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OBRADOWAŁA RADA

Sesja na wniosek radnych
W poniedziałek, 30 lipca br., na wniosek pięciu radnych: Marka Ostaszewskiego, Henryka Antosika, Grzegorza 
Arciszewskiego, Marka Jaroszewskiego i Romana Jaskulskiego odbyło się XL posiedzenie Rady 
Miejskiej w Nasielsku. 
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00

Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

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)

Z UM. Zaproszenie

Uroczystości  
15 sierpnia 2018
15 sierpnia na cmentarzu w Nasielsku odbędzie się uroczystość upamięt-
niająca żołnierzy polskich poległych w 1920 roku w bitwie nad Wkrą.  
Po głównej uroczystości nastąpi przemarsz do kościoła i msza św. w intencji Oj-
czyzny oraz Bohaterów poległych w 1920 r. Uroczystości rozpoczną się o go-
dzinie 11.15. 
O godz. 13.15 zapraszamy wszystkich na teren Szkoły Podstawowej  
nr 1, gdzie odbędzie się XVII Międzynarodowy Zlot Motocyklowy „Mo-
toCud Radzymin 1920” w ramach programu „Katyń…ocalić od zapo-
mnienia”. Tego dnia Nasielsk odwiedzi ok. 700 pasjonatów motocykli  
i historii, którzy pragną upamiętnić zamordowanego w Katyniu kpt. Stefa-
na Żbikowskiego – byłego nauczyciela wychowania fizycznego w Szko-
le Powszechnej w Nasielsku. Był to człowiek bardzo oddany młodzieży, 
prowadził lokalną drużynę towarzystwa „Sokół”. Był mężem nauczyciel-
ki Leokadii Eleonory z d. Tarnowskiej. Państwo Żbikowscy mieli dwóch sy-
nów. Starszy Stanisław zginął od kuli w 1945 r. w czasie, gdy front przechodził  
w okolicy Nasielska. Młodszy Jerzyk zmarł w pułtuskim szpitalu. Na uroczysto-
ściach przy szkole zostanie posadzony i poświęcony Dąb Pamięci dla kpt. Ste-
fana Żbikowskiego oraz odsłonięta tablica pamięci.
Zapraszamy do uczestnictwa.

ZARZĄDZENIE NR 110/18
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 27.07.2018r.
w sprawie: powołania Gminnego Komitetu ds. wyłonienia 100 zasłużonych 
nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2018r., poz. 994 z poźn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję Gminny Komitet ds. wyłonienia 100 zasłużonych nasielszczan w stulecie 
odzyskania Niepodległości, zwany dalej Komitetem, w składzie:

Krzysztof Macias – Przewodniczący Komitetu
Danuta Białorucka – Sekretarz Komitetu
Janusz Konerberger – członek Komitetu
Andrzej Zawadzki – członek Komitetu
Iwona Górecka – członek Komitetu
Krzysztof Turek – członek Komitetu
Zdzisław Suwiński – członek Komitetu
Artur Nojbert – członek Komitetu

§ 2
Celem prac Komitetu jest pośmiertne uczczenie i upamiętnienie osób zasłużonych 
dla Gminy Nasielsk w 100-lecie odzyskania Niepodległości, a także przypomnienie 
Honorowych Obywateli Nasielska.

§ 3
1. Całokształtem prac Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, w tym w szczególności:
• zwołuje posiedzenia Komitetu, określając ich termin i miejsce, dokonuje podziału zadań 

pomiędzy poszczególnych członków Komitetu, 
• zobowiązuje członków Komitetu do przedstawienia w wyznaczonym terminie 

informacji o stanie realizacji powierzonych zadań,
• zaprasza do udziału w pracach Komitetu, w charakterze doradczym, osoby niebędące 

członkami Komitetu, 
• informuje Burmistrza Nasielska w sposób ciągły o przebiegu realizacji zadań oraz na 

podstawie odrębnego polecenia Burmistrza przedstawia okresowe sprawozdania z 
działalności Komitetu.

2. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komitetu. 
3. We wszystkich sprawach spornych wynikających z funkcjonowania Komitetu roz-
strzyga Burmistrz Nasielska.

§ 4
Do zadań Komitetu należą wszystkie sprawy związane z wyłonieniem 100 zasłużonych 
Nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości, a w szczególności:
• koordynacja działań zmierzających do utworzenia listy, 
• opracowanie notek biograficznych osób wyróżnionych,
• prezentacja listy 100 zasłużonych nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości 

podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz 632. rocznicy nadania 
praw miejskich dla Nasielska w listopadzie 2018 r.,

• współorganizacja uroczystości Narodowego Święta Niepodległości oraz 632. rocznicy 
nadania praw miejskich dla Nasielska w listopadzie 2018 r.

§ 5
1. Mieszkańcy Gminy Nasielsk mogą zgłaszać propozycje osób, które ich zdaniem powinny 
znaleźć się wśród 100 zasłużonych nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości  
i zasługują na pośmiertne uhonorowanie. 
2. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres zaneta.karas@nasielsk.pl do 
dnia 28 września 2018 r. 
3. Zgłoszenie kandydata nie jest równoznaczne ze znalezieniem się na liście 100 zasłu-
żonych nasielszczan. Od decyzji Komitetu nie przysługuje odwołanie. 

§ 6
Obsługę organizacyjno-biurową Komitetu zapewnia Wydział Administracji i Nadzoru.

§ 7
Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Nasielska.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu oraz na stronie 
internetowej www.nasielsk.pl 

Z UM

100 zasłużonych 
nasielszczan
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 110/18 Burmistrza Nasielska z  
dn. 27.07.2018 r., powołany został Gminny Komitet ds. Wyłonienia 100 zasłużo-
nych Nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości. Celem prac Komitetu 
jest pośmiertne uczczenie i upamiętnienie osób zasłużonych dla Gminy Nasielsk 
w 100-lecie odzyskania Niepodległości, a także przypomnienie Honorowych 
Obywateli Nasielska.
Zgodnie z Zarządzeniem, mieszkańcy Gminy Nasielsk mogą zgłaszać propo-
zycje osób, które ich zdaniem powinny znaleźć się wśród 100 zasłużonych 
nasielszczan i zasługują na pośmiertne uhonorowanie. Zgłoszenia prosimy 
przesyłać drogą mailową na adres zaneta.karas@nasielsk.pl do dnia 28 wrze-
śnia 2018 r. 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.nasielsk.pl.

Z MIASTA

Kto zbuduje siłownie?
Gmina Nasielsk, 17 lipca br., wystosowała zapytanie ofertowe w sprawie inwesty-
cji pt. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Cieksynie i Nasielsku”. Zakres ro-
bót obejmował zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych. Termin realizacji 
zadania miał upływać wraz z ostatnim dniem sierpnia br. Oferty zaś można było 
składać do 24 lipca br. Jak informuje Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, 
w terminie złożona została tylko jedna oferta. 
Firma Kaba z Nasielska zaproponowała wykonanie tego zadania za kwo-
tę 137 552,13 zł brutto. Natomiast na jego wykonanie gmina zabezpieczyła  
100 tys. zł.
Co za tym idzie w wyniku braku odpowiedniej ilości środków, ofertę odrzu-
cono. Nowe zapytanie ofertowe gmina ogłosiła 1 sierpnia br. Termin składania 
ofert mija 22 sierpnia o godz. 12.00. Realizacja zamówienia przewidziana jest  
do 30 września. Czy zatem mieszkańcy doczekają się siłowni napowietrznych 
do jesieni? 

(red.)
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Zmieniamy się na lepsze

Stacje  
Uzdatniania Wody
Ważną rolą gminy jest zapewnienie jej mieszkańcom odpowiednich 
warunków do życia. Składa się na to mnóstwo elementów, a jednym 
z nich jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Mając na uwadze 
poprawę jakości życia mieszkańców, na bieżąco podejmujemy działa-
nia zmierzające do poprawy funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody 
na terenie gminy. Jest to niezmiernie ważne, gdyż dzięki temu woda 
spełnia określone prawem standardy i w rezultacie, może być użyta  
do indywidualnych potrzeb. 

Niedawno zakończyliśmy modernizację Stacji Uzdatniania Wody 
w Cieksynie. Dzięki realizacji zadania został wykonany zbiornik reten-
cyjny, zmodernizowane wyposażenie technologiczne oraz zakupiony 
agregat prądotwórczy dla zapewnienia ciągłości dostawy wody. Inwe-
stycja kosztowała 1 300 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
wyniosło około 660 000 zł. 
Obecnie trwają prace związane z rozbudową i przebudową Stacji 
Uzdatniania Wody w Nunie. Inwestycja obejmuje budowę stalowego 
izolowanego termicznie zbiornika retencyjnego wody pitnej, rurocią-
gi i przewody łączące zbiornik retencyjny wody z urządzeniami stacji 
oraz rozruch urządzeń i instalacji. Koszt inwestycji to ponad 250 000 zł.
Dzięki podjętym działaniom możemy mieć pewność, że dostarczana 
mieszkańcom woda spełnia najwyższe standardy jakości.
W następnym numerze zaprezentujemy inwestycje drogowe.

NASZE SPRAWY

Decyzja odmowna 
utrzymana
Wojewoda Mazowiecki utrzymał w mocy odmowną decyzję Starosty 
Nowodworskiego dotyczącą prywatnej inwestycji ZZO w Jaskółowie. In-
formację na ten temat opublikowano na stronie Urzędu Mazowieckiego: 
Zawiadamia się, że w dniu 6 sierpnia 2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał 
decyzję Nr 335/I/2018 utrzymującą w mocy decyzję Starosty Nowo-
dworskiego z dnia 29 marca 2018 r. Nr 38/2018 znak AB.F.6740.224.2017, 
odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia CAPITAL 
INVESTMENT AUTO Sp. z o.o., pozwolenia na budowę Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów we wsi Jaskółowo – etap I instalacja do biologiczne-
go przetwarzania odpadów na działce nr ew. 455 obręb Jaskółowo gm. 
Nasielsk.

(red.) za:http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/21120

OBRADOWAŁA RADA

Sesja na wniosek radnych
go Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie celem zaopiniowania. 
Trzeci projekt uchwały wzbudził 
nieco emocji, choć dotyczył się 
uchylenia uchwał y podjętej na 
poprzedniej sesji Rady Miejskiej 
w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnej umowy z dotych-
czasowym dzierżawcą. 
Burmistrz Nasielska twierdził, że 
chce w ten sposób wygasić konflikt 
zaistniały między mieszkańcami 
Borkowa. Głos w tej sprawie zabra-
li również Kamil Krawczyk sołtys 
Borkowa oraz Iwona Dąbrowska 
właścicielka działki, na której znaj-
duje się pomnik. 
Sołtys Borkowa pytał czemu spra-
wa powraca, skoro na poprzedniej 
sesji radni wyrazili zgodę na prze-
dłużenie okresu dzierżawy panu 
Śliwińskiemu. Natomiast pani Dą-
browska wyjaśniała, że chciałaby 
uregulowania sytuacji i swobodne-
go dostępu do rzeki dla mieszkań-
ców i innych osób prowadzących 
działalność kajakową. Przyznała też, 
że jest obrażana na portalach spo-
łecznościowych, choć proponuje 
tylko, aby na tym terenie znajdo-
wało się ogólnodostępne boisko 
i plaża. Kiedy dyskusja znacząco 
odbiegła od tematu, Bożena Strze-

lecka kierownik Wydziału Zago-
spodarowania Przestrzennego UM 
Nasielsk przypomniała, że uchy-
lenie uchwały wynika z tego, że 
obecny dzierżawca nie wykonuje 
umowy zgodnie z prawem.
Za uchyleniem uchwały zagłoso-
wało pięciu radnych, dwóch było 
przeciw, a siedmiu wstrzymało się 
od głosu.
Kolejny projekt uchwały doty-
czył ustalenia zasad usytuowania 
na terenie gminy Nasielsk miejsc 
sprzedaży i podawania napojów al-
koholowych. Określa ona miejsca, 
w których sprzedaż jest niedozwo-
lona. Podjęcie uchwały wynika ze 
znowelizowanej ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi, która weszła 
w życie 9 marca br. Podjęto ją 
jednogłośnie. W dalszej kolejno-
ści Rada ponownie jednogłośnie 
podjęła uchwałę dotyczącą ustale-
nia maksymalnej liczby zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholo-
wych (tj. 234). 

Ostatnia uchwała dotyczyła zmia-
ny uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części 
wsi Jaskółowo. W nowej wersji zna-
lazł się zapis, iż plan zostanie spo-
rządzony i odrębnie uchwalony 
w dwóch częściach, którego gra-
nice przedstawiał załącznik graficz-
ny. – Etapowanie wynika z tego,  
iż w studium tereny przeznaczo-
ne pod zabudowę mieszkaniową 
są gruntami klasy III. Wymaga to 
złożenia odpowiedniego wniosku  
do marszałka województwa od-
nośnie zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych, bądź leśnych 
na cele nierolne i nieleśne. Jest to 
procedura długotrwała, gdyż jest 
prawdopodobieństwo, że nadzór 
wojewody będzie od nas wyma-
gał całej procedury odwoławczej, 
która jest skierowana później do 
ministra. Etapowanie pozwoli na 
szybsze uchwalenie planu – wyja-
śniała Bożena Strzelecka. Uchwałę 
podjęto jednogłośnie.

Jaskółowo 
Kolejnym punktem obrad była: 
Informacja Burmistrza Nasielska 
o sytuacji formalno-prawnej Gmi-
ny Nasielsk w sprawie dotyczącej 
potencjalnej inwestycji pn. „Za-
kład Zagospodarowania Odpadami 
w miejscowości Jaskółowo”. 

Dyskusję na ten temat 
rozpoczął Adam Mikucki. 
– Poproszę o przedsta-
wienie całego procesu 
wydawania decyzji lo-
kalizacyjnej dla przed-
m i o towej  i n we s tyc j i 
z uściśleniem wszystkich 
dat, prawa obowiązują-
cego na okres decyzji – 
mówił pan Mikucki. 
Przewodniczący RM wy-
jaśnił jednak, że wszystkie 
informacje na ten temat 
zamieszczone są na bieżą-
co w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Radny Dariusz 
Kordowski zapropono-
wał, by zostały przedsta-

wione tylko nowe dokumenty, które 
wpłynęły do Urzędu Miejskiego  
od ostatniej sesji. Bożena Strzelecka 
poinformowała, że 16 lipca do Urzę-
du Miejskiego wpłynęły dwa od-
wołania inwestora od postanowień 
wydanych przez burmistrza Nasielska 
w dniu 21 czerwca. Jedno jest zaża-
leniem na postanowienie burmistrza 
w przedmiocie zawieszenia postę-
powania na okres 12 miesięcy, a dru-
gie dotyczy wstrzymania wykonania 
decyzji. Oba odwołania zostały prze-
słane do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Warszawie. 
Na pytanie mieszkańców czy do-
kumenty te będą udostępnio-
ne, burmistrz odpowiedział, że tak,  
ale najpierw chce je skonsultować 
z biurem prawnym.
W dalszej kolejności Monika Wrzo-
sek, mieszkanka gminy Nasielsk za-
pytała, czy jeśli nie będzie wysypiska 
śmieci, to jest to równoznaczne, z 
tym, że nie będzie też żadnej działal-

W poniedzia łek,  30 l ipca br. ,  
na wniosek pięciu radnych: Marka 
Ostaszewskiego, Henryka Antosika, 
Grzegorza Arciszewskiego, Marka 
Jaroszewskiego i Romana Jaskul-
skiego odbyło się XL posiedzenie 
Rady Miejskiej w Nasielsku. 
G łównym powodem zwołania 
sesji przez radnych była potrze-
ba uzyskania od Bogdana Rusz-
kowskiego burmistrza Nasielska 
informacji na temat sytuacji for-
malnoprawnej gminy Nasielsk 
w kwestii potencjalnej inwestycji pt. 
„Zakład Zagospodarowanie Odpa-
dami” w miejscowości Jaskółowo. 
W sesji uczestniczyło 15. radnych.  
Na wniosek burmistrza Ruszkow-
skiego do porządku posiedzenia 
wprowadzono sześć projektów 
uchwał. Zmiany w planie posiedze-
nia zostały przyjęte jednogłośnie.
Sprawozdanie z działalności mię-
dzy sesjami przedstawił przewod-
niczący RM Jerzy Lubieniecki. 
Tuż po nim burmistrz Ruszkowski 
mówił m.in.: o przygotowaniach 
obchodów rocznicowych Bitwy 
nad Wkrą w Nasielsku i Borkowie, 
powołaniu Gminnego Komitetu  
ds. wyłonienia 100 zasłużonych 
Nasielszczan w stulecie odzyskania 
Niepodległości, realizacji funduszu 
sołeckiego, pracach przy budowie 
kanalizacji w mieście. Poinformo-

wał również, że w związku z suszą 
do Urzędu Miejskiego wpłynę-
ło około 300 wniosków od rolni-
ków o oszacowanie strat. Ponadto 
burmistrz stwierdził, że gmina ma 
problem z firmą odbierającą od-
pady. Zauważył potrzebę edukacji 
mieszkańców w sprawie segregacji 
śmieci i pozostawiania ich w odpo-
wiednich miejscach. 

Pakiet uchwał
Następnie radni przeszli do pro-
c e dowan ia  uc hwa ł .  P ier wsz a 
z nich dotyczyła statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. – 
Jego zmiana wynika z nowego za-
dania nałożonego przez rząd, czyli 
„Dobry start” w kwocie 300 zł dla 
dzieci w wieku szkolnym – mówi-
ła Monika Nojbert dyrektor MOPS. 
Radni przyjęli uchwałę jednogło-
śnie. Również jednogłośnie Rada 
przyjęła projekt regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie miasta i gminy 
Nasielsk. Musi on zostać przeka-
zany Dyrektorowi Regionalne-

ciąg dalszy na str. 10
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R E K L A M A

KRONIKA OSP
28 lipca strażacy z OSP Nasielsk usu-
wali gniazda owadów błonkoskrzy-
dłych w miejscowościach: Stare 
Pieścirogi i Toruń Dworski.
28 lipca zastępy z gminy Nasielsk 
i JRG Nowy Dwór Mazowiecki zo-
stały zadysponowane do pożaru 
prasy do bel i skoszonej słomy przy 
ulicy Broninek.
1 sierpnia strażacy z OSP Nasielsk 
usuwali gniazdo owadów błonko-
skrzydłych z poddasza budynku 
mieszkalnego w Nowych Pieściro-
gach.
4 sierpnia: alarm monitoringu prze-
ciw pożarowego w supermarkecie 
przy ulicy POW. Zadysponowano 
OSP Nasielsk i WSP Pomiechówek. 
Alarm okazał się fałszywy.

KRONIKA  
POLICYJNA

22 czerwca w Nasielsku na jed-
nym z parkingów doszło do usi-
łowania kradzieży z włamaniem 
samochodu osobowego marki 
Volkswagen. Zgłaszający oszaco-
wał poniesione straty na kwotę 
800 zł. W toku czynności ope-
racyjnych ustalono sprawcę po-
wyższego czynu, którym okazał 
się 16-letni mieszkaniec gminy 
Nasielsk. Podczas przesłucha-
nia nieletni sprawca przyznał się  
do zarzucanego mu czynu. Teraz 
o jego dalszym losie zdecyduje 
Sąd dla nieletnich.
3 sierpnia w miejscowości Bor-
kowo funkcjonariusze Zespołu 
Patrolowo-Interwencyjnego KP 
Nasielsk zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód marki Sko-
da, którego kierującym był 18-let-
ni mieszkaniec gminy Nasielsk. 
Podczas kontroli okazało się,  
że kierujący posiada aktualny za-
kaz prowadzenia pojazdów kat. 
B wydany przez Sąd Rejonowy 
w Pułtusk. Teraz o jego dalszym 
losie zdecyduje Sąd. 

Sporz. RW

Fotoobserwator

Powykręcało znak
W Lubominie jeden ze znaków drogowych został zdewastowany. Komu 
przeszkadzał? Obecnie nie spełnia swojej roli, ponieważ jego tablica skie-
rowana jest równolegle do jezdni, a dodatkowo ustawiona jest niczym 
„daszek”.

Z GMINY

W Popowie  
powiało grozą
Na pogodę w tym roku nie powinniśmy narzekać. Jest lato, więc jest cie-
pło. Może czasami za ciepło, a nawet za gorąco. Doskwiera nam też susza. 
Pewne zjawiska będące efektem zmian w przyrodzie możemy zaobser-
wować i na naszym terenie. Są one prawie zawsze gwałtowne i często ich 
efektem są zniszczenia. 
W poniedziałek, 30 lipca br., nic nie zapowiadało, że w późnych godzinach 
popołudniowych,  w bardzo wąskiej przestrzeni wsi Popowo Borowe, po-
tężna wichura zerwie solidny dach domu, w którym ze swą rodziną miesz-
ka pani sołtys Marzena Czernecka i rzuci ten dach z wielką siłą na ziemię 

tuż obok stojącego samochodu. Z wichurą przyszła też ulewa. Jak mówi 
jeden ze świadków tego wydarzenia, wydawało się, że „w niebie wylało się 
mleko” i lało się na ziemię. Tak gęsty był to deszcz. Na szczęście nikomu 
nic się nie stało, a stać się mogło, bo chwilę wcześniej montowano w po-
bliżu tego miejsca antenę. Zauważono dziwnie wyglądającą chmurę i oso-
by pracujące wysoko zeszły z tego miejsca. O wydarzeniu tym mało kto 
słyszał w gminie Nasielsk. Akcja „ratunkowa” była bardzo utrudniona. Kto 
bowiem ma w zapasie plandekę czy plandeki, aby nie dopuścić do więk-
szych szkód? Nie mają ich też niektóre straże pożarne, które są wypróbo-
wanym sprzymierzeńcem w ratowaniu nas w tego rodzaju przypadkach.
Jako pierwsi na pomoc przybyli strażacy z Psucina. Zdecydowanej pomo-
cy udzieliła jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej  
z Nowego Dworu Mazowieckiego, która przyjechała kilka minut później. 
Strażacy z Nowego Dworu dysponowali wysięgnikiem, dzięki czemu uda-
ło się w miarę szybko zabezpieczyć budynek plandeką. Akcja została po-
myślnie zakończona. Pozostały jednak straty.
W zdarzeniu tym powalone zostało również drzewo na sąsiedniej posesji. 
Część jego upadła na drogę, ale na szczęście nikt wtedy tędy nie jechał.

andrzej zawadzki 
zdjęcie Tomasz Zawadzki

NA SYGNALE

Z promilami 
za kółkiem
Piątek, 3 sierpnia br., kiedy to przez 
Nasielsk przechodziła ełcka piel-
grzymka, okazał się być dla Nasielska 
dniem nietrzeźwego kierowcy.  
W godzinach popołudniowych policja 
namierzyła dwóch pijanych zmotory-
zowanych. Jednego z nich ujawniono 
podczas zabezpieczenia przemarszu 
pielgrzymki. 67-letni motorowerzy-
sta miał ponad 2 promile alkoholu  
w organizmie. Drugi nietrzeźwy (61-
lat) w wydychanym powietrzu miał 
prawie 1 promil alkoholu. Kierował 
pojazdem osobowym marki VW 
Passat. Jak informuje st. sierż. Sylwia 
Ochmańska, panowie odpowiedzą 
teraz za jazdę po pijanemu. Grozi im 
kara do 2 lat pozbawienia wolności. 
Kierowca auta dodatkowo straci pra-
wo jazdy.

(e)

Z MIASTA

Wiem, gdzie jestem…
Gdzie jest w Nasielsku ulica Słoneczna? Okoliczni mieszkańcy pewnie wie-
dzą, kierowców doprowadzi do niej GPS, zapewne dlatego tabliczka z na-
zwą tej ulicy leży u podnóża metalowego słupka od dawna. Nikomu to  
nie przeszkadza. Teren, u zbiegu dróg gminnych i drogi wojewódzkiej naj-
wyraźniej od dawna jest zapomniany przez zarządców dróg. Skrzyżowa-
nie jest zarośnięte, znaki drogowe zaniedbane i uszkodzone. A przecież 
ten teren warto byłoby wykorzystać do promocji naszego miasta.

(red.) 

Z GMINY

Brakuje pasów

Droga powiatowa łącząca Budy Siennickie z Ruszkowem należy do często 
uczęszczanych. W ubiegłym roku w Dębinkach powstał również chodnik 
dla pieszych, jednak zlokalizowany po przeciwnej stronie ulicy niż ten, 
który znajduje się w Studziankach. Tuż przed wjazdem na wiadukt i przed 
skrzyżowaniem do Miękoszyna brakuje oznakowanego przejścia dla pie-
szych. Miejmy nadzieję, że sytuacja ta jeszcze się zmieni przed rozpo-
częciem roku szkolnego i przejście dla pieszych zostanie prawidłowo 
oznakowane. 

Michał B.

Rozjechany asfalt
Andzin nie ma szczęścia do dróg. Kilka dni temu drogę asfaltową wiodącą 
przez wieś zniszczyły samochody ciężarowe, które podczas upałów wozi-
ły ziemię na prywatną posesję. Nawierzchnia drogi wymaga szybkiego re-
montu, inaczej wraz ze śniegiem poruszony asfalt zostanie zsunięty przez 
pługi do rowu i pojawi się tu znowu droga gruntowa. 

(r.)
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Jak zabezpieczyć blok
Już kilkukrotnie pisaliśmy w ŻN o problemach mieszkańców najnowsze-
go bloku Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego w Nasielsku przy  
ul. Płońskiej. Dotyczyły one przede wszystkim podtapianych komórek 
i garażów. Podczas ostatniego zebrania wspólnoty mieszkaniowej, które 
miało miejsce na początku br. roku, Marzena Gronowska prezes Nasiel-
skiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp z o. o. poinformowała zgro-
madzonych o działaniach, jakie podjęto, aby zapobiec kolejnym takim 
sytuacjom. Rozwiązaniem miał być drenaż opaskowy od strony klatki III. 
Z pracami czekano do lata, ale gdy ono przyszło, okazało się, że zabrakło 
wykonawcy.
– W sprawie odwodnienia bloku D informujemy, iż wykonany został wy-
kop w obrębie III klatki w celu oceny aktualnego stanu fundamentów. 
Projekt wykonania drenażu nie zawierał wykonania dodatkowej izolacji 

ścian fundamentowych. Prace muszą być podzielone na etapy z powo-
du ograniczonych możliwości wykonania studni kanalizacji deszczowej  
na terenie sąsiedniej działki – informuje Marzena Gronowska prezes 
NBM. – Pierwszy etap, czyli wykonanie drenażu w obrębie III klatki bu-
dynku jest najpilniejszym zadaniem. Jest też możliwość wpięcia odwod-
nienia w istniejącą instalację zbiorników rozsączających. Obecnie trwa 
wycena dodatkowych izolacji i wybór technologii w porozumieniu z in-
spektorem nadzoru inwestorskiego – dodaje prezes NBM p,odkreślając przy 
tym, że wydłużony czas rozwiązania problemu wynika też z wycofania się 
ze współpracy firmy rekomendowanej przez Generalnego Wykonaw-
cę budynku. Była ona wstępnie zainteresowana przystąpieniem do prac,  
ale ostatecznie zrezygnowała z nich. Obecnie kolejna firma podjęła się wyko-
nania odwiertu. Jak zapowiadała M. Gronowska, dopiero po jego wykonaniu 
podjęto decyzję. We wtorek, 7 sierpnia br., prezes Nasielskiego Budownictwa 
Mieszkaniowego podpisała umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Marka 
Gortata z Legionowa. Firma została wyłoniona w wyniku zapytania ofertowe-
go. Prezes NBM nie ukrywa, że nie było innych chętnych do wykonania zlece-
nia. Jak mówi M. Gronowska, legionowska firma ma jednak dobrą opinię, była 
polecana spółce i od początku podeszła do tematu bardzo rzeczowo. Koszt 
inwestycji to 72 tys. zł, które pokryje NBM. W zakres prac wchodzi częściowy 
drenaż, tj. klatki III i dodatkowa izolacja ścian. Prezes NBM wyraża nadzieję, że 
podjęte działania zapobiegną kolejnym podtopieniom bloku.

E.G.

Z GMINY

Ubrania gniją przy kontenerach
Od kilku miesięcy w naszej gminie wi-
doczne są góry porozrzucanych ubrań 
prz y kontenerach przeznaczonych  
na zbiórkę odzieży. 
Niektórzy niepotrzebną odzież pozosta-
wiają w workach przy pojemnikach, inni  
na siłę upychają tekstylia do środka. Naj-
wyraźniej kontenery te cieszą się też za-
interesowaniem poszukiwaczy ubrań, 
którzy je wyciągają, przeglądają, a później 
zostawiają na trawie. Bałagan ten obserwu-
ją nie tylko miejscowi, ale i osoby przejeż-
dżające przez gminę. Jeden z pojemników 
Fundacji Textil zlokalizowany jest na tere-
nie parkingu przy dworcu kolejowym, 
więc górę ubrań mogą podziwiać podróżni z okien pociągów.
Jak informuje Mateusz Bolechowski, przedstawiciel Fundacji Texil, osoby odpowiedzialne za kontrolowanie po-
jemników są zobowiązane do opróżniania ich dwukrotnie w ciągu miesiąca. Jego zdaniem zatrudnione osoby 
wykonują swoje zadania według ustalonego grafiku. Ale przedstawiciel Fundacji prosi o informowanie o prze-
pełnionych kontenerach, co można zrobić, dzwoniąc pod numer tel. 507-614-139. 
– Nasi pojemnikarze po zgłoszeniu powinni opróżnić kontener w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania 
powiadomienia – mówi M. Bolechowski z Fundacji Textil.
Jak się okazuje, Fundacja zapewnia, że wykorzystuje 100% zużytych tekstyliów, które zbiera, czyli wykorzysta 
nawet te bardzo zniszczone i zgniłe. Wszystkie są poddawane recyklingowi. Pozostaje jeszcze kwestia nieeste-
tycznego wyglądu otoczenia kontenerów.
– Pozostawianie worków z ubraniami obok pojemnika to jest problem. Przy każdej okazji prosimy osoby pozby-
wające się niepotrzebnej odzieży, by nie pozostawiać jej obok kontenerów, ponieważ moknie, jest rozwłóczona 
przez zwierzęta, a przede wszystkim psuje wizerunek okolicy. Pojemników na odzież jest dużo. Jeśli spotkacie 
Państwo pełny, bardzo prosimy o udanie się do kolejnego, zwykle znajduje się nie dalej niż kilkaset metrów,  
do kilometra – komentuje M. Bolechowski.

(red.)

Z GMINY

Potrzebny cmentarz 
komunalny

Z MIASTA

Parking na chodniku

Kierowcy w Nasielsku mają bujną wyobraźnię, jeżeli chodzi o wybór miej-
sca parkingowego. Tym razem kierowca busa zdecydował się (we wtorek, 
7 sierpnia br.) zaparkować w poprzek chodnika przy ul. POW. W rezulta-
cie zablokowany został wjazd do magazynu GS, a przechodnie musieli iść 
drogą powiatową, wprost pod nadjeżdżające pojazdy, żeby ominąć auto, 
które całkowicie zastawiło chodnik. 

(e)

Nie tak dawno, w czerwcu br. (nr 13 ŻN), kiedy pisaliśmy o problemie wywozu śmieci 
z nasielskiego cmentarza, ks. proboszcz Tadeusz Pepłoński mówił o potrzebie powstania 
cmentarza komunalnego. Miejsc na cmentarzu parafialnym jest już coraz mniej. Temat 
ten podjął radny Marek Jaroszewski podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła 
się 30 lipca br.
– Kiedy powstanie cmen-
tarz komunalny? Problem 
jest poważny. Wydajemy 
pieniądze na bzdety, a nie 
zajmujemy się sprawami 
ważnymi  – mówił radny  
M. Jaroszewski.
Burmistrz Ruszkowski poin-
formował, że o rozwiązaniu 
tego problemu dyskutował 
w ostatnich dniach z księ-
dzem proboszczem.
– Mamy tylko jeden cmen-
ta rz  p a r a f i a l ny  n a  t rzy 
parafie. Sami państwo wi-
dzicie, jak szybko uszczu-
pla się kwestia miejsc i to 
nie jest wcale łatwy temat. 
Rozmawiałem z księdzem 
proboszczem, szukamy rozwią-
zania, jakim może być dokupie-
nie terenu. Zobaczymy, czy w grę 
wchodzi cmentarz komunalny, 
wolałbym nie. Zobaczymy, czy 
możemy kupić teren na poszerze-
nie cmentarza i oddać, żeby dalej 
był parafialny – mówił burmistrz 
Bogdan Ruszkowski.
Burmistrz podkreś l i ł  również,  
że w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy dla Pieściro-
gów z 2009 r. jest wskazany teren 

pod cmentarz komunalny. Znajdu-
je się on pomiędzy Pieścirogami 
a Nasielskiem. Jednak z rozmów 
z przedstawicielami sanepidu wy-
nika, że gmina nie otrzyma od nich 
żadnych pozwoleń na tego typu 
działalność, ponieważ na tym tere-
nie są za wysokie wody gruntowe. 
Jak przyznał burmistrz Ruszkow-
ski, ksiądz proboszcz T. Pepłoński 
zwrócił się do gminy z pismem 
w sprawie konieczności utworzenia 
cmentarza komunalnego. – Będę 
poszukiwał takich rozwiązań tego 

problemu, które nie skutkowałyby 
budową cmentarza komunalne-
go. Tym bardziej, że zostałby on 
przekazany do administracji NBM 
Sp. z o. o., co wiązałoby się także 
z dość wysokimi opłatami, przy-
najmniej na początku działalności 
– mówił burmistrz.
Jak duża byłaby to różnica finan-
sowa dla mieszkańców? Tego nikt  
na razie nie wie. Nie wiadomo też, 
czy gmina faktycznie uniknie orga-
nizacji cmentarza komunalnego.

E.G.
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WARTO PRZECZYTAĆ

W krainie  
Nocnych Łowców
L ato sprawia, że chętniej s ięgamy  
po lektury lekkie i niewymagające  
od czytelnika nadmiernego skupienia. 
Właśnie w taki sposób trafił w moje ręce 
sześciotomowy cykl amerykańskiej pi-
sarki Cassandry Clare pod wspólnym 
tytułem Dary anioła. Choć twórczość 
autorki skierowana jest głównie do tak 
zwanych Young Adult – młodych doro-
słych, to każdy miłośnik lekkiego fantasy 
może śmiało po nią sięgnąć i nie powi-
nien się rozczarować. 
Pisarka wykreowała bogaty świat, pełen 
wróżek, czarowników, wampirów, wil-
kołaków i, co jest podstawą fabuły, Noc-
nych Łowców – walczących z demonami wojowników, którzy w swoich 
żyłach mają nieco krwi Anioła. Ich sprawność fizyczną podnoszą runy, 
które przy pomocy steli – magicznego przyrządu podobnego do różdż-
ki – rysują sobie na skórze. Całe życie tych wojowników to ochrona ludzi 
przed ciemnymi mocami i często giną bardzo młodo. W każdej sytu-
acji mogą jednak liczyć na swojego parabatai – przyjaciela związanego 
przysięgą na śmierć i życie.
Najciekawsze jest jednak to, że cały ten fantastyczny świat nie jest wcale 
w dalekiej krainie, tylko tuż obok, w Nowym Jorku, ukryty przy pomocy 
czaru przed niewtajemniczonymi.
Pewnego dnia Clary, zwyczajna nastolatka, utalentowana plastycznie, ale 
poza tym prowadząca zwyczajne życie, zaczyna widzieć rzeczy, których 
nikt wokół niej nie dostrzega. Mimowolnie zostaje świadkiem morder-
stwa, mieszkanie, w którym mieszka, zostaje splądrowane, a jej matka 
znika bez śladu. Jaka tajemnica wiąże się z jej rodziną? Jakie mroczne 
tajemnice odkryje, poznając świat cieni? Czym był Mroczny Krąg i dla-
czego na samo wspomnienie łowcy o imieniu Valentine wszyscy od-
czuwają strach? Wszystkie odpowiedzi na te pytania, a także mnóstwo 
innych ciekawych historii umieściła w swoim cyklu Cassandra Clare.  
Nie brakuje miłości, tajemnicy, przyjaźni i nieoczekiwanych zwrotów ak-
cji. Choć jest to książka, której każdy tom można przeczytać w jeden, 
dwa wieczory, to każdy, kto zatraci się w przygodach Clary Fairchild i jej 
przyjaciół, może ich znaleźć w innych cyklach książkowych autorki, gdyż 
większość dzieje się w tym samym uniwersum. Nikt, kto sięgnie po tę hi-
storię, nie będzie żałował, ponieważ, choć to literatura typowo urlopowa, 
mówi o uniwersalnych wartościach, a istoty wykreowane przez pisarkę 
mogą stać się bliskie każdemu czytelnikowi.

Ewa Laskowska

Z NOK

Zapraszamy do letniego kina
Letnie kino w naszym mieście ma już 
swoich fanów. Nasielski Ośrodek Kul-
tury również w tym roku wyszedł na-
przeciw 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 la-
tach, widzowie mieli możliwość 
wyboru repertuaru, który chcą 
zobaczyć. Spośród dziesięciu za-
proponowanych tytułów, w wyni-
ku 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), OBDAROWA-
NI (24 głosy-(12 lajków +11 ankie-
ta google). 
Gorąco dziękujemy za wszyst-
kie oddane głosy i zapraszamy  
do naszego plenerowego kina.

E.G.

Z BIBLIOTEKI

Lektura na wakacje
W ostatnim czasie ogromną popularnością wśród czytelników cieszą się biografie i autobiografie znanych ludzi. 
Skąd wzięła się moda na biografistykę w dobie Wikipedii? Przecież fakty można zawsze sprawdzić w internecie,  
w tysiącu słowników i w wywiadach prasowych. Otóż każda biografia, to nie tylko rekonstrukcja losów ciekawych 
postaci, ale przede wszystkim źródło istotnych i fascynujących informacji przybliżających koloryt epoki, w jakiej 
żyli opisywani ludzie, ich styl życia, doświadczenia. Zagłębiamy się w cudzym życiu głównie po to, by poznać 
człowieka, jaki był, co myślał, o czym marzył. Pragniemy dowiedzieć się, czy to geniusz, oddany przyjaciel, czło-
wiek skromny, a może szaleniec, egoista lub karierowicz goniący za sławą. W naszej Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej znajduje się bardzo wiele pozycji, po które czytelnicy chętnie sięgają. Nie sposób je wszystkie wymie-
nić. Największe zainteresowanie budzi seria Prawdziwe historie, a wśród nich książki Anny Herbich: Dziewczyny  
z Powstania, Dziew-
czyny z Syberii, Dziew-
c z y n y  z  W o ł y n i a  
i  D z i ewczyny z  S o -
l i d a r n o ś c i .  W ś r ó d 
autobiografii króluje Nie-
nachalna z urody Marii 
Czubaszek i A ja żem jej 
powiedziała Katarzyny 
Nosowskiej. Popularne 
są również biografie Ma-
rii Skłodowskiej – Cu-
rie, Wandy Rutkiewicz, 
Barbary Stuhr, Ani Przy-
bylskiej i wiele, wiele 
innych. Biblioteka przy-
gotowała w oddziale 
dla dorosłych specjalne 
półki, na których przez 
najb l iższy czas będą 
prezentowane biografie  
i autobiografie do wypo-
życzania przez Czytelni-
ków. Mamy nadzieję, że 
specjalne półki z książka-
mi zachęcą do lektury. A 
tych wszystkich, którzy lubią lektury krótkie, miłe i przyjemne zapraszamy 
ponownie do półek z romansami. Tam czekają nowe tytuły powieści histo-
rycznych; romanse historyczne, gorące romanse; światowe życie, medical 
oraz romans i sensacja. Książki, ponad 120 egzemplarzy, otrzymaliśmy z 
Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Działu Uzupełniania i 
Opracowania Zbiorów. Serdecznie zapraszamy.

Agata Żbikowska

Z GMINY

Spotkanie polsko-żydowskie
W okresie od 31 lipca br. do  
3 sierpnia na terenie Nasielska 
przeby wal i  przedstawicie-
le społeczności żydowskiej. 
W trakcie wizyty zatroszczyli 
się m.in. o porządek na cmen-
tarzu żydowskim w Nasielsku, 
tzw. „Kirkucie”, który znajduje 
się wśród drzew przy ul. Kwia-
towej. Do tej pory o jego istnie-
niu przypominała tylko mała 
tabliczka z napisem „Cmentarz 
Gminy Żydowskiej”. W piątek, 
3 sierpnia br., nastąpiło odsło-
nięcie tablicy upamiętniającej 
mieszkających w Nasielsku Ży-
dów. 
Zamieszczono na niej m.in. 
mapę Nasielska z historyczny-
mi zdjęciami ludności żydow-
skiej i oznaczeniami miejsc 
byłych synagog. W spotkaniu 
uczestniczył Bogdan Rusz-
kowski (burmistrz Nasielska), 
Stanisław Tyc (dyrektor Miej-
sko-Gminnej Publicznej Biblio-
teki w Nasielsku), mieszkaniec 
Nasielska zajmujący się tere-
nem cmentarza oraz przed-
stawiciele grupy żydowskiej, 
w tym Glenn Kurtz, który dzię-
kował za ciepłe przyjęcie swo-
ich rodaków w Nasielsku. 

E.G.
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Pamięć o kamieniach przetrwała 
Od kilkunastu lat w Borkowie, 
w sierpniu odbywają się uroczy-
stości związane z obchodami ko-
lejnych rocznic działań wojennych, 
które miały tu miejsce w 1920 r., 
zwanych Bitwą nad Wkrą. Odbywa-
ją się one zawsze przed pomnikiem 
usytuowanym u zbiegu 
dróg, w centrum miej-
scowości. 
W chwili obecnej skła-
da  s i ę  o n z  d wó c h 
wielkich kamieni i ta-
blic. Do tej pory jego 
historię znali jednak 
przede wszystkim oko-
liczni mieszkańcy, któ-
rzy postanowili nam  
ją opowiedzieć. 
– Zap ros i ł em p ań-
stwa, ponieważ dużo 
mówi się m.in. o byłym 
burmistrzu Nasielska, 
panu Musze, za któ-
rego przyczyną miał 
powstać ten pomnik. 
Mieszka łem jednak 
obok tego świętego dla nas miej-
sca od urodzenia i dobrze wiem, 
że historia pomnika jest inna. War-
to ją w końcu przedstawić ludziom 
– powiedział pan Mirosław Wit-
kowski podczas spotkania,  któ-
re odbyło się na początku sierpnia 
w Borkowie. Zaproszeni na nie zo-
stali mieszkańcy wsi znający dzieje 
pomnika, Krzysztof Miller kierow-
nik Wydziału Administracji i Nadzo-
ru w nasielskim Urzędzie Miejskim 
oraz przedstawiciel ŻN.
Pomimo tego, że minęło wiele lat, 
tamtejsi mieszkańcy bardzo żywo 
reagowali na wszystkie pytania do-
tyczące wspomnień związanych 
z losami „kamienia”. To od niego 
się bowiem zaczęło. Wszyscy pa-
miętają kamień z krzyżem, o który 
zaczepił i „przewrócił” się rosyjski 
czołg, a później po nim przejechał 
w ten sposób, że wbił go w ziemię 
i uszkodził tablicę, na której widnie-
ją nazwiska poległych. Niestety od-
pryski nie zostały znalezione i nie 
udało się naprawić tablicy. 
J e dnak d z i ęk i  te mu j e s t  ona  
na swój sposób wyjątkowa i nosi 
autentyczne znamię historii. Przed 
dużym kamieniem stały też dwa 
kamienie z wyżłobieniami, gdzie 
jest miejsce dla zniczy. Wtedy jed-

nak, gdy pomnik przestał istnieć, 
jeden z kamieni został wyrzucony 
i leżał blisko koryta rzeki. Drugi zo-
stał przewieziony kilka kilometrów 
dalej do sąsiedniej wsi. Jak wspo-
minają mieszkańcy, obawiano się 
wtedy bolszewików i ukrywano 

płytę. Tu warto dodać wspomnie-
nia mieszkańców, którzy zauważy-
li, że nie znana jest prawdziwa lista 
poległych z Błędówka w latach 
1918-1920. Wpisane zostały tylko 
nazwiska osób, za które rodziny 
wniosły pewne opłaty. 
– Pamiętam, jak babcia mi opo-
wiadała, że widziała dużo ciał, któ-
re leżały na polach, ale nie wie,  
co się z nimi stało. Potem nas, dzie-
ci, straszono, że pod kamieniem 
z krzyżem jest cmentarz – wspo-
mina pan Mirosław.
Tablicę upamiętniającą część na-
zwisk poległych postanowił prze-
chow y wać Stefan Dąbrowski . 
Ukrywał ją od końca II wojny świa-
towej do ok. roku 1985. Wtedy  
to zainteresował się nią ks. Józef Ja-
nicki, ówczesny proboszcz parafii 
Cieksyn.
– Po kolędzie był u nas ks. Janicki 
i pytał o dawne czasy wojenne, czy 
może ktoś z rodziny coś pamięta 
i teść zaśmiał się, że nawet mamy 
tablicę z tego okresu upamiętnia-
jącą poległych. Wtedy ksiądz za-
interesował się nią. Przez kolejne 
dwa lata tablica znajdowała się 
u milicjanta Stanisława Stankiewi-
cza o pseudonimie „Baca” i rozpo-
częto prace nad pomnikiem. Trzeba 

też zauważyć, że pierwsza msza św. 
przy pomniku miała już miejsce 
w roku 1938 i wtedy to była wielka 
uroczystość. Uczestniczyła w niej 
orkiestra  – opowiadała pani Tere-
sa Dąbrowska, synowa przechowy-
wującego przez długi okres tablicę 

Stefana Dąbrowskiego. – Potem po 
odnowieniu pomnika w latach 80-
tych XX w. miała miejsce kolejna 
msza św. z równie piękną oprawą, 
a odprawił ją ksiądz Janicki. Tu obok 
pomnika stała wierzba i na tym 
placu na skarpie była uroczystość. 
Uczestniczyła w niej tylko lokalna 
społeczność. Gmina sprawą zaczę-
ła się interesować dopiero od 2000 
r. za sprawą ówczesnego burmistrza 
Muchy – dodała. 
Jak wspominają mieszkańcy Borko-
wa, za odnowienie napisów na ta-
blicy odpowiadał Stefan Kamiński, 
obmurowywał ją Zygmunt Symak. 
Do prac przy pomniku przyczynili 
się także, jak wspominali zgromadze-
ni mieszkańcy: Arkadiusz Dąbrowski, 
Józef Dąbrowski, Wiesław Dąbrowski, 
Mieczysław Witkowski. Zgromadzeni 
zapewniali też, że to nie były jedyne 
osoby. Cała wieś pomagała przy pra-
cach, po latach jednak pamięć bywa 
ulotna. Obecnie mieszkańcy zauwa-
żają, że jedną z głównych osób, które 
dbają o pomnik, co bardzo sobie ce-
nią, jest Władysław Stroiński, nazywa-
ny przez wszystkich Leszkiem. 
Mieszkańcy Borkowa są dumni 
z istnienia pomnika i tego, że uda-
ło im się go przechować pomimo 
różnych przeciwności. 

E. Gizińska  

NASZE SPRAWY

Powstał  
Klub Absolwenta 
W czwartek, 2 sierpnia br., w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sta-
rych Pieścirogach prowadzonych przez Stowarzyszenie Wsparcia Spo-
łecznego Jan – Pol odbyło się spotkanie inaugurujące powstanie Klubu 
Absolwenta, który będzie działał przy Warsztatach. W uroczystym obie-
dzie, który specjalnie z tej okazji przygotowali pracownicy WTZ, udział 
wzięło ok. 30 osób. Wśród nich były osoby, które obecnie pracują zawo-
dowo, a wcześniej były uczestnikami Warsztatów oraz osoby, które ocze-
kują na przyjęcie do WTZ. 
Spotkanie po latach było okazją do wspomnień i do zapoznania się, a tak-
że do rozmów na temat propozycji działań, które prowadzone będą w ra-
mach Klubu Absolwenta. Pomysł działalności Klubu spotkał się z dużym 
zainteresowaniem obecnych.
– Pod opieką naszego Stowarzyszenia jest obecnie ok. 70 osób, uczest-
ników WTZ wraz z rodzinami. Ale chcemy rozszerzyć naszą działalność 
i prowadzić Klub Absolwenta. To nowa, zorganizowana forma wsparcia 
dla osób niepełnosprawnych. Złożyliśmy wniosek na sfinansowanie dzia-

łalności Klubu do nowodworskiego PCPR i czekamy na decyzję – mówiła 
Bogumiła Szlaska, kierownik WTZ i prezes SWS Jan – Pol. – Klub Absol-
wenta to inna forma pracy z osobami niepełnosprawnymi niż warsztaty 
terapii zajęciowej. Jego zadaniem jest przede wszystkim udzielanie po-
mocy osobom niepełnosprawnym, wspieranie ich aktywności, samo-
dzielności oraz ich integracja – dodaje. 
W ramach zajęć klubowych organizowne będą m.in.: spotkania integracyj-
ne, wycieczki, wyjazdy na basen, ale także będzie można uzyskać pomoc 
w wypełnieniu ważnych dokumentów, wsparcie psychologa czy doradcy 
zawodowego. Spotkania członków Klubu odbywać się będą kilka razy w 
miesiącu, w zależności od potrzeb. Opiekunką Klubu Absolwenta jest Elż-
bieta Koziara, członek SWS Jan – Pol.
Działalność Klubu Absolwenta przy Warsztatach finansowana będzie  
ze środków PFRON za pośrednictwem PCPR.

(red.)

Z MIASTA

Flagi (nie)wywieszone
W Polsce przyjęło się, że flagę kraju wywiesza się w święta narodowe 
oraz w ważne dla losów kraju dni. Często wydarzenia sportowe integrują 
Polaków i flaga powiewa wtedy przed ich domami. W ostatnich dniach, 
1 sierpnia przypadało święto, które upamiętniane jest przede wszystkim 
w Warszawie, tj. 74. rocznica Powstania Warszawskiego.
Część mieszkańców naszej gminy była oburzona tym, że tego dnia  
od rana nie wywieszono w Nasielsku flag narodowych, by oddać cześć 
poległym bohaterom. Dawano temu wyraz w komentarzach na FB.
– Dziś wielki dzień w historii Polski, a nasze władze go przespały. Inne mia-
sta wywiesiły flagi ku chwale bohaterom, u nas nie ma nic – komentowała 
Monika Wrzosek, mieszkanka Nasielska.
Tego samego dnia po południu wzdłuż nasielskich ulic pojawiły się pol-
skie flagi. Na stronie internetowej nasielskiego magistratu znalazł się też 
komunikat: Informujemy, iż dla uczczenia 74. rocznicy Powstania War-
szawskiego, biało-czerwone flagi na ulicach Nasielska pozostaną wy-
wieszone przez 63 dni, czyli przez okres, jaki trwało Powstanie - do dnia  
2 października włącznie.
Dodatkowo, o godz. 17.00 strażacy z gminnych jednostek OSP włączyli 
syreny na znak upamiętnienia poległych w Powstaniu Warszawskim.

E.G.
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NA PIELGRZYMIM SZLAKU

Z Ełku przez Nasielsk na Jasną Górę

U HARCERZY ZHR

Harcerska szkoła życia 
We wtorek, 31 lipca br., nasi dzielni harcerze powrócili z trzytygodniowego 
Letniego Obozu w Starych Jabłonkach. W czasie 21 dni przeżyli przygo-
dę swojego życia, zdobyli nowe umiejętności, poznali inspirujących ludzi, 
a przede wszystkim – umocnili swojego harcerskiego ducha. Choć mogło-
by wydawać się, że będzie inaczej jak na pierwszy tak długi wspólny obóz, 
bardzo dobrze wytrzymali czas rozłąki z rodzinami. 

P r z yc z y n i l i  s i ę  
do tego organi-
z atorz y,  którz y 
zapewnili uczest-
nikom niezliczo-
ne atrakcj e,  j ak 
na przykład tur-
nieje oraz gry te-
renowe,  s ł u żb ę  
na rzecz innych, 
zajęcia o tematy-
ce harcerskiej, ka-
jaki, wędrówkę do 

Gietrzwałdu, codzienne ogniska, nocne przygody. Ale atrakcje nastąpiły 
dopiero po trudnym okresie zwanym pionierką. To na nim harcerze bu-
dowali własne łóżka, bramę, suszarnie, tablicę informacyjną i wiele innych 
niezbędnych do przetrwania w lesie rzeczy. Może się wydawać, że pio-
nierka nie ma sensu, przecież i tak za dwa tygodnie będzie trzeba wszystko 
zburzyć, jednak celem pionierki nie jest budowa pryczy, tylko charakteru.
Naszym druhom należą się także gratulacje, gdyż zajęli drugie miejsce 
w rywalizacji między zastępami. To wielki sukces i duma dla Drużynowe-
go. Nowo powstała drużyna pokonała przecież grupy, które działają razem 
od bardzo dawna. Obóz jest podsumowaniem i rachunkiem sumienia każ-
dego harcerza, bo to właśnie na nim harcerze stają oko w oko z harcerskim 
prawem i obowiązkami. Wszystkich tych, którzy chcą przeżyć choć cząst-
kę tego, co my, zapraszamy do harcerstwa. My jesteśmy i czekamy na Was!
Harcerze chcieliby podziękować za wsparcie finansowe udzielone przez 
Ks. Proboszcza oraz Burmistrza Nasielska. Dziękujemy także harcerkom 
z 1. Nasielskiej Drużyny Harcerek „Pratum” imienia Antoniny Tomaszew-
skiej za wypożyczenie sprzętu obozowego. W słowach podziękowania nie 
możemy zapomnieć również o Paniach Urzędniczkach z pokoju 102 z na-
sielskiego Urzędu Miejskiego. 
Przywróciły nam Panie wiarę w polskiego urzędnika, za co serdecznie 
dziękujemy. Czuwaj!

Ćw. Daniel Królak
Drużynowy 1 Nasielskiej Drużyny Harcerzy „Błękitna Armia”

Już po raz 26., jak zawsze 3 sierpnia, 
gościli w nasielskiej gminie pielgrzy-
mi z diecezji ełckiej. I w tym roku, 
podobnie jak było to w latach po-
przednich, witani byli bardzo serdecz-
nie. Tak jest nie tylko w Nasielsku, tak 
jest na całej trasie przemarszu przez 
teren naszej gminy. Pątnicy są witani 
na całej trasie przemarszu pielgrzym-
ki z radością i szacunkiem. Jak jednak 
mówi wielu z nich, atmosfera po-
witania w Nasielsku jest szczególna.  
- Tu czujemy się, jak u siebie w domu 
– mówi jedna z pątniczek. 
Że tak jest, widać szczególnie przy 
powitaniu na terenie przykościelnym 
w Nasielsku. Uściski, ucałowania ze 
znajomymi nasielszczankami i szyb-
kie wejście do kościoła, bo za chwilę 
zaczyna się msza św. 
Niektóre osoby zatrzymały się kil-
ka minut dłużej, bo zainteresowała  
je wystawka fotograficzna, przedsta-
wiająca pielgrzymkę sprzed lat dzie-
sięciu. Przygotował ją pan Krzysztof 
Miller z pracownikami z Wydzia-

łu Administracji Urzędu Miejskiego. 
W ubiegłym roku była podobna wy-
stawka, z tym że była ona poświęcona 
głównie wieloletniemu pielgrzymowi 
ełckiej pielgrzymki pochodzącemu 
z ziemi nasielskiej – śp. księdzu prała-
towi Leonowi Szadkowskiemu. 
Uroczystą koncelebrowaną mszę 
św. poprzedziło krótkie powitanie. 
W imieniu nasielskiej wspólnoty para-
fialnej, udręczonych już kilkudniową 
wędrówką, serdecznie powitał gospo-
darz parafii, proboszcz nasielski ks. kan. 
Tadeusz Pepłoński. Do gospodarzy 
słowa powitania w imieniu uczestni-
ków pielgrzymki skierował kierownik 
– przewodnik pielgrzymki ks. Łukasz 
Kordowski.
W koncelebrze uczestniczyło prawie 
20 kapłanów. Asystowało im 5 kle-
ryków. W nabożeństwie uczestniczy-
ło 6 sióstr, tzw. habitowych. Oprawę 
muzyczną zapewniła schola z Ełku. 
W ławach kościelnych zasiadło prawie 
400 pielgrzymów. Była też pokaźna 
grupa wiernych z nasielskiej parafii. 

Kiedy w kościele trwała msza 
św., gospodarze nasielscy czynili 
ostatnie przygotowania do pod-
jęcia gości posiłkiem. Sytuacja 
nie była łatwa, ponieważ upal-
na pogoda sprawiała, że utru-
dzeni goście najchętniej sięgali  
po różnorakie napoje. Wszyst-
ko było bardzo smaczne,  

bo nasielskie gospodynie sztukę kuli-
narną mają opanowaną perfekcyjnie. 
To, co pozostało na stołach, załado-
wano gościom do samochodów go-
spodarczych, jako że w najbliższych 
dniach mieli wędrować przez tereny 
rzadziej zamieszkane.
Tak jak było to w latach ubiegłych, 
posiłki przygotowały zarówno gru-
py zorganizowane, jak i osoby indy-
widualne. Widoczna była m. in. Akcja 
Katolicka, Dom Pomocy Społecznej  
im. JP II, grupy sąsiedzkie i inne. O po-
trzeby zdrowotne pielgrzymów za-
dbały panie pielęgniarki z Przychodni 
SPZOZ w Nasielsku. Znakomicie spi-
sała się też nasielska policja. Wspólnie 
ze służbą porządkową pielgrzymki 
pilnowali, aby pielgrzymi i ci, którzy 
wychodzili na jej spotkanie czuli się 
bezpiecznie na trasie. 
Nie udało się ustalić, czy wśród 
pielgrzymów byli tacy, którzy 
w tej pielgrzymce brali już udział po raz  
26. Takie osoby były natomiast wśród 
gospodarzy. Zarówno w grupie go-
spodarzy, jak i gości były osoby zwią-
zane z pielgrzymką rodzinnie, tzn. 
włączają się w to dzieło dzieci, a na-
wet wnuki osób związanych z tą piel-
grzymką od lat. Na przykład rodzinę 
siostry Doroty Finfando z Ełku repre-
zentowało w tym roku dwoje jej dzie-
ci. 

Od początku przekazujemy naszym 
czytelnikom dane osób najmłodszych 
w poszczególnych pielgrzymkach. 
W tym roku tą osobą była jednorocz-
na Lidia Anna Jagiełło z grupy Jaćwin-
gowie Ełk. Pielgrzymów z diecezji 
ełckiej w naszej gminie powitaliśmy 
w Krzyczkach. W Nasielsku spędzili 
dwie godziny, by o godzinie 11 ruszyć 
w dalszą drogę. Krótko odpoczywali 
w lasku w Wągrodnie. Tu przywitał ich 
sołtys Cegielni Psuckiej, pan Wiesław 
Suska, który niejako pilotował pątniczą 
grupę do swojej wioski. Tu pielgrzymi 
się nie zatrzymywali, ale skorzysta-
li z przygotowanych wiktuałów przez 
rodzinę pana sołtysa i mieszkańców 
wioski. Bardzo utrudził się młodziutki 
Wiktorek, który podbiegał do idących 
z soczkami i napojami, ułatwiając im 
przejęcie przygotowanych dla nich 
napojów. Pielgrzymi na terenie naszej 

gminy zatrzymali się jeszcze w Psu-
cinie, gdzie mieli półgodzinny od-
poczynek. Przyjęci zostali jak zawsze 
gościnnie.
Na uwagę zasługuje też to, że waż-
nym elementem pielgrzymki są ak-
centy patriotyczne. W tym roku jest 
to szczególnie ważne, ponieważ ob-
chodzimy setną rocznicę odzyskania 
niepodległości. Wielu pielgrzymów 
miało biało-czerwone opaski na rę-
kach i biało-czerwone chusty. I ważny 
był jeszcze jeden element. W czasie 
przekraczania Wisły, pielgrzymie gru-
py idące w pewnym oddaleniu od 
siebie, zwierają szyki, co jest istotne 
ze względu na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. Jest to ważne również 
z tego powodu, że przy przekracza-
niu mostu na Wiśle śpiewają wszystkie 
zwrotki Hymnu Polskiego.

andrzej zawadzki
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LUDZIE Z PASJĄ

Sztuka tuż za rogiem
Z panem Przemysławem Smolińskim rozmawiamy  
o jego zainteresowaniach i potrzebie tworzenia.

na pozwala na 
utrzymanie?
– To trudne pyta-
nie. Żeby utrzymać 
się z tak iej dzia-
łalności wytwór-
ca, szeroko pojęty 
artysta, musiałby 
jednocześnie być 
d o ś ć  d o b r y m 
handlowcem lub,  
c o  n a j m n i e j , 
z  t a k i m  w s p ó ł -
pracować. Ogra-
niczone są także 
możl i woś c i  w y-
twórcze przy tego 
t yp u ręko d z i e l -
niczych pracach. 
Dlatego też osobi-
ście traktuję moją 
twórczość bardziej 
jako hobby, ale też 
sposób na życie.
Właśnie, słyszałam, że prowadzi 
Pan również salon dla zwierząt?
– Tak, między innymi przygoto-
wuję psy na wystawy, dbam o ich 
prezencję. Nie odmówię jednak za-
jęcia się również zwyczajnym do-
mowym pupilem. Ta praca również 

wymaga zmysłu artystycznego, 
więc w pewien sposób się w niej re-
alizuję, jednocześnie mam w lokalu 

miejsce, gdzie mogę ekspono-
wać swoje prace i zaintereso-
wać nimi szersze grono.
Jakie są Pańskie plany na 
przyszłość? Czy również 
dotyczą sztuki?
– Oczywiście, nie wyobra-
żam sobie, że mogłoby być 
inaczej. Pracuję nad nawiąza-
niem kontaktów handlowych 
w Japonii, gdzie rynek ręko-
dzielnictwa jest bardzo popu-
larny i prace w szkle są stale 
poszukiwane. Ciągle też ekspe-

rymentuję w nowych dziedzinach, 
interesuje mnie chociażby jubi-
lerstwo i być może tym się zajmę, 
kto wie. Z pewnością nie przestanę 
tworzyć.
Gdzie można obejrzeć Pańskie 
prace?
– Najłatwiej na instagramie midy-
at_grooming, gdzie umieszczam 
głównie efekty pracy z psami,  
ale też większość moich prac pla-

stycznych. Można mnie też znaleźć 
na Facebooku:  Midyat Fci.
Dziękuję za rozmowę. Z zaintere-
sowaniem będę czekać na dalsze 
prace.
Dziękuję za spotkanie.

Rozmawiała: Ewa Laskowska.

Przemysław Smoliński urodził się 
18 lipca 1979 roku w Ciechanowie, 
jednak niemal całe życie miesz-
ka w Nasielsku. Tu skończył Szko-
łę Podstawową nr 2 im. Stefana 
Starzyńskiego, maturę zdał w LO  
im. Jarosława Iwaszkiewicza. Stu-
diował administrację w WSH w Puł-
tusku. Jego pasją są psy. To właśnie 
im poświęca zarówno czas wolny, 
jak i znaczną część pracy zawodo-
wej, ponieważ jest również gro-
omerem – wyspecjalizowanym 
stylistą czworonogów oraz asy-
stentem sędziego kynologicznego. 
Kiedy zaczęła się Pana przygoda 
ze sztuką i skąd pomysł, żeby 
tworzyć?
– Właściwie od dziecka lub i-
łem rysować, głównie zwierzęta,  
co zresztą robię do dziś. Szło mi to 
chyba nie najgorzej, bo już w cza-
sach szkoły podstawowej zdarzało 
mi się rysować znajomym prace  
na lekcje plastyki… A skąd pomysł? 
To nie tyle pomysł, co potrzeba re-
alizowania się akurat w takiej dzie-
dzinie.
Jakie techniki są Panu najbliższe? 
Jakiego rodzaju prace możemy 
znaleźć w Pana dorobku?
– Początkowo rysowałem 
głównie szkice ołówkiem 
lub węglem,  z a j mowa-
łem się też haftem, obec-
nie przeważnie graweruję 
w szkle i metalu. Tematy-
ka, która mnie interesuje 
to przede wszystkim zwie-
rzęta i natura. Często na za-
mówienie właścicieli psów 
graweruję podobizny ich 
pupili na szklankach lub wa-
zonach, jednak żadne wy-
zwanie nie jest mi straszne. 
Ostatnio chociażby gra-
werowałem wazon dla na-
uczycielki na zakończenie 
roku szkolnego. Znalazł się 
na nim słonecznik, krót-
ka dedykacja oraz imiona 
dzieci, które uczyła. Innym razem 
wykonałem podobiznę jubilata na 

prezencie z okazji czterdziestych 
urodzin.
Taka pasja zajmuje zapewne 
sporo czasu. Co na to znajomi 
i rodzina?
– Myślę, że zdążyli się już przyzwy-
czaić do mojego trybu życia i nie 
robią mi szczególnych wyrzutów. 
Wiedzą, co jest dla mnie ważne i to 
akceptują.
Czy taka działalność artystycz-

NA SZLAKU

Błękity wyruszyły  
do Częstochowy
W poniedziałek, 6 sierpnia br., o godz. 6.00 pielgrzymi z diecezji płockiej 
zgromadzili się w Bazylice Katedralnej w Płocku, skąd rozpoczęli tego-
roczną 37. wędrówkę do Częstochowy. 
W tym roku hasłem przewodnim pieszej pielgrzymki są słowa: „Stworzeni 
do wielkości”. 

Najpierw jednak pątnicy uczestniczyli we mszy św., którą sprawował  
ks. bp Piotr Libera. Prosił on o potrzebne łaski na czas trwania rekolek-
cji w drodze. W tym roku w grupie Błękitnej pielgrzymuje ok. 130 osób, 
z czego większość stanowią mieszkańcy gminy Nasielsk. Przewodnikiem 
grupy jest ks. Marcin Niesłuchowski z parafii św. Maksymiliana Kolbego 
w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin). Cała pielgrzymka z diecezji 
płockiej liczy natomiast ponad tysiąc osób. Wierni staną przed obliczem 
Jasnogórskiej Pani we wtorek, 14 sierpnia o poranku.
Wszyscy, którzy nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce, mają możliwość 
codziennie brać udział w Apelach Jasnogórskich w parafii św. Wojciecha 
i św. Katarzyny w Nasielsku, które rozpoczynają się o godz. 21.00.

E.G.
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ABC OGRODNICTWA

Rośliny pnące
Wyjątkową grupą roślin są pnącza wieloletnie, tworzące stałą dekorację 
lub jednoroczne, które są atrakcyjne tylko przez jeden sezon. Pnącza 
wykorzystywane są do tworzenia zacisznych miejsc w ogrodzie, zasła-
niania wnętrza ogrodu przed wścibskimi sąsiadami, maskowania niezbyt 
atrakcyjnych miejsc w ogrodzie czy do obsadzania pergoli, zwłaszcza 
roślinami kwitnącymi. Wśród najpiękniejszych pnączy są powojniki (kle-
matisy). W sprzedaży jest wiele dostępnych odmian, różniących się ter-
minem kwitnienia, wielkością i liczbą kwiatów. Im kwiaty są mniejsze, 
tym jest ich więcej na roślinie. W okresie kwitnienia rośliny te obsy-
pane są mnóstwem okazałych kwiatów, np. Clematis Jackmanii, kwit-
nący ciemnof ioletowo  
od lipca do października 
lub drobnokwiatowy po-
wojnik Clematis Vitalba, 
który kwitnie od lipca do 
września kremowo-bia-
łymi kwiatami. Powojniki 
można sadzić przy siatce, 
pergoli czy kracie. Ważne, 
by poprzeczne druty nie 
były zbyt grube. Powojniki 
lubią stanowiska słoneczne, 
ale ich system korzeniowy woli chłód i cień.
Wyjątkowo silnie rosnącym pnączem, kwitnącym od czerwca do paź-
dziernika, jest rdest auberta. Biorąc pod uwagę silny wzrost tej rośliny, 
należy ją sadzić tylko tam, gdzie będzie miała zapewnione dość miejsca 
do wzrostu.
Niewymagającym co do stanowiska pnączem, polecanym szczególnie 
na stanowiska półcieniste i cieniste, jest bluszcz. To roślina zimozielona 
i dlatego często jest wykorzystywana do maskowania mniej atrakcyjnych 
miejsc, obsadzania murów, ścian, ogrodzeń a także pni drzew. Odmiany 
o kolorowych liściach preferują jednak stanowiska bardziej nasłonecz-
nione. Liście ładniej się wtedy wybarwiają.
Pnączem łatwym w uprawie i mrozoodpornym jest wiciokrzew. Wśród 
wiciokrzewów są odmiany zimozielone np. wiciokrzew zaostrzo-
ny. Jego kremowo-żółte kwiaty zachwycają swoją urodą od czerwca  
do października. Liście wiciokrzewu japońskiego Purpurea jesienią prze-
barwiają się na kolor purpurowy. Silnie pachnące kwiaty tej rośliny są 
biało-różowe, później przebarwiają się na kolor żółty. Zaletą tej odmiany 
wiciokrzewu jest to, że w łagodne zimy pozostaje zimozielony. Pachną-
cym wiciokrzewem zimozielonym jest również wiciokrzew Henry’ego. 
Roślina ta, podobnie jak bluszcz, polecana jest do obsadzania murków, 
ogrodzeń itp., a także do sadzenia w pojemnikach. Owoce wiciokrze-
wów są przysmakiem dla ptaków, ale są trujące dla ludzi.
Coraz częściej spotykanym w polskich ogrodach pnączem jest glicynia, 
która ze względu na dekoracyjne liście oraz zwisające w dół, najczęściej 
niebieskofioletowe, grona zaliczana jest do najpiękniej kwitnących roślin 
pnących. Pędy glicynii szybko rosną i z wiekiem silnie drewnieją, dlatego 
zaleca się stosowanie dla nich stabilnych, solidnych podpór i mocnego 
cięcia.
Ozdobnym pnączem jest także kwitnący późnym latem i jesienią  
od czerwca do września milin. Lejkowate, pomarańczowe kwiaty mili-
nu pojawiają się u kilkuletniej rośliny. Zaleca się skracanie przekwitłych 
pędów, gdyż milin najlepiej kwitnie na pędach młodych. Roślina ta lubi 
stanowiska ciepłe i słoneczne oraz wilgotną glebę. Najlepszym miejscem 
będzie stanowisko południowe.
Mało popularnym w Polsce pnączem wieloletnim jest akebia pięciolistna. 
Roślina ta w osłoniętym miejscu kwitnie w okresie od kwietnia do maja 
jako jedna z pierwszych roślin pnących.
Obfitością kwitnienia i często przyjemnym zapachem charakteryzują się 
też róże pnące. Ramblery są grupą róż pnących, których małe kwiaty 
zebrane są w gęste kwiatostany. Wykorzystywane są do obsadzania al-
tan, pergoli itp. 
Inną rośliną atrakcyjną przez cały rok jest hortensja pnąca. Kwitnie od 
czerwca do lipca. Białe kwiaty ładnie wyglądają na tle ciemnozielonych 
liści, przebarwiających się jesienią na żółto.
Pnącza jednoroczne też mogą być ozdobą ogrodu, np. nasturcja, która 
ceniona jest zarówno za szybki wzrost, jak i obfitość kwiatów pojawiają-
cych się na tej roślinie od czerwca do października.
Niektóre pnącza zawiązują jadalne owoce, np. jeżyna czy aktinidia (znana 
pod nazwą kiwi). Aktinidia jest rośliną dwupienną i owocuje tylko wtedy, 
gdy posadzone są w pobliżu okazy damskie i męskie. W sprzedaży do-
stępne są też odmiany samopłodne, np. Jenny czy amerykańska odmia-
na Aktinidia Issai. Jeżyny kolczaste, podobnie jak róże pnące, posiadają 
hakowate kolce, które wykorzystują do wspinania się. Jeżyny bezkolco-
we także mają smaczne owoce. Nie posiadają kolców czepnych, dlatego 
zaleca się ich przymocowanie do podpór.
W sprzedaży jest też wiele innych pnączy o wielu odmianach i warto 
wykorzystywać je w swoim ogrodzie.

Elżbieta K.

ności pokrewnej typu kompostownia 
czy sortownia. Chciała się również 
dowiedzieć czy możliwe jest wy-
stawienie przez burmistrza weksli dla 
mieszkańców, którzy mogliby otrzy-
mać odszkodowanie w razie powsta-
nia takiej inwestycji. Jacek Nieścior 
radca prawny stwierdził, że nie ma 
możliwości prawnej, aby burmistrz 
takie weksle mógł wystawić. Nato-
miast burmistrz Ruszkowski podkre-
ślił, że podstawowym argumentem, 
żeby w Jaskółowie nie powstał żaden 
zakład zagospodarowania odpadami, 
jest to, że nie jest wpisany on w plan 
zagospodarowania odpadami woje-
wództwa mazowieckiego.
Bożena Nowosielska sołtys wsi Ja-
skółowo zapytała burmistrza o śmie-
ci przywożone do funkcjonującego 
jeszcze gminnego składowiska od-
padów w Jaskółowie. – Dlaczego 
mieszkańcy nie zostali wpuszczeni 
na jego teren podczas jednej z lipco-
wych sytuacji, kiedy przyjechały sa-
mochody z odpadami oznaczonymi 
jako wielkogabarytowe – pytała, 
podkreślając, że odpady te śmier-
działy intensywnie, co mogło ozna-
czać, że nie powinny się tam znaleźć. 
Jedyną osobą, która została wpusz-
czona wtedy na teren składowiska 
był Jerzy Lubieniecki przewodniczą-
cy RM. Burmistrz zapewnił, że to skła-
dowisko jest cały czas kontrolowane. 
W tej sprawie głos zabrała także Li-
dia Rutkowska dyrektor ZGKiM 
wyjaśniając, że przed wejściem  
na teren wysypiska widnieje tabliczka 
z napisem „Nieupoważnionym wstęp 
wzbroniony”, ponadto zapytała,  
kto z mieszkańców jest uprawnio-
ny i posiada odpowiednie kwalifika-
cje do tego, aby rozpoznać rodzaje 
frakcji posortowej. W toku dyskusji 
mieszkańcy poddawali w wątpliwość 
kwestię weryfikacji przyjmowanych 
są składowisko odpadów, kontroli 
dokonuje bowiem ochroniarz.
Burmistrz zapewnił ponownie,  
że wszystko, co wjeżdża na teren 
istniejącego składowiska, jest kon-
trolowane przez WIOŚ i nagrywane 
kamerami monitoringu. Lidia Rut-
kowska dodała, że Nasielskie Budow-
nictwo Mieszkaniowe przygotowało 
odpowiedź na pismo zainteresowa-
nych osób, dotyczące zasad funk-
cjonowania składowiska w Jaskółowie 
i terminie zamknięcia, jednak nie zo-
stało ono przez osoby pytające upu-
blicznione.
Radny Grzegorz Arciszewski po-
prosił natomiast burmistrza Nasielska 
o przygotowanie bilansu finanso-
wego składowiska w Jaskółowie, 
podkreślając, że nie jest opłacalne 
zamykanie go przed terminem. 
Następnie dyskusja na wniosek rad-
nego Arciszewskiego została sku-
piona na planowanej w Jaskółowie 
inwestycji. Mieszkaniec Jarosław Ru-
ciński, nawiązując do artykułu z „Ga-
zety Wyborczej” zapytał, na czym 
miała polegać umowa warta 5 mln zł 
zaproponowana inwestorowi przez 
ówczesnego burmistrza Nasielska, 
czyli Grzegorza Arciszewskiego.

Radny Arciszewski przyznał, że było 
wiele spotkań z inwestorem. – Za-
znaczałem inwestorowi, że jeśli 
przekona on mieszkańców do tej 
inwestycji, to ja także wyrażę na nią 
zgodę. Jakimi metodami przeko-
na, to jego sprawa. Nigdy nie było 
jednak tak, że ja pierwszy powie-
działem, że chcę dla gminy jakieś 
pieniądze. Tylko inwestor propono-
wał różne rozwiązania – mówił G. 
Arciszewski. 
Dodał również, że wszystko było 
przeprowadzane pod kontrolą po-
licji gospodarczej i czeka obecnie  
na przesłuchanie w prokuraturze, 
aby móc złożyć wyjaśnienia z uży-
ciem wariografu. Powiedział również,  
że lobbowanie w sprawie wysypi-
ska następowało odgórnie, gdyż 
inwestor chciał nawet przywieźć  
do Nasielska ministra O. Dziekańskie-
go z Kancelarii Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego.

Pytania radnych
Po dyskusji na temat ZZO w Jaskó-
łowie przewodniczący RM udzielił 
głosu radnym. Radny Dariusz Kor-
dowski zapytał o budowę kanaliza-
cji w ulicy Słonecznej, drogę przy 
Biedronce i budowę przedłużenia 
ulicy Wiśniowej. Radny Grzegorz 
Arciszewski przypomniał o przygo-
towaniu raportu z rozliczeń obec-
nie funkcjonującego składowiska 
i zaapelował o weryfikację doboru 
dróg do remontu za kwotę 2 mln zł 
w mieście, a radny Dariusz Sawicki 
o podłączenia gazu. Radny Henryk 
Antosik zaapelował o modernizację 
ulicy Krupka. Natomiast radny Marek 
Jaroszewski zapytał o skład komisji 
typującej ulice do remontu, o wy-
sokie rachunki za prąd w przedszko-
lu samorządowym i żłobku. Poruszył 
także temat powstania cmentarza ko-
munalnego.

Po wyczerpaniu pytań burmistrz 
Ruszkowski wyjaśnił, że pojawił się 
nowy inwestor, który ma przedłożyć 
nową propozycję wykonania dro-
gi przy Biedronce. Radosław Kasiak 
kierownik Wydziału Inwestycji mó-
wił, że przetarg na budowę kanalizacji 
w ulicy Słonecznej zostanie ogłoszo-
ny pod koniec sierpnia br., a ulica Wi-
śniowa w najbliższych dniach będzie 
miała już kompletną dokumentację, 
co pozwoli na wystąpienie o pozwo-
lenie na budowę. Odpowiedział rów-
nież, że gazownia rozpocznie proces 
inwestycyjny na ulicach w Nowych 
i Starych Pięścirogach dopiero po 
zakończeniu budowy sieci gazowej  
do sklepu Merkury, co ma nastąpić 
jeszcze w tym roku.
W sprawie doboru dróg do remontu 
burmistrz Ruszkowski odpowiedział, 
że wybrano drogi, na które była przy-
gotowana dokumentacja. Zapewnił, 
że wraz z kierownikiem Radosławem 
Kasiakiem podjęli decyzję o remon-
cie wybranych dróg. Zaznaczył też, 
że do poprawy jest wiele dróg i w ko-
lejnej kadencji inwestycje drogowe 
będą przeprowadzone tam, gdzie 
będzie zrobiona zostanie kanalizacja. 
W temacie przedszkola burmistrz 
wyjaśnił, że energia z kolektorów 
zamontowanych na dachu zuży-
wana jest w 30%. Wysokie rachun-
ki wynikają natomiast z tego, że są 
to również koszty ogrzewania elek-
trycznego. 
W sprawie cmentarza, który obec-
nie należy do trzech parafii z tere-
nu gminy burmistrz zauważył, że 
jest to istotna sprawa. Pomysłem 
na rozwiązanie tego problemu jest 
dokupienie terenu przy istniejącym 
cmentarzu.
W wolnych wnioskach i zapyta-
niach radni dyskutowali na temat 
remontu dróg gminnych. 

Michał B.

OBRADOWAŁA RADA

Sesja na wniosek radnych
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Z PARAFII. Nuna

Małopolska i Podhale
Parafianie z Nuny mie-
l i  w yjątkową oka zj ę 
i możliwość zwiedzania 
miejsc kultu maryjnego 
na terenie Małopolski 
i Podhala. Taką sposob-
ność dała pielgrzymka 
pod przewodnictwem 
ks. Tadeusza Jabłońskie-
go, proboszcza tej para-
fii, z którym 10 lipca br. 
we wspólną podróż wy-
ruszyła grupa 46 osób. 
P ier wsz ym punktem 
programu było zwie-
dzanie Krakowa, roz-
poczęte przy słynnym 
oknie papieskim przy 
ulicy Franciszkańskiej, 
z którego Święty Jan 
Paweł II ,  jako papież 
prowadził rozmowy z młodzie-
żą.  Wsł uchani  we wspomnie-
nia o Karolu Wojtyle pielgrzymi 
wraz z przewodnikiem udali się  
do dzielnicy uniwersyteckiej, miej-
sca, które dla części osób  przywo-
łało wspomnienia z lat studenckich. 
W atmosferze wybrzmiewającego 
z wieży mariackiej hejnału, uczest-
nicy wyjazdu usłyszeli o historii 
tego miasta, podziwiając przy tym 
Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita 
Stwosza, Rynek Główny – Wieżę 
Ratuszową i Sukiennice. Wzgórze 
wawelskie, zamek i miejsce po-
chówku pary prezydenckiej były 
kolejnymi punktami programu 
zwiedzania.
Z kolei w Sanktuarium w Łagiewni-
kach pielgrzymi po krótkiej wspól-
nej modlitwie z ks. proboszczem 
i ucałowaniu relikwii św. Faustyny 
Kowalskiej, wyruszyli w dalszą dro-
gę. Ten kilkudniowy pobyt na Pod-
halu był urozmaicony o elementy 
krajoznawcze, czego przykładem 
jest wjazd w drugim dniu piel-

grzymowania na Gubałówkę, skąd 
dzięki słonecznej pogodzie, moż-
na było podziwiać piękno polskich 
gór. Dla części osób niezwykłym 
przeżyciem był zjazd wyciągiem 
krzesełkowym.
Jak wspomina jedna z uczestni-
czek wyprawy: – Przyjazd na Pod-
hale do sanktuariów maryjnych 
był dla mnie wielkim marzeniem,  
ale zjazd kolejką krzesełkową 
uznaję za swój osobisty sukces, bo 

pokonałam wielki stres i lęk prze-
strzeni. Jednak warto było z tej 
wysokości zobaczyć tak ciekawe 
i malownicze krajobrazy. 
Pielgrzymi zaprawieni atrakcja-
mi górskich widoków, udali się  
do Ludźmierza, by tam pokłonić 
się Królowej Podhala. To tu górale 
od wieków przynoszą swoje tro-
ski, radości i podziękowania za ła-
ski, jakimi ich obdarza. Także grupa 
pątników z Nuny składała przed 
Gaździną Podhala swoje dziękczy-
nienie i prosiła o dalsze wsparcie 
podczas mszy świętej, którą spra-
wował ks. T. Jabłoński, proboszcz 
parafii. Niezapomniane wrażenia 
uczestnikom wyjazdu przyniósł 
spływ Dunajcem, którego trasa 
prowadziła przez głęboko wcięty 
wąwóz, otoczony niezwykle ma-
lowniczymi zakątkami Pienińskie-
go Parku Narodowego. 
Kolejnym atrakcyjnym miejscem 
dla zwiedzających Podhale, była 
Dolina Kościeliska, którą w trze-
cim dniu pobytu grupa podziwiała, 

spacerując wczesnym porankiem. 
Wśród ciekawostek przekazanych 
przez miejscowego przewod-
nika, zainteresowanie wzbudziła 
informacja, że to prawdziwe arcy-
dzieło natury wcześniej było zwią-
zane z przemysłem hutniczym,  
bo tu właśnie wydobywano srebro, 
miedź czy też rudę żelaza. 
Przybycie na Krzeptówki do Sank-
tuarium M.B. Fatimskiej otworzyło 
zwiedzającym widok na drewnianą 

wewnętrzną architekturę kościoła, 
w całości wykonaną przez zakopiań-
skich górali. Świątynia ta powstała 
jako wotum dziękczynne za uratowa-
nie życia Ojca Świętego Jana Pawła II 
po zamachu 13 maja 1981 r. 
Zwiedzając sanktuaria maryjne, 
pielgrzymi mieli niepowtarzalną 
okazję, by podziwiać również inne 
obiekty sakralne w stylu zakopiań-
skim, a do nich niewątpliwie należy 
kaplica w Jaszczurówce, wybudo-
wana wg projektu Stanisława Wit-
kiewicza. Tu wierni uczestniczyli  
we mszy św. celebrowanej przez 
K s ię d z a P rob oszc z a z  Nuny. 
W nastroju głębokiej modlitwy 
minął ostatni dzień pielgrzymo-
wania w Sanktuarium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, podczas wędro-
wania „Dróżkami Kalwaryjskimi” 
i odprawienia Drogi Krzyżowej oraz 
w trakcie mszy św. przed Obrazem 
Matki Bożej Kalwaryjskiej. Wymow-
na również była wspólna modlitwa 
w Wadowicach, w rodzinnym mie-
ście Papieża – Polaka. To tu w ka-

plicy papieskiej, w której 
zostały złożone relikwie 
Świętego Jana Pawła II, 
przy słynnej chrzcielnicy, 
przy której Karol Wojty-
ła przyjął chrzest święty, 
pielgrzymi mogli Jemu 
zawierzyć swoje sprawy.
O tym, jak ważny był 
p r z y j a z d  d o  Wa d o -
wic, wspomina jeden 
z pielgrzymów: – Pół 
roku czekałem na to, 
by móc przyjechać tu 
z wycieczką do Wado-
wic, by zobaczyć ro-
dzinne miasto Świętego 
Jana Pawła II, nieco wy-
obrazić sobie, jak tu żył 
i dorastał. Pamiętam, kie-
dy papież, przybywając 
z pielgrzymką do Polski, 

odwiedził Wadowice i tak pięknie, 
w sposób swobodny, wspomnienia-
mi wracał do tego miejsca, łącznie 
z tym, jak to po maturze chodził na 
kremówki …
Z relacji uczestników wyjazdów są-
dzić można, że udział w pielgrzym-
ce stanie się zachętą, by jeszcze nie 
jeden raz powrócić w te szczegól-
ne miejsca kultu maryjnego oraz 
miejsca pięknych polskich gór.

af.

Z RADY

Przedszkole 
„energożerne”?
W filmie promującym wykonane w ostatnich latach inwestycje na terenie 
naszej gminy, jedną z pierwszych jest Samorządowe Przedszkole i Żłobek, 
nazwane przez lektora największą i najdroższą inwestycją, która kosztowała 
12 mln zł. 
Obiekt wybudowano w nowoczesnej technologii, która miała sprawić, że bę-
dzie energooszczędny. Dzięki temu gmina miała ponosić mniejsze opłaty za 
jego utrzymanie, ponad to chciała ubiegać się o dofinansowanie w programie 
Lemur, który zakładał zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograni-
czenie lub unikniecie emisji CO2. Ostatecznie skorzystano tylko z dofinansowa-
nia z programu „Maluch”. 
Okazuje się, że energooszczędna technologia nie przynosi spodziewanych ko-
rzyści. 
– Dlaczego jest taka wysoka opłata za energię w przedszkolu i żłobku 257, 717 
tys. zł, a na pozostałe placówki oświatowe podległe gm. Nasielsk wydaje się 
193 tys. zł (za rok 2017). Dlaczego taka jest różnica? Jeżeli sobie przypomnę, 
przedszkole i żłobek miały być w systemie energooszczędnym i nie wiem, dla-
czego są takie wysokie koszty zużycia energii – pytał radny Marek Jaroszewski 
podczas ostatniej lipcowej sesji nasielskiej Rady Miejskiej. Sytuację komentował 
także radny Henryk Antosik, który zauważył, że miesięczne opłaty za energię 
w przedszkolu są faktycznie bardzo wysokie. 

– Mamy 80 KW na dachu. 
Używamy ok. 30%. Cały czas 
trwa korespondencja między 
Energią i teraz Tauronem. Od 
czasu, kiedy budowaliśmy 
przedszkolę zmieniła się usta-
wa i nie możemy sprzedawać 
energii, ani nie możemy jej 
magazynować. Teraz trwają 
rozmowy, żeby można było 
magazynować tę energię, 
którą mamy – powiedział 
burmistrz Bogdan Ruszkow-
ski –  Mówi się, że energia ma 
zdrożeć dla takich podmio-
tów jak my do 20% – dodał. 

O sprawę wysokich opłat za energię w przedszkolu dopytywał także radny 
Grzegorz Arciszewski, który chciał zrozumieć, dlaczego gmina nie wykorzy-
stuje wytwarzanej przez siebie energii. 
– Skoro mamy tyle energii, dlaczego nie kierujemy jej do ogrzewa-
nia przedszkola? Jakie procedury trzeba przejść? Po co płacimy tyle  
za energię? To jest droższe niż zwykłe normalne podłączenie do naszych cie-
płowni. Po co nam to było? To od razu było bez sensu. Trzeba było zrezygno-
wać od początku z Lemura – mówił radny Grzegorz Arciszewski. 
Jak poinformował burmistrz, wytwarzana energia elektryczna napędza urządze-
nia i za energię gmina nic nie dopłaca. Płaci jednak za energię potrzebną do uru-
chomienia pomp ciepła, które ogrzewają budynek. 

Dla tego budynku wystarczy 30% energii wytworzonej za pośrednictwem pa-
neli słonecznych znajdujących się na dachu przedszkola, reszta jest blokowana 
odgórnie przez firmę energetyczną z siedzibą w Gdańsku. Pozostałej energii nie 
można, jak tłumaczy burmistrz, wedle prawa magazynować, aby wykorzystać 
ją na uruchomienie pompy ciepła, tylko dodatkowo trzeba płacić rachunki za 
energię zużytą na ten cel. Stąd tak wysokie rachunki. Poza tym zauważył, że 
skoro poniesione zostały koszty na projekt tego obiektu, to wedle niego został 
on wykonany. 
Burmistrz zauważył również, że energia elektryczna dla podmiotów publicznych 
ma zdrożeć nawet o 20%, dlatego alternatywą może być podłączenie gazu do 
budynku.
– Tyle pieniędzy się wydało i teraz trzeba więcej płacić – komentował rad-
ny Henryk Antosik. Jak zapowiedział radny Jaroszewski, sprawy nie pozo-
stawi i zamierza ją zgłosić do prokuratury, aby ta przyjrzała się wydatkom 
ponoszonym za energię w przedszkolu.

E.G.
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Szczeniaki  
do adopcji
Wiek: 4 miesiące. Będą raczej średnie/duże. Bardzo przyjazne i weso-
łe, ale jak to młodzież, potrzebują jeszcze wiele się nauczyć. Czy znaj-
dzie się ktoś kto odmieni los 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.
Pod opieką Stowarzyszenia znajduje się w tej chwili 16 szczeniąt! Po-
trzebne są: karma dla matek, karma dla tych, które już same jedzą,  
na szczepienia, opiekę weterynaryjną, podkłady i późniejsze steryliza-
cje dla mam. Każda, nawet dwuzłotowa wpłata ratuje nas w tej sytuacji. 
Bez waszego wsparcia nie mamy możliwości działać dalej. 
Nasz numer konta: 08 1020 1026 0000 1902 0311 7926 Stowarzy-
szenie Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk. Dziękujemy za każdą 
wpłatę.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Środowisko, w którym żyje pies
Kodeks Dobrych Praktyk cześć II
Psy potrzebują suchego, komfor-
towego, ciepłego i bezpieczne-
go miejsca do odpoczynku. Ciągłe 
przebywanie w zimnie powoduje ich 
cierpienie, niemożność wypoczę-
cia, regeneracji sił. Jeśli decydujemy, 
że pies będzie przebywał na zewnątrz 
trzeba się zastanowić, w jaki sposób 
zostanie mu zapewniona ochrona 
przed zimnem i innymi warunkami 
atmosferycznymi. Zwierzę musi mieć 
miejsce, gdzie może się ukryć i czuć 
bezpiecznie.
Psy są szczególnie wrażliwe na upały. 
Zamknięcie psa w nagrzanym aucie, 
na balkonie w upał, bądź trzymanie 
w blaszanej budzie na krótkim łańcu-
chu może spowodować jego śmierć, 
nawet w krótkim czasie.
Psy zachowują czystość swoich le-
gowisk i miejsc, gdzie często przeby-
wają. Potrzebują obszaru, gdzie będą 
mogły załatwić swoje fizjologiczne 
potrzeby. Niektóre psy potrzebują 
częstego korzystania z toalety. War-
to tutaj przyjrzeć się psom łańcu-
chowym. Ustawa z 1997 roku mówi,  
iż pies po 12 godzinach bycia na uwię-
zi powinien kolejne 12 godzin spędzić 
swobodnie. Pies łańcuchowy nie 
ma możliwości załatwienia swojej fi-
zjologicznej potrzeby w oddaleniu 
od budy przez pół doby. Udowod-
niono, że psy, które są zmuszane  

do załatwiania swoich potrzeb w le-
gowiskach cierpią, czują dyskomfort, 
przeżywają duży stres, chorują. Ile 
psów łańcuchowych regularnie jest 
z nich spuszczanych? Ile psów całymi 
dniami i tygodniami ma na szyi łań-
cuch?
Co należy zatem zrobić, by zorga-
nizować psu dobre środowisko  
do życia?
 – Niech miejsce, w którym przebywa 
pies, jest bezpieczne, czyste i spokoj-
ne. Upewnij się, że otoczenie w któ-
rym żyje pies jest wolne od zagrożeń 
i nadmiernego nasłonecznienia. 
 – Miejsce, w którym pies śpi powinno 
być komfortowe, czyste, suche, cie-
płe i bez przeciągów, pies musi mieć 
możliwość schowania się w cieniu. 
 – Buda dla psa musi mieć odpo-
wiednią konstrukcję i wielkość. Po-
winna być ocieplona ze wszystkich 
stron (podłoga, ściany i dach). Dach 
budy powinien być płaski z lekkim 
spadkiem – psy uwielbiają leżeć  
na podwyższeniu. Otwór wejściowy 
powinien mieć próg, by z  budy nie 
wypadała słoma (słoma jest najlep-
szym ocieplaczem w czasie zimy). 
Wielkość budy powinna być tak do-
brana, żeby pies mógł swobodnie się 
wyciągnąć. 
 – Zapewnij psu miejsce, w którym 
będzie mógł się ukryć kiedy coś go 
przestraszy (np. fajerwerki, grzmoty).

 – Jeśli pies utrzy-
mywany jest w bok-
sie, budzie, na łańcuchu, sprawdzaj, 
w jakim jest stanie, czy nie jest w nie-
bezpieczeństwie, bądź czy nie po-
trzebuje wypróżnić się poza swoim 
legowiskiem.
 – Zorganizuj psu miejsce, przestrzeń 
z dala od legowiska, gdzie będzie 
mógł swobodnie załatwiać swoje po-
trzeby fizjologiczne. Szczeniaki, psy 
starsze i chore mogą czuć taką po-
trzebę częściej.
 – Jeśli zostawiasz psa na kilka/kilka-
naście godzin upewnij się, że prze-
strzeń, w której on pozostanie będzie 
bezpieczna, z dostępem do świeżego 
powietrza, wody do picia, w odpo-
wiedniej temperaturze.
 – Transportując psa upewnij się,  
że jest bezpieczny i nie boi się.
 – Nie zostawiaj psa samego w sytuacji 
kiedy czuje on zagrożenie, strach czy 
silny stres. Tylko opiekun psa może 
dodać mu otuchy i wyprowadzić z sil-
nego stresu.
 – Nie zostawiaj psa bez kontroli,  
by nie zagubił się, nie zabłądził.
 – Jeśli wyjeżdżasz bez psa, upew-
nij się, że osoba, która będzie się nim 
opiekować zrobi to tak samo dobrze 
jak Ty.

Źródło:  
Fundacja Wspomagania Wsi.

NASIELSK BASZTA TEAM

Gwiazda Południa
Kamil Jankowski, nasz lider kolarstwa, na początku lipca wziął udział w eta-
powym wyścigu MTB w Beskidach „Gwiazda Południa”. Jest to kontynu-
acja rozpoczętego w 2016 roku czteroetapowego maratonu rowerowego 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Zawody odbyły się w dniach: 12 lipca 
w Stryszawie - 7 km, 13 lipca w Stryszawie - 33 km, 14 lipca w Makowie Pod-
halańskim - 28 km, 15 lipca w Zawoi - 32 km. 
W zeszłym roku w ukończeniu tego maratonu przeszkodził mu wypadek, ale 
obiecał on sobie, że zostanie gwiazdą południa i udało się. W tym roku Kamil 
cały cykl ukończył na 79 pozycji na 105 w klasyfikacji generalnej, a kategorii 
MM2 zajął 22. z 26 miejsc. 
Od pierwszego dnia Kamilowi towarzyszył ból kręgosłupa, ale pomimo do-
legliwości, „Prolog”, czyli wspinaczkę ze Stryszawy na Beskidzki Raj na trasie 
6,5 km zakończył w OPEN 185/195 oraz w kategorii MM2 44/47. Po doświad-
czeniach z zeszłego roku, Kamil I etap w Stryszawie przejechał dość ostrożnie, 
ale i tak ukończył go na dobrej pozycji w OPEN 94/117 i kategorii MM2 23/27. 
– Maków Podhalański to był etap II liczący 28 km, wg mnie najfajniejszy i naj-
lepiej mi się tu jechało (błoto i mega zjazdy, adrenalina 100%). Nocne opady 
deszczu dodały smaczku tej trasie (w OPEN 78/124 oraz w kat. MM2 19/28). 
Dodam, że w Makowie, w wyścigu trzylatków, 3 miejsce zajął mój syn Kacpe-
rek. Był to jego debiut w górach. Jeden z najmłodszych członków Nasielskiej 
Baszty z końca stawki świetnym finiszem uplasował się na podium. Ostat-
ni etap III to sławna Zawoja – ok. 32 km. W nocy znów padało i przyznam 
się, że miałem cykora, gdyż to był najtrudniejszy etap. Suma przewyższeń to 
ponad 1000 m, dodatkowo błoto i kałuże po kolana. Mozolne wspinanie  
na Jałowiec (1111 m n. p. m.), super single nad 
urwiskiem oraz bardzo stromy zjazd z Wełczonia  
po ostrych, luźnych i dużych kamieniach. Przy 
tych warunkach było sztuką przejechać bez 
upadku. Tam zająłem 79/117 w OPEN oraz 20/27 
w kategorii MM2. Kacperek w swoim drugim star-
cie także zajął 3 miejsce – wspomina Kamil. 
Już niedługo Kamil być może zostanie też Gwiazdą 
Północy. 12 sierpnia w Ełku rusza kolejny etapowy 
maraton MTB. Trzymamy kciuki za Kamila i Kac-
perka. 
W dalszym ciągu zapraszamy wszystkich naszych 
sympatyków 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. Więcej szczegółów 
znajdziecie na naszym profilu FB. 

(IW)
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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 za-
grzewając 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 wszyst-
ko, 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 Bul-
lock) zaplanowanie największego skoku w jej 
życiu. Do jego realizacji potrzebuje pomocy 
najlepszych specjalistów w swoim fachu. Cel  
to warty około 150 milionów dolarów diamen-
towy 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 ame-
rykańsko-meksykańskie, by dopaść Carlosa 
Reyesa, narkotykowego barona, który trud-
ni się także przemytem broni dla terrorystów.  
To co miało być szybką i stosunkowo prostą 
misją, wkrótce przeradza się w prawdziwą woj-
nę. Okazuje się bowiem, że Pentagon wydał 
zgodę na użycie oddziałów specjalnych i cięż-
kiego uzbrojenia do bezwzględnej walki z so-
jusznikiem terrorystów.

15–19 sierpnia, GODZ. 15.00

Iniemamocni 2 3D(dubbing)
Animacja, przygodowy; USA; Czas trwania: 1 godz. 
58 min.
W rodzinie Iniemamocnych przyszła kolej  
na zmiany! Podczas gdy Helen rozwija swo-
ją karierę zawodową, jej mąż Bob zostaje 
w domu z dziećmi, realizując się w zaciszu do-
mowych pieleszy. Ta nowa sytuacja jest trudna 
dla wszystkich, a pączkujące nadprzyrodzone 
zdolności małego Jack-Jacka nie czynią jej ła-
twiejszą. Kiedy kolejny szwarccharakter planu-
je 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 po-
zbawionym skrupułów, przebiegłym… tchó-
rzem. Ona - Elisabeth (Mélanie Laurent) to 
szczera, rozważna i honorowa siostra niewin-
nej Pauline, czyli narzeczonej oficera. Pewne-
go dnia mężczyzna musi pilnie wyjechać, ale 
zapewniając ukochaną o swoim uczuciu, obie-
cuje, 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 fał-
szywe 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  
n i e  
on jest za pożar odpowiedzialny. 

Baran 21.03-20.04
Działaj szybko i nie odkładaj ważnych 
spraw na później, bo właśnie teraz masz 
siłę i odwagę. Możesz teraz śmiało zacząć 
regularnie ćwiczyć, przejść na zdrowszą 
dietę, lepiej zorganizować swój dzień.

Byk 21.04-20.05
Nie daj się wciągnąć w polemiki na temat 
pracy lub poglądów partnera, bo przesa-
dzisz z krytykowaniem. Dlatego nie wyol-
brzymiaj problemów i spokojnie rób swoje. 
Staniesz się wrażliwszy na wilgoć i przeciągi.

Bliźnięta 21.05-21.06
Spodziewaj się ciekawych wiadomości od 
krewnych i przyjaciół. Bądź teraz towa-
rzyski i gościnny, nawet kosztem różnych 
domowych obowiązków. Pamiętaj też, że 
ludzie mają prawo myśleć inaczej, niż Ty.

Rak 22.06-22.07
Będziesz mógł teraz liczyć na partnera 
i jego pomoc w ważnych dla Ciebie spra-
wach. Zachowaj zimną krew w każdej 
trudnej sytuacji i odważ się wziąć zawo-
dowe sprawy we własne ręce.

Lew 23.07-23.08
Zacznij bardziej zwracać uwagę na własne 
potrzeby. Powodzeniem zakończą się te-
raz negocjacje i ważne spotkania, ale unikaj 
kłótni z kimś, kogo nie lubisz. Jedz więcej 
owoców i pij soki warzywne.

Panna 24.08-22.09
Możesz teraz pozbyć się z otoczenia nie-
których plotkujących lub nieżyczliwych 
znajomych. Twój wakacyjny odpoczynek 
będzie pełen wrażeń. Odbędziesz interesu-
jące podróże, poznasz inspirujących ludzi.

Waga 23.09-23.10
Popraw relacje z bliskimi. Masz teraz 
szansę uporządkować rodzinne finanse. 
Łatwo przekonasz bliską osobę do pomy-
słów, jakie ostatnio przyszły Ci do głowy.  
Nie żałuj czasu na czytanie książek.

Skorpion 24.10-22.11
Przyjaciele nie zostawią Cię w potrzebie, 
a w decydującym momencie dodadzą 
Ci odwagi. Dlatego śmiało proś o poradę 
i wsparcie. To dobry czas, by zapisać się  
na kurs języka obcego lub prawa jazdy.

Strzelec 23.11-21.12
Osiągniesz pozycję zawodową, na którą 
pracujesz od dawna. Możesz być podatny 
na kontuzje, stłuczenia, bo będziesz chciał 
wygrać za wszelką cenę. Nie przegap oka-
zji do zawarcia sympatycznej znajomości.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie przejmuj się za bardzo partnerem i jego 
marudzeniem. Czasami warto spędzić po-
południe osobno i trochę się za sobą stęsk-
nić. Nie bierz na siebie za dużo obowiązków, 
bo będziesz przemęczony i rozdrażniony.

Wodnik 21.01-19.02
Trochę cierpliwości, więcej komplemen-
tów, a mniej fochów i dąsów to dla Ciebie 
recepta na udany związek. Choć czeka 
Cię więcej pracy, to będziesz w bardzo 
dobrym humorze. Odpoczywaj aktywnie.

Ryby 20.02-20.03
Zajmij się swoją karierą i pilnuj spraw zawo-
dowych. W końcu znajdziesz czas, żeby 
zabrać się za większe porządki, zrobić prze-
gląd garderoby i pozbyć się zbędnych rze-
czy, które zagracają kąty. 

HOROSKOP
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DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną  

ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.

Firma elektryczna z Nasielska 

przyjmie praktykantów kl. I ZSZ.  

Tel. 518 529 925.

Sprzedam dz ia łkę  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.

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 (+ga-

raż i pomieszczenie gospodarcze).  

4 sypialnie, kuchnia, łazienka, 

salon. Działka zagospodarowana  

2216 m2. Ogrodzenia: siatka na co-

koliku. Ujęcie wody własne, szambo 

własne. Cena 550 tys. zł. Tel. 792 

061 707; 790 750 990.

Sprzedam mieszkanie 64 m2.  

Tel. 513 138 153.

Sprzedam łąkę 2 lub 3 hektary 

w Żabiczynie. Tel. 500 115 153.

Sprzedam działkę na ul. Młynarskiej 

z mediami. Tel. 695 119 982.

Zatrudnię fryzjerkę w NDM.  

Tel. 691 553 551.

Poszukuję opiekunki do dziecka 

Tel. 505 240 826 

Sprzedam dz ia łkę  1200m 2  

m. Golądkowo. Ogrodzona, media. 

35zł/m2 Tel. 504 640 330 

Kupię mieszkanie na Piłsudskiego. 

Tel. 736 544 022

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy 

po remoncie cena 4,300zł; dmu-

chawę 18m, kultywator 16. Ceny 

do negocjacji. Tel. 501 461 424

Sprzedam 5,5 ha ziemi. Kowalewice 

Nowe, gmina Świercze. Tel. 698 116 

060.

Do wynajęcia kawalerka w Starych 

Pieścirogach. Tel. 608 350 378.  

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

gazeta@noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele,  

dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  
o godzinie 2300 i trwa  

do godziny 730 dnia następnego  
pod numerem telefonu 572 388 046

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

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.
(red.)

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 nr P420649, również na rozszerzenie 

patentu na inne państwa.  
Dokumenty do wglądu w Redakcji „Życia Nasielska” oraz na mój telefon. 
Mogę odsprzedać część lub cały wynalazek. Mam też inne wy-
nalazki energetyczne do utworzenia spółki. Tel. 536 682 427.
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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 miesz-
kalnym 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 asfal-
towej. 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, niepod-
piwniczony. 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 za-
gospodarowania 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 spo-
rządzenia 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, aktualne-
go 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 cudzo-
ziemców), 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 nota-
rialnego 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 Miej-
skiego 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

Ograniczenia  
w sprzedaży alkoholu
Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej, które odbyło się 30 lipca br. 
uchwalono dwie ważne uchwały regulujące dostęp do sprzedaży alko-
holu. Zmiany spowodowane są wejściem w życie nowej ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada 
na rady gmin obowiązek ustalenia takiego prawa. 
W myśl znowelizowanej ustawy, miejsca sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych nie będą mogły być usytuowane na terenie obiektów spor-
towych, kąpielisk, kościołów, zakładów opieki zdrowotnej i pomocy spo-
łecznej, na dworcach autobusowych i kolejowych, na boiskach i placach 
zabaw, w kinach, bibliotekach i innych obiektach kultury oraz na terenie 
placówek oświatowych. Dodatkowo minimalna odległość miejsc sprzeda-
ży powinna wynosić minimum 50 metrów od wspomnianych obiektów 
– taki zapis był już w poprzedniej uchwale. Odległość ta mierzona będzie 
od granicy obiektów do wejścia do punktu sprzedaży najkrótszą umożli-
wiającą dojście drogą.
Nowa uchwała ustala maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy 
Nasielsk. Radni ustalili, że maksymalna liczba zezwoleń na naszym terenie 
wyniesie 234. Uchwała zawiera również przedziały zawartości alkoholu. 
Dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5%, w tym piwa, okre-
ślono 80 zezwoleń, na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających  
od 4,5% do 18% alkoholu, wydanych zostanie 77 zezwoleń. Tyle samo ze-
zwoleń wydanych zostanie dla napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.
Ta sama uchwała zawiera również maksymalną liczbę zezwoleń na sprze-
daż alkoholu na terenie gminy do spożycia w miejscu sprzedaży. Łącz-
nie będzie to 61 zezwoleń, w tym 25 dla trunków o zawartości do 4,5% 
alkoholu, w tym piwa. Po 18 zezwoleń zostanie wydanych na sprzedaż 
napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% oraz po-
wyżej 18%.
–  Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży napojów alko-
holowych. Natomiast w obecnym stanie prawnym limitowana jest liczba 
zezwoleń na sprzedaż alkoholowych – mówi Krzysztof Miller, kierownik 
Wydziału Administracji i Nadzoru. Warto zauważyć, że do tej pory nie limi-
towano ilości sprzedaży alkoholu z najniższego przedziału, czyli do 4,5%. 
Pozostałe limity zezwoleń zwiększono o 10%, czyli z 70 do 77. Analogicz-
nie wygląda sytuacja w kwestii sprzedaży alkoholu w miejscach spożycia. 
Dotychczas limit zezwoleń na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu 
od 4,5% do 18% i powyżej 18% wynosił po 15 zezwoleń.
–  Uchwały wydane na podstawie poprzedniego stanu prawnego za-
chowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, jednak nie dłużej  
niż przez okres sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmienia-
jącej – tłumaczy kierownik K. Miller.
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POWIAT

Przetarg 
unieważniony
Starostwo powiatowe w Nowym Dworze Maz. unieważniło przetarg na re-
alizację wielopłaszczyznowego zadania pod nazwą „Projekt podwyższenia 
efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów 
sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mosto-
wego o nr JNI 35000567”.
 – Na realizację zadania wpłynęła tylko jedna oferta, która znacząco 
przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie powiatu na sfinansowa-
nie inwestycji – mówi Magdalena Biernacka starosta powiatu nowodwor-
skiego.
Starostwo na realizację zadań zawartych w przetargu zabezpieczyło kwotę 
6 657 560 zł na część pierwszą i 4 200 000 zł na część drugą. Tymcza-
sem firma Drogi i Mosty – Jan Karczmarek z Kacic koło Pułtuska, jedy-
ne przedsiębiorstwo, które złożyło ofertę, chciało wykonać te inwestycje  
za kwoty 8 484 848 zł za pierwszą i 7 777 777,77 zł za drugą część za-
dania.
– W najbliższych dniach ponownie rozpiszemy przetarg – zapowiada pani 
starosta. W zakres inwestycji wchodzi przebudowa drogi powiatowej łą-
czącej Budy Siennickie ze Studziankami na długości 1200 m, przebudo-
wa drogi w Cieksynie na odcinku 200 m i w Siennicy na odcinku 705 m 
(ul. Sikorskiego) oraz budowa chodnika w Dębinkach na odcinku 1370 m, 
w Nowych Pieścirogach na odcinku 210 m, w Nunie na długości 1785 
m, a w Cieksynie przebudowa mostu. Ponadto poza gminą Nasielsk in-
westycja będzie realizowana na odcinku Pomiechówek – Kosewko oraz 
w Szczypiornie, gdzie powstanie chodnik. Ponadto w Orzechowie, Jano-
wie, Trębkach Nowych, w Górce, w Nowych Grochalach i Starych Gro-
chalach i Nowym Polesiu zmodernizowane zostaną drogi.
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Brydż
Wyniki turnieju „czternastego”, 13.07.2018 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    83 pkt (65,87%)
2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   72 pkt (57,14%)
3. Mariusz Figurski – Marek Olbryś   65 pkt (51,59%)
4. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski   65 pkt (51,59%)
5. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   63 pkt (50,00%)
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  62 pkt (49,21%)
7. Janusz Muzal – Janusz Wydra    52 pkt (41,27%)
8. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski   42 pkt (33,33%)

Wyniki turnieju „piętnastego”, 27.07.2018 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  84 pkt (66,67%)
2. Józef Dobrowolski – Mariusz Figurski   70 pkt (55,56%)
3. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski  68 pkt (53,97%)
4. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  60 pkt (47,62%)
5. Janusz Muzal – Janusz Wydra   58 pkt (46,32%)
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 58 pkt (46,32%)
7. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   54 pkt (42,86%)
8. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek   52 pkt (41,27%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:
1-2.  Piotr Kowalski    81 pkt
 Grzegorz Nowiński   81 pkt
3.  Krzysztof Michnowski   79 pkt
4. Janusz Muzal    73 pkt
5.  Janusz Wydra    70 pkt
6. Waldemar Gnatkowski   69 pkt
7-8. Zbigniew Michalski   65 pkt
 Robert Truszkowski   65 pkt
9. Krzysztof Morawiecki   62 pkt
10. Mariusz Figurski    60 pkt
Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
 PK
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NA SPORTOWO

ŻBIK zaprasza
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Żbik Nasielsk ogłasza na-
bór uzupełniający dla zawodników urodzonych w latach: 2003 – 2012 
Mieszkasz w Nasielsku lub okolicach? Dobrze grasz w piłkę? Piłka Noż-
na jest Twoją pasją i chciałbyś rozpocząć treningi w klubie piłkarskim 
największym w gminie Nasielsk, a nie miałeś jeszcze takiej możliwości?  
To nic trudnego, wystarczy wykonać jeden telefon do Trenera i zapytać się 
o szczegóły. Treningi odbywać się będą dwa razy w tygodniu na Stadionie 
Miejskim lub na Orliku w Nasielsku. Przyjdź i spróbuj swoich sił! Wszystkie 
szczegóły na plakacie.

PIŁKA NOŻNA

Co słychać w drużynie Żbika?
Już od najbliższej soboty, 11 sierpnia br., rozpoczyna się jesienna kolejka rozgrywek sezonu 2018/19. Pierwszy 
mecz nasielska drużyna zagra z PAF Płońsk, który w poprzednim sezonie grał w klasie A, gdzie w ogólnej klasyfi-
kacji zakończył sezon na drugim miejscu. Poniżej prezentujemy cały terminarz meczy w tym roku na nasielskim 
stadionie.
Drużyna Żbika podczas ostatnich sparingów pokazała, że jest w niezłej formie. W pierwszym sparingu, 14 lip-
ca, Żbik pokonał Milan Milanówek aż 7:0. Kolejny mecz z Wisłą II Płock, 21 lipca, zakończył się remisem 2:2,  
ze Stoczniowcem Płock, który odbył się 28 lipca zakończył się wynikiem 4:3 dla naszych. Jedynie ostatni sparing 
z MKS Wicher Kobyłka był porażką naszej drużyny 0:5.
W sprzedaży dostępne są już czapeczki z daszkiem (bejsbolówki) z logo Żbika Nasielsk, które można nabyć w sie-
dzibie klubu. Koszt czapki – 25 zł.

Terminarz meczy Żbika na Stadionie Miejskim w Nasielsku:
11 sierpnia, godzina 17.00 ŻBIK -PAF PŁOŃSK
15 sierpnia, godzina 11.00 ŻBIK - KRYSZTAŁ GLINOJECK 
25 sierpnia, godzina 14.30 ŻBIK - WKRA SOCHOCIN
8 września, godzina 15.00 ŻBIK - ISKRA KRASNE
22 września, godzina 15.00 ŻBIK - ORZYC CHORZELE
6 października, godzina 15.00 ŻBIK - MAZOWSZE JEDNOROŻEC
20 października, godzina 15.00 ŻBIK - WKRA BIEŻUŃ
10 listopada, godzina 12.00 ŻBIK - KORONA SZYDŁOWO
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LGD Zielone Mosty 
Narwi zaprasza

Szkolenia  
i warsztaty
Lokalna Grupa Działania Zielone 
Mosty Narwi zaprasza mieszkańców 
gminy Nasielsk do udziału w bezpłat-
nych szkoleniach i warsztatach reali-
zowanych w ramach operacji własnej 
pt. „Przedsiębiorczość oparta o zaso-
by lokalne”. Odbywać się one będą 
we wrześniu w Młynie Gąsiorowo. 
W ramach tego działania odbędą się: 
1. Szkolenia z zakresu przedsiębior-
czości pt. „Rozwój przedsiębiorczo-
ści na obszarach wiejskich w oparciu 
o lokalny potencjał” – zostaną prze-
prowadzone dwa jednodniowe 
szkolenia w grupach po 25 osób  
(3 – 4 września br.). 
2. Warsztaty w zakresie przetwór-
stwa mleka (serowarstwo) – jeden 
dwudniowy warsztat dla 25 osób (10 
– 11 września br.). Zajęcia warsztatowe 
obejmują naukę podstaw sztuki sero-
warskiej (teoria i zajęcia praktyczne). 
3. Warsztaty w zakresie przetwórstwa 
mięsa (wędliniarstwo) - jeden dwu-
dniowy warsztat dla 25 osób (13 – 
14 września br.). Zajęcia warsztatowe 
obejmują naukę podstaw sztuki wę-
dliniarskiej (teoria i zajęcia praktyczne). 
Udział w szkoleniach i warsztatach, 
które odbędą się we wrześniu jest 
bezpłatny, ale liczba miejsc ograni-
czona. 
Więcej informacji na ten temat 
znaleźć można na stronie interne-
towej: http://zielonemostynarwi.
pl/operacjawlasna/index.php

(red.)


