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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 „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. 23 693–17–13

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

Z UM

Zamiatarka  
już na ulicach
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zakupił zamiatarkę drogo-
wą Mercedes-Benz Atego 1318 z zabudową Scarab Mistral, dostosowaną 
do dwustronnego zamiatania „na mokro”. Samochód wraz z profesjonal-
nym oprzyrządowaniem kosztował 150 060 zł.

Samochód wraz z urządzeniem zamiatającym został przetestowany m.in. 
na ulicy Lipowej, a już niedługo wyjedzie sprzątać gminne drogi.

Ponadto prowadzone są rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych i Za-
rządem Dróg Wojewódzkich, w wyniku których Gmina ma nadzieję prze-
jąć nadzór nad sprzątaniem ulic, szczególnie tych w centrum Nasielska, 
o których czystość obecnie dbają powiat nowodworski i województwo 
mazowieckie.

Z UM

Konary na pocztówce
W marcu br. pracownicy Referatu Promocji Gminy zgłosili zdjęcie Ko-
nar do ogólnoeuropejskiego konkursu EUinmyRegion organizowanego 
przez Komisję Europejską. Decyzją brukselskiego jury nasza gminna wieś 
edukacyjna została wybrana do grona laureatów i nagrodzona oryginalną 
europejską pocztówką. Osoby zainteresowane otrzymaniem takiej kartki 
zapraszamy Urzędu Miejskiego. 

Z RADY

Jak utrzymać czystość 
w mieście?
W środę, 24 kwietnia br., odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Ko-
misji Rewizyjnej, które dotyczyło utrzymania czystości w mieście. Poza 
członkami komisji wzięli w niej udział przedstawiciele Stowarzysze-
nia Aktywny i Czysty Nasielsk oraz Lidia Rutkowska, dyrektor ZGKiM  
w Nasielsku, która przybliżyła zasady i możliwości funkcjonowania swo-
jej jednostki. Wśród wielu kwestii, które poruszono na posiedzeniu były 
możliwości utrzymania czystości w mieście, zakup zamiatarki, dostawianie 
nowych koszy na śmieci, a także podłączanie do kanalizacji mieszkańców 
tam, gdzie jest to już możliwe. Mówiono również o czystości rzeki Nasiel-
nej, która mimo regularnego sprzątania, jest równie regularnie zaśmiecana. 
Padały stwierdzenia, że na sprzątanie miasta powinny być przeznaczane 
większe kwoty z budżetu, ale również, że u podstaw czystości w naszej 
gminie leży edukacja mieszkańców w zakresie ekologii.

(red.)

Z UM

Nasielska Karta Seniora
Drodzy Seniorzy,
Jest nam niezmiernie miło, że Nasielska Karta Seniora cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Wydano już ponad 200 kart! A do programu przy-
stępują kolejne podmioty gospodarcze – obecnie jest ich 14. Aby uła-
twić wyszukiwanie informacji na temat Programu, stworzyliśmy na naszej 
stronie internetowej www.nasielsk.pl zakładkę „Nasielska Karta Seniora”. 

Klikamy zakładkę „Dla Mieszkańców” – ----> „Nasielska Karta Senio-
ra”. W tym miejscu będziemy zamieszczać ważne informacje dotyczące 
Programu. 

Znajdą tu Państwo wskazówki m.in.:
 – jak wyrobić własną NKS;
 – formularz zgłoszeniowy do pobrania zarówno dla Seniorów, jak i Part-
nerów chcących przyłączyć się do Programu;
 – aktualną listę Partnerów.
Zachęcamy do śledzenia zakładki https://nasielsk.pl/info/nasielska-kar-
ta-seniora

WYBORY 2019. Parlament Europejski 

Kto będzie 
eurodeputowanym?
W niedzielę, 26 maja br., odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. To 
już czwarte wybory do PE od czasu kiedy Polska przystąpiła do Unii Europej-
skiej. W sumie w naszym kraju wybierzemy 52 spośród 705 eurodeputowa-
nych. W wyborach do PE obowiązuje podział na 13 okręgów wyborczych. 
Nasza gmina znajduje się w obrębie okręgu 4 (OKW Warszawa) – w skład które-
go wchodzą: miasto Warszawa oraz powiaty: warszawski, piaseczyński, zachod-
ni, grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, pruszkowski i wołomiński. 
W wyznaczonym czasie w PKW zarejestrowało się 26 komitetów wyborczych, 
ale ostatecznie tylko 10 z nich zarejestrowało listy kandydatów. W tym 6 komite-
tów, we wszystkich 13 okręgach wyborczych, zaś 3 – tylko w niektórych z nich. 

W okręgu nr 4 listy kandydatów zarejestrowały następujące komitety wybor-
cze:

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja KORWiN BRAUN Li-
roy Narodowcy;
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia;
Lista nr 3 – Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Europejska PO PSL SLD. 
N Zieloni;
Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Wyborców Lewica – Razem – Partia Razem, 
Unia Pracy, RSS;
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15;
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiaz-
dowski.

Wybory do PE są jednodniowe. Głosujemy w miejscu swojego stałego za-
meldowania, w obwodowych komisjach wyborczych. W głosowaniu mogą 
uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia i wylegitymują się przed 
komisją wyborczą dowodem osobistym. 

Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00.
(red.)
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Radni Rady Miejskiej w Nasielsku 2018 - 2023

Mirosław Świderski
Dlaczego zdecydował się Pan wystartować 
w wyborach samorządowych? Czy ma Pan do-
świadczenie w pracy w organach samorządu 
lokalnego lub pracy społecznej?
Zanim odpowiem na to pytanie, chciałabym 
bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, 
którzy w ostatnich wyborach do samorządu lo-
kalnego oddali na mnie swój głos. Tak – mam 
już doświadczenie w pracy samorządowca, bo 
po raz czwarty pełnię tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję Radnego 
Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu nr 2. Chciałbym zrealizować jesz-
cze kilka inwestycji, o których pisałem w swojej ulotce. 

Jakie inwestycje są, Pana zdaniem, najważniejsze do zrealizowania 
w naszej gminie w obecnej kadencji Rady Miejskiej?
Niewątpliwie najważniejszą i najbardziej potrzebną inwestycją jest ska-
nalizowanie całego miasta, a także innych miejscowości. Trwają już bar-
dzo zaawansowane prace w centrum Nasielska. Czekamy na jej odbiór 
i możliwość szybkiego wpięcia się do niej. Należy także zintensyfikować 
prace nad poprawą wizualną miasta i okolic. W mieście zaplanowana 
jest rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II oraz domu nauczyciela przy 
szkole podstawowej nr 1. Nie wolno także zapominać o drogach, świe-
tlicach, szkołach, jednostkach OSP na terenie całej gminy. Radny jest 
Radnym ze swojego okręgu – ale musi patrzeć i rozwiązywać problemy 
z perspektywy całej gminy. 

Co zamierza Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborcze-
go?
Jak każdy innych okręg i nasz ma swoje potrzeby. Chciałbym połączyć 
drogą asfaltową osiedle Pniewska Górka z drogą wojewódzką prowa-
dzącą do Pułtuska. Uregulować i wytyczyć ulicę Brzozową. Przy tej uli-
cy jest chyba najbardziej dynamicznie rozwijające się osiedle domków 
jednorodzinnych. Następnie zaplanować i wykonać oświetlenie osiedla, 
a później wykonać estetyczne, funkcjonalne uliczki osiedlowe. Udroż-
nić rzekę Nasielną, tak, aby była płynącą rzeką, a nie stojącym stawem. 
W tych tematach trwają już pewne prace, które pozwalają optymistycz-
nie spojrzeć na ich realizację. 

Jakie są Pana zdaniem mocne, a jakie słabe strony naszej gminy?
Pozytywną stroną naszej gminy jest na pewno bliskie położenie 
Nasielska od Warszawy. Dobre połączenie szybką koleją i sprawnie 
kursującymi autobusami. Posiadamy piękne walory krajobrazowe, 
przyrodnicze i doliną rzeki Wkry. Mocną stroną naszej gminy jest także, 
a może przede wszystkim, nasze społeczeństwo, które w razie potrzeby 
potrafi szybko się zjednoczyć i wspólnie działać. Przykładem niech bę-
dzie protest przeciwko powstaniu wysypiska w Jaskółowie. Słabą stroną 
jest rozproszenie i duży obszar gminy. Duży obszar to konieczność dba-
nia o drogi, instytucje, co wiąże się z dużymi niezbędnymi nakładami 
finansowymi. 

Proszę napisać kilka słów o sobie (wykształcenie, praca zawodowa, 
rodzina, zainteresowania). 
Od urodzenia mieszkam w naszej gminie. Pierwsze trzynaście lat w Sta-
rych Pieścirogach, a teraz w Nasielsku. Ukończyłem Liceum Ogól-
nokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku, a następnie 
Studium Pomaturalne w Radomiu. Kilka lat pracowałem w Niemczech, 
co pozwala mi na porównawcze spojrzenie na naszą sytuację w Polsce 
i w Nasielsku. Lubię czytać książki i bardzo kibicuję nasielskiemu Żbikowi 
w awansie do IV ligi. 

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, przypadającego na 27 maja,  
pragniemy złożyć wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie nasielskiego samorządu  

– Radnym, Sołtysom, członkom Rad Sołeckich, pracownikom Urzędu Gminy  
oraz pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk –  

serdeczne podziękowania i gratulacje za trud wkładany w budowę naszej małej ojczyzny  
i dotychczasowe osiągnięcia w zakresie jej rozwoju.

Służba publiczna nie należy do zadań łatwych. Wymaga wiele cierpliwości i wyrozumiałości,  
by sprostać oczekiwaniom społeczeństwa. Warto jednak podejmować te starania,  

gdyż ich efekty dają ogromną satysfakcję i motywują do sięgania po kolejne,  
coraz bardziej ambitne wyzwania.

Życzymy Wam niesłabnącego zapału, sukcesów w życiu osobistym, a w codziennej pracy dużo sił, 
uśmiechu i życzliwości, byście swoimi działaniami dawali najlepsze świadectwo lokalnej społeczności.

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski
       oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki”

„Prawdziwa wiedza, prawdziwa mądrość, prawdziwa kultura nie znosi 
łańcuchów. Umysłu ludzkiego nie da się skrępować.”  

ks. Jerzy Popiełuszko

Z okazji Dnia Działacza Kultury, pragnę złożyć  
najserdeczniejsze podziękowania  

wszystkim ludziom związanym z kulturą,  
a w szczególności pracownikom Nasielskiego Ośrodka Kultury,  

za Wasz upór w otwieraniu nam oczu i poszerzaniu horyzontów.  
W świecie goniącym za materialnymi wartościami i namacalnymi 

osiągnięciami Wy wciąż poruszacie w ludziach to, co ukryte dla oczu, 
pobudzając ich do myślenia, pokazując inne perspektywy.  

Życzę Wam dużo wytrwałości i satysfakcji z pracy  
oraz wielu sukcesów w życiu osobistym.  

Niech wzruszone oczy, radosne uśmiechy  
i bujające w obłokach głowy  

będą dla Was motywacją do dalszych działań.

    Z poważaniem

     Bogdan Ruszkowski
     Burmistrz Nasielska

Z GMINY. Nowe Pieścirogi 

Z MIASTA

Niebezpieczny zakręt i zebra
Na ulicy Młynarskiej w kierunku Strzegocina znajduje się 
ostry zakręt, za którym jest przejście dla pieszych. Na to 
niezbyt fortunne usytuowanie tzw. zebry, zwracają od 
dawna uwagę okoliczni mieszkańcy. Kierowcy dostrzega-
ją to przejście w ostatniej chwili jadąc od strony Nasielska, 
a do tego prowadzi ono do rowu, bo chodnik jest tylko 
po jednej stronie drogi. W tej sprawie do zarządcy drogi, 
czyli starostwa nowodworskiego, zwrócił się radny na-
sielskiej Rady Miejskiej, Dawid Domała. Wcześniej po-
dejmowali ją również nasielscy przedstawiciele w Radzie 
Powiatu Nowodworskiego. 

Radny Domała otrzymał z powiatu dwie odpowiedzi. W pierwszej wicestarosta, Paweł Calak, zwrócił uwagę na 
fakt, że na wysokości zakrętu znajduje się nieruchomość z zabudową, a powiat nie ma możliwości wyegzekwo-
wania od właściciela usunięcia pozostałości po budynku, co poprawiłoby widoczność w tym miejscu. Jeżeli 
chodzi o sam chodnik, lokalizacja istniejącego przepustu pod drogą w bezpośrednim sąsiedztwie zakrętu oraz 
ograniczony pas drogowy miałyby uniemożliwić wykonanie normatywnego chodnika. Natomiast w drugiej, 
wicestarosta zapewnił, że do 30 czerwca w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych zostanie wpro-
wadzone dodatkowe oznakowanie na tym przejściu dla pieszych użytkowników drogi. Teraz trzeba poczekać, 
czy uda się, po kilku latach od realizacji inwestycji drogowej, tak oznakować to przejście, aby bardziej zadbać o  

bezpieczeństwo pieszych. 
(red.)

Znowu wybory sołeckie
Kilka miesięcy temu wybrana przez 
mieszkańców Nowych Pieścirogów 
radna Elżbieta Latkowska zrezygno-
wała ze swojego mandatu, co wiązało 
się z wyborami uzupełniającymi. Te-
raz sytuacja się powtarza – ze stano-
wiska zrezygnował nowo wybrany 
sołtys. Przypomnijmy, podczas wy-
borów sołeckich, które odbyły się 
25 kwietnia br. większością głosów 
zadecydowano o wyborze Szymo-
na Ziółkowskiego na sołtysa tej miej-
scowości w kadencji 2019-2024. 
Podczas głosowania obecnych było 
18 mieszkańców Nowych Pieściro-
gów, w których ponad 950 osób jest 
uprawnionych do głosowania. 

Tym razem o funkcję sołtysa ubiegał 
się tylko jeden kandydat, dotychcza-
sowy sołtys tej miejscowości, Marek 
Jaroszewski, nie kandydował.

Zapytaliśmy byłego już sołtysa Szy-
mona Ziółkowskiego, który swo-
ją funkcję pełnił od 25 kwietnia do  
10 maja br., o powód rezygnacji.

 – Zrezygnowałem, ponieważ zmia-
na pracy uniemożliwi mi pełnienie 
tej funkcji. Nie chcę zawieść ludzi, 
a przykro byłoby, gdyby te 5 lat się 
zmarnowało. Zgłaszając swoją kan-
dydaturę uważałem, że Pieściro-
gom potrzebna jest młoda krew. Po 
długich przemyśleniach doszedłem 

j edn ak do wn i o -
sku, że nie dam rady 
zaan gażować s ię 
tak mocno jakbym 
chciał. Myślę też, że 
lepiej, żeby nowy 
sołtys objął to stano-
wisko razem z innymi 
– mówi Szymon Ziół-
kowski.

Jak informuje Krzysz-
tof Miller, kierownik 
wydziału administracji Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku, nowy termin 
wyborów sołeckich dla Nowych 
Pieścirogów ustalono na czwartek, 
30 maja br., na godz. 18.00. Informa-
cja ta pojawi się na nowo ustawionej 
tablicy ogłoszeniowej, która znajduje 
się przy sklepie Merkury.

 – O tablicę zabiegał były sołtys Ma-
rek Jaroszewski, także z jego inicja-
tywy gmina wykonała to zlecenie. 
Tablica kosztowała 2 700 zł. Mamy 
nadzieję, że dobrze będzie służyć 
mieszkańcom. Klucze do tablicy 
dostępne będą u sołtysa. Warto tak-
że nadmienić, że teren na którym 
znajduje się tablica został użyczo-
ny nieodpłatnie przez panią prezes 
GS Samopomoc Chłopska – mówi 
Krzysztof Miller, kierownik wydziału 
administracji nasielskiego magistratu.

Warto zauważyć, że konieczność 
ustawienia takiej tablicy informa-
cyjnej była podnoszona właśnie 
podczas wyborów sołeckich. Wie-
lu mieszkańców zwracało uwagę 
na brak informacji, co miało przy-
czynić się do tak niskiej frekwencji. 

Czy mieszkańcy Nowych Pie-
ścirogów bardziej zaangażują się 
w losy swojego sołectwa i liczniej 
wezmą udział w wyborach? Warto 
wziąć przykład chociażby z Ciek-
syna, gdzie ostatnio podczas wy-
borów sołeckich zebrała się grupa 
107 osób.

Należy pamiętać, że sołtys to druga 
osoba, tuż po radnym, która repre-
zentuje tę społeczność. 

Ponowne wybory sołeckie odbędą 
się także w Psucinie. 

E.G.
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KRONIKA OSP
1 maja strażacy brali udział w ugasze-
niu pożaru samochodu osobowego 
na posesji przy ul. Piaskowej. W akcji 
udział brali: OSP Nasielsk i WSP Po-
miechówek.

1 maja strażacy zostali wezwani do 
mieszkania przy ul. Piłsudskiego, 
gdzie zgłoszono dwie osoby po-
szkodowane - podejrzenie zatrucia 
tlenkiem. Druhowie pomagali Ze-
społowi Ratownictwa Medycznego 

oraz zabezpieczali lądowisko dla Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. 
W akcji udział brali: 2x ZRM, 2x OSP 
Nasielsk, 2x JRG Nowy Dwór Mazo-
wiecki, KP Nasielsk, LPR- Ratownik 
12. Pogotowie Gazowe.

4 maja w Paulinowie strażacy z OSP 
Nasielsk i OSP Nuna brali udział w ra-
towaniu łabędzia dryfującego przy 
brzegu żwirowni. Jeszcze przed 
przyjazdem służb, okolicznym 
mieszkańcom udało się wydostać 
rannego ptaka, który podczas lotu 
zahaczył o linię energetyczną. Ła-
będź trafił pod opiekę weterynarza.

9 maja strażacy z OSP Nasielsk po-
magali policji w uprzątnięciu z pasa 
drogowego uszkodzonego samo-
chodu osobowego po kolizji przy  
ul. Warszawskiej. 

KRONIKA  
POLICYJNA

W dniu 20.04.2019 r. w Komisa-
riacie Policji w Nasielsku złożono 
zawiadomienie dotyczące znę-
cania się psychicznego i f izycz-
nego nad rodziną. W tym samym 
dniu funkcjonariusze prewencji 
KP Nasielsk dokonali zatrzymania 
53-letniego sprawcy powyższego 
czynu, wobec którego Prokuratu-
ra zastosowała środki zapobiegaw-
cze w postaci policyjnego dozoru, 
nakazu opuszczenia zajmowanego 
lokalu mieszkalnego oraz zakazu 
zbliżania się do pokrzywdzonych.  

W dniu 20.04.2019 r. w Komisa-
riacie Policji w Nasielsku złożono 
zawiadomienie dotyczące kiero-
wania gróźb karalnych w stronę 
zgłaszającej. W tym samym dniu 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
dokonali zatrzymania 46-letniego 
sprawcy, który podczas przesłu-
chania przyznał się do zarzucanych 
mu czynów i dobrowolnie poddał 
się wyznaczonej mu karze.  

Sporz. RW

NA SYGNALE

Nietrzeźwa majówka
Po dc z a s  maj ówk i ,  p o -
l icjanci na terenie gmi-
ny Nasielsk zatrzymali aż 
czterech n ietrzeź w ych 
kierujących. Jak informu-
je podkom. Szymon Koź-
niewski, of icer prasowy 
Komendanta Powiatowe-
go Policji w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim, 1 maja 
przed godz. 11.00 policjanci 
WRD skontrolowali 39-lat-
ka, kierującego osobowym 
Roverem. Mężczyzna po 
przebadaniu miał ponad 
1,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz odpowie za jazdę po pijanemu. 
Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

W ten sam dzień, w Andzinie przed godz.20.00, nasielscy policjanci za-
trzymali do kontroli 44-letniego kierującego Seicento. Mężczyzna po 
przebadaniu miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu tak-
że kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Do kolejnego zatrzymania nietrzeźwego doszło 3 maja w Nunie. Po 
godz.11.00 nasielscy policjanci skontrolowali  38-letniego kierującego 
Hondą Civic. Mężczyzna po przebadaniu miał ponad 2,5 promila alkoholu 
w organizmie. Co więcej, posiadał również zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Teraz odpowie za jazdę po pijanemu i niestosowanie się 
do wyroków sądu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W Nunie, 4 maja po godz. 22.00, doszło do zdarzenia drogowego z udzia-
łem pijanego kierowcy. Na miejsce została wezwana nasielska policja. 
Ustalono, że kierowca osobowego Forda podczas manewru cofania na-
jechał na kierującego skuterem i odjechał z miejsca zdarzenia. Jak podaje 
do wiadomości oficer prasowy Szymon Koźniewski, funkcjonariusze usta-
lili kierowcę samochodu. Po przebadaniu alkomatem miał ponad 1, 5 pro-
mila alkoholu w organizmie. Od 44-latka została pobrana krew do dalszej 
analizy. Teraz prawdopodobnie odpowie za jazdę po pijanemu i spowo-
dowanie kolizji. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Nietrzeźwy kierujący
Policjanci WRD zatrzymali, 11 maja, przed godz. 9.00 na ul. Młynarskiej, do 
kontroli 64-letniego kierowcę Skody Felicia. Jak podaje podkom. Szymon 
Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym 
Dworze Maz., mężczyzna kierujący pojazdem po przebadaniu miał ponad 
promil alkoholu w organizmie. Teraz odpowie za jazdę po pijanemu. Grozi 
mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(e)

NA SYGNALE

Czy doszło do zatrucia?
W  ś r o d ę ,  1  m a j a  b r . ,  
ok .  godz .  20.00 s ł uż-
b y  ra tow n i c z e  o t r z y-
m a ł y  z g ł o s z e n i e 
dotyczące prawdopodob-
nego zatrucia tlenkiem wę-
gla mieszkańców jednego 
z budynków znajdujących 
przy ul. Piłsudskiego. Na 
miejscu znaleziono dwie 
osoby poszkodowane, 
małżeństwo w wieku 75 lat. 
Pomocy udzielał im Zespół 
Ratownictwa Medycznego. 
Do jednego z poszkodo-
wanych wezwano Lotnicze 
Pogotowie Ratownicze. 

– Na miejscu ratownicy 
znaleźli starsze małżeństwo. Mieszkańcy lubili ciepło, jednak w wyniku 
niewietrzenia mieszkania i osiągniętej temperatury 30 stopni C stracili 
przytomność. O sytuacji służby poinformował syn, którego mężczyzna 
zdążył jeszcze powiadomić telefonicznie. Na miejscu zdarzenia była także 
straż pożarna i Pogotowie Gazowe, jednak niczego niepokojącego, je-
śli chodzi o stężenie dwutlenku węgla nie wykryto – informuje podkom. 
Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji 
w Nowym Dworze Mazowieckim.

(e)

Z GMINY

Skradziono 
kontenery
Do nietypowej kradzieży doszło w nocy z środy (8 maja) na czwartek  
(9 maja) w Lelewie. Z gniazda na odpady nieznani sprawcy ukradli… cztery 
duże kontenery na śmieci należące do firmy Błysk Bis. 

O sprawie powiedział nam przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubie-
niecki, z inicjatywy którego dwa lata temu powstało to miejsce. Miało ono 
służyć przede wszystkim letnikom, którzy mogli zostawiać określone od-
pady oraz być ułatwieniem dla firmy odbierającej śmieci, by jej pracow-
nicy nie musieli dojeżdżać do poszczególnych posesji.

 – Nie zawsze wszyscy potrafili dostosować się do określonych zasad 
i pozostawiano tam także śmieci wielkogabarytowe i budowlane – mówi 
Jerzy Lubieniecki, który niejednokrotnie sam wywoził stąd „nieodpowied-
nie” odpady do PSZOKu. – Co prawda ZGKiM odbiera stamtąd odpady, 
ale wtedy za taki odbiór płaci cała gmina – dodaje. 

Zainstalowano tam również monitoring, który miał pomóc w ujawnianiu 
osób niedostosowujących się do regulaminu „gniazda”. Tym razem jednak 
monitoring zawiódł, ale mimo to sprawę zgłoszono na policję. 

(red)

Z GMINY. Cieksyn

Wiosenne porządki
W kwietniu, jeszcze przed świętami Wielkanocnymi, prawdziwe wiosenne po-
rządki w swojej miejscowości zrobili mieszkańcy Cieksyna, a zorganizowali je 
strażacy z tamtejszej OSP. Do sprzątania dołączyło Stowarzyszenie „Skafander”. 
– Prace polegały na usunięciu piasku pozimowego z ulic (było tego około  
20 ton) i następnie umycie ulic i chodników wodą – mówi radny Janusz Gers. 
Prace trwały od godziny 9.00 do 22.00. 

Ponadto członkowie stowarzyszenia zebrali także około 20 worków śmieci. – 
Po tym sprzątaniu nasza miejscowość wyglądała naprawdę pięknie – ocenia 
radny. Tydzień później akcję sprzątania miejscowości zorganizowała także pani 
sołtys, za co mieszkańcy są bardzo wdzięczni. Okazuje się, że jej akcja przepro-
wadzona była na podobnym terenie i zebrano jeszcze dodatkowo kolejne 20 
worków śmieci. 

W akcji wzięło udział około 15 strażaków, 7 osób ze stowarzyszenia „Skafander”, 
a także dwie osoby prywatne. – Podziękowania za zorganizowanie takiej akcji 
chciałbym złożyć strażakom, stowarzyszeniu „Skafander”, pani Teresie Gerasik 
i Danielowi Śmigasiewiczowi oraz właścicielom Baru Borkowo, którzy zafun-
dowali sprzątającym posiłki – podsumowuje radny Janusz Gers.

Michał B.



517.05.–30.05.2019; Życie Nasielska nr 11 (527) AKTUALNOŚCI
T E K S T  P R O M O C Y J N Y

INWESTYCJE

Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej szansą dla Nasielska 
W marcu br. zakończyły się prace 
przy budowie sieci kanalizacji sani-
tarnej w centrum Nasielska. Budowa 
tej bardzo potrzebnej i długo wy-
czekiwanej inwestycji trwała ponad 
rok i zakończyła się zgodnie z pla-
nem. Nowa kanalizacja to komfort, 
wygoda i zdrowie mieszkańców. To 
podstawa do dalszych prac nad po-
prawą estetyki starej części naszego 
miasta, zwiększenia miejsc parkin-
gowych, poprawy bezpieczeństwa 
na ulicach. Ale również duża szansa 
na wzrost jego atrakcyjności tury-
stycznej i inwestycyjnej. 

Projekt pod nazwą „Budowa ka-
nalizacj i sanitarnej w centrum 
Nasielska”, którego koszt opiewał 
na kwotę 8 155 327,37 zł, otrzy-
mał dofinansowanie w wysokości 
w 3 130 678,13 zł w ramach działania  
2.3. „Gospodarka wodno – ścieko-
wa w aglomeracjach” oś prioryteto-
wa II „Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu” Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014 – 2020. Stosow-
ną umowę na dofinansowanie Gmi-
na Nasielsk podpisała z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie w grudniu 2017 r. Po przepro-
wadzeniu procedury przetargowej 
opartej o ustawę „Prawo zamówień 
publicznych” zostali wybrani wyko-
nawcy inwestycji i przystąpiono do 
jej realizacji. Wykonawcą zadania 
była firma Zakład Instalacji Sieci Ga-
zowych, Wod – Kan., Energetycz-
nych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy 
Spółka Jawna z Ciechanowa. 

Odbiór tej  inwest ycj i  nastąpi ł  
2 kwietnia br. i rozpoczęło się pod-
łączanie kolejnych posesji do sieci 
sanitarnej.

Nowo wybudowana sieć kanaliza-
cji sanitarnej obejmuje następujące 
ulice: Cmentarna, Folwark, Gwiaź-
dzista, Kilińskiego, Kościelna, Kozia, 
Mała, Młynarska, Rynek, Starzyń-
skiego, Ślepa, Świętego Wojciecha, 
Kościuszki, Żwirki i Wigury, Składo-
wa, Tylna.

W sumie w ramach tego zadania 
wykonano 5,26 km sieci kanaliza-
cji sanitarnej i wybudowano 6 prze-
pompowni ścieków. Do nowej sieci 
podłączonych zostanie 664 odbior-
ców. 

W naszym mieście do tej pory funk-
cjonowała jedynie tzw. kanalizacja 
ogólnospławna. To znaczy, że do 
odwodnienia pasa drogi wojewódz-
kiej spływała woda deszczowa, ale 
był to również kanał ściekowy. 

 – Dzięki temu, że udało się nam 
opracować dokumentację pro-
jektową na wykonanie sieci kana-
lizacji sanitarnej w całym centrum 
miasta oraz to, że złożyliśmy pro-
jekt do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko mogliśmy to za-
danie w miarę szybko zrealizo-
wać – mówi Radosław Kasiak 
kierownik Wydziału Inwestycji, 
Zamówień Publicznych i Pro-
gramów Strukturalnych nasiel-
skiego Urzędu Miejskiego. – Tak 
naprawdę jest to jedyny sposób, 
żeby uporządkować gospodar-
kę wodno – ściekową w mieście, 
a także, żeby zlikwidować wszel-
kie uciążliwości, które do tej pory 
dotykały mieszkańców, jak np. 
nieprzyjemny zapach. Ponadto 
inwestycja będzie miała pozy-
tywny wpływ na naszą rzekę Na-
sielną – dodaje. 

Roboty kanalizacyjne polega-
ły na wykonywaniu głębokich 
wykopów i ułożeniu w nich rur 
kanalizacyjnych z odpowied-
nim spadkiem. Średnica kanałów 
w większości jest to 200 milime-
trów. W ramach tego zadania wy-
konano 6 przepompowni ścieków, 
które sprawnie udało się podłą-
czyć do energii elektrycznej dzię-
ki współpracy z Energą Operator 
i Energą Obrotem, choć zazwyczaj 
te procedury są długotrwałe. 

Jak przebiegała budowa?
Budowa infrastruktury kanalizacyj-
nej w centrum Nasielska była jedną 
z najtrudniejszych inwestycji gmin-
nych realizowanych w ostatnich la-
tach. Przede wszystkim dlatego, że 
była wykonywana w ulicach o zwar-
tej zabudowie mieszkaniowej i du-
żym natężeniu ruchu pojazdów. Jak 
również dlatego, że budowa odby-
wała się w rejonie, w którym w ziemi 
znajdowało się dużo niezinwenta-
ryzowanych mediów (np. przyłącza 
wodociągowe, energetyczne, gazo-
we, przewody telekomunikacyjne).

Wykonawca tej inwestycji, który ma 
wieloletnie doświadczenie w wyko-
nywaniu tego typu prac, sprawnie 
radził sobie z wszelkimi problema-
mi, na jakie natrafiał. 

 – Podczas tych robót nie docho-
dzi ło do poważniejszych awa-
rii, czy uszkodzeń istniejących 
mediów. A jeśli pojawiał się jakiś 
problem techniczny, bardzo szyb-
ko był naprawiany. Staraliśmy się 
tak realizować budowę kanalizacji 
w poszczególnych ulicach, żeby 
nie doprowadzić do paraliżu komu-
nikacyjnego w mieście – podkreśla 
Radosław Kasiak. – Była koniecz-
ność zajęcia części pasa drogo-
wego lub nawet blokady drogi, ale 
wydaje mi się, że udało nam się to 
w miarę sprawnie zrobić  – dodaje.

Przebieg robót w dużej mierze zale-
żał jednak od pogody oraz od wy-
sokiego poziomu wód gruntowych, 
który utrudniał prace szczególnie na 
ulicy Młynarskiej. Dlatego monto-
wano tam igłofiltry, żeby teren osu-

szyć, tak, by w sposób prawidłowy 
tę sieć ułożyć. 

Inwestycję odebrano na począt-
ku kwietnia br., ale wszędzie tam, 
gdzie były istniejące podłącze-
nia do kanałów ogólnospławnych, 
to przełączeń do nowego kanału 
dokonywano na bieżąco. Zostały 
uruchomione wszystkie przepom-
pownie i ścieki płyną już do oczysz-
czalni. Cały tranzyt jest już drożny, 
ścieki z każdej posesji, która zostanie 
podłączona do sieci automatycznie 
trafią do oczyszczalni przy ulicy Ko-
munalnej. 

Wszędzie tam, gdzie, w rejonie tej 
inwestycji, na posesjach znajdują się 
szamba, należy wykonać przyłącze 
do nowej kanalizacji sanitarnej. Jej 
eksploatatorem jest nasielski Zarząd 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, który będzie odpowiadał za 
jej sprawne działanie, dlatego pod-
łączenia wewnętrze na działkach 
powinny być wykonywane pod 
nadzorem pracowników ZGKiM. 
Informacje dotyczące wykonania 
przyłączy do sieci sanitarnej trafiły 
już do mieszkańców centrum mia-
sta. 

Warto podkreślić, że w ramach 
tego zadania udało się odtworzyć 
nawierzchnię asfaltową i w wielu 
miejscach doprowadzić ją do dużo 
lepszego stanu niż był wcześniej, np. 
ulica Kościuszki za skwerem, Kozia, 
czy Składowa. 

Co dalej?
Obecnie w mieście ścieki płyną od-
dzielną instalacją, natomiast ten ist-
niejący, stary kolektor, który kiedyś 
był ogólnospławny, pełni funkcję 
odwodnienia drogi wojewódzkiej. 
Będzie tak do momentu wykona-
nia nowego kolektora deszczowe-
go. Jest to bardzo ważna dla miasta, 
a jednocześnie kosztowna inwesty-
cja, która będzie realizowana przez 

Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich. 

 – Podczas prac projektowych do-
tyczących kanalizacji sanitarnej 
zwróciliśmy się z prośbą do MZDW 
o przeprojektowanie kanaliza-
cji deszczowej swojego kolektora 
i obecnie te prace trwają. Nowy 
kolektor deszczowy pozwoliłby na 
uregulowanie problemów z wodą 
zalegającą na ulicach po ulewnych 
opadach, a przy tej okazji doszłoby 
też do modernizacji i przebudowy 
drogi wojewódzkiej – wyjaśnia R. 
Kasiak. 

Nowy kolektor deszczowy powsta-
nie na odcinku od mostu na ul. Ko-
ściuszki (przy sklepie Merkury) aż do 
wysokości restauracji „Stary Młyn”. 
Gmina Nasielsk jest także w trakcie 

opracowywania dokumentacji pro-
jektowej na budowę ronda na skrzy-
żowaniu ulicy Piłsudskiego i ulicy 
Warszawskiej. Jest szansa, że obie 
duże inwestycje MZDW wykony-
wane w porozumieniu i z inicjatywy 
Gminy Nasielsk zostaną wykonane 
jednocześnie. 

Rozwój infrastruktury kanalizacyj-
nej to ogromny krok w rozwoju 
naszego miasta. Teraz czas na ko-
lejne działania, które dzięki wy-
konaniu tej inwestycji mogą być 
prowadzone. Powstaje już doku-
mentacja projektowa przebudowy 
Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz 
z rewitalizacją skweru oraz została 
podpisana umowa na przygotowa-
nie dokumentacji projektowej na 
przebudowę skweru Jana Pawła II. 

Pierwszym elementem wprowadzenia w naszej gminie gospodarki wodno – ściekowej 
była budowa oczyszczalni ścieków, która powstała w 2005 roku. Następnie w 2010 r. 
wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej w Starych i Nowy Pieścirogach. Koszt tej 
inwestycji wynosił 8 429 370,96 zł, a pozyskane na ten cel dofinansowanie pochodziło 
ze środków RPO WM – 2 430 353,68 zł. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w tym rejonie 
to 18,3 km, zaś liczba przyłączy do sieci sanitarnej – 1 940. W 2013 roku rozpoczęła się 
trwająca do 2015 roku inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w południowej części 
naszego miasta: ul. POW, Podmiejska, Nowa Wieś, Wiejska, Piaskowa. Zadanie pod 
nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Nasielsk” było podzielone 
na dwa etapy. Koszt tej inwestycji wynosił – 5 573 838,06 zł, pozyskane dofinansowanie 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 to 2 451 
543,68 zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości – 6,284 km, wybudowano 
nowoczesną przepompownię ścieków wyposażoną w dwie pompy nowej generacji,  
co zapewniło przyłączenie 820 osób do sieci sanitarnej.
Ostatnia inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w centrum 
Nasielska trwała ponad rok i zakończyła się w marcu br. Całkowity koszt zadania wynosił 
8 155 372,37 zł, a dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014 – 2020 - 3 130 678,13 zł. Wykonano sieć kanalizacyjną o długości 
5,26 km, wybudowano 6 przepompowni ścieków, które zapewnią przyłączenie  664 
osób do sieci sanitarnej. 
Aktualnie trwają prace końcowe nad projektami kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla 
od ulicy Leśnej i dalej ulic: Grabowej, Sosnowej, Jaworowej, Cisowej, Wielokwiatowej, 
Chmielnej, Owocowej, Miodowej. Rozpoczęcie robót planowane jest po pozyskaniu dofi-
nansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 
Warto dodać, że w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja gospodarki wodno-ście-
kowej w Gminie Nasielsk” w 2017 roku wykonano w naszej gminie 65 przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Wartość tego zadania wynosiła 1 054 578,51 zł, a dofinansowanie 
pozyskane na ten cel z PROW 2014 – 2020 to 545 550,00 zł.
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KĄCIK POETYCKI

Autobusem do Katmandu
Każdy kto miał do czynienia 
z twórczością Coelho wie, 
że często budzi ona skrajne 
emocje. Wśród czytelników 
znajdą się jej bezgraniczni 
wielbiciele, ale jest też spore 
grono zdeklarowanych prze-
ciwników tej twórczości. 

Trzeba przyznać, że ten bra-
zylijski pisarz, znalazł spo-
sób na to, by zaintrygować i 
zainteresować czytelników 
zarówno swoim prostym i 
bezpośrednim stylem pisa-
nia, jak i oryginalną tematy-
ką. Nieskomplikowany styl 
jest gwarantem zrozumienia 
przekazu, a problematyka 
poruszana w utworach jest 
uniwersalna i dotyczy każde-
go z nas. Wspólnym mianow-
nikiem powieści Coelho jest człowiek poszukujący swojego powołania, 
miejsca do życia, miłości, przyjaźni, mądrości.

Do najpopularniejszych utworów tego autora należą m.in.: Alchemik, 
Pielgrzym, Weronika postanawia umrzeć, Demon i panna Prym, czy 
Zahir. 

Niedawno pojawiła się kolejna jego książka pt. Hipis. Zdecydowanie różni 
się ona od poprzednich tym, że odwołuje się do konkretnych wydarzeń, 
opisów miejsc i ludzi, które Coelho zapamiętał ze swojej młodości. Jest 
w niej bowiem wiele wątków autobiograficznych, o czym pisarz mówi 
we wstępie do książki. Rzecz dzieje się w końcu lat 60 – tych XX wieku  
i opowiada o fascynacji młodych ludzi ruchem hipisowskim. Głównymi 
jej bohaterami są Karla i Paulo. Ona jest wyzwoloną Holenderką, która 
marzy o spotkaniu mężczyzny swojego życia i podróży do Katman-
du, on zaś jest Brazylijczykiem, który postanowił zwiedzić świat. Oboje 
mają już za sobą różne doświadczenia. Ona jest raczej znudzona zwy-
czajnym życiem, poszukuje mocniejszych wrażeń, on – po podróżach 
po Ameryce Południowej i swoich przejściach w brazylijskim więzie-
niu chce poznać Holandię. Spotykają się w Amsterdamie na placu Dam  
i wspólnie z innymi hipisami ruszają w autobusową podróż do Katmandu 
stolicy Nepalu. Co stało się podczas tej zaskakującej wyprawy? Jak po-
toczyły się losy młodych bohaterów powieści? Czy oboje odnaleźli to, 
czego szukali lub potrzebowali? Żeby się tego dowiedzieć trzeba prze-
czytać książkę. 

Nie jestem zagorzałą zwolenniczką prozy Coelho, ale raz na jakiś czas 
lubię się z nią zmierzyć i przemyśleć tematy, które podejmuje. Cenię 
umiejętność autora do formułowania celnych spostrzeżeń, w Hipisie 
znalazłam np.:

Ale jak to zwykle bywa ze złymi myślami, które próbujemy odgonić, 
efekt bywa odwrotny – negatywna energia jeszcze bardziej przyciąga 
szatańskie moce. 
***
Ludzie, którzy wierzą w siebie ufają innym. Ponieważ w głębi ducha wie-
dzą, że kiedy zostaną zdradzeni – a zostaną zdradzeni, bo takie jest ży-
cie – potrafią to godnie znieść. Bo w podejmowaniu ryzyka tkwi urok 
życia. 
***
Nie zawsze mamy wpływ na to, co nam się przydarza, ale zawsze mamy 
wybór, co z tym zrobimy.

Iwona Pęcherzewska

Żabka
Żabka zielona w stawie rechocze, 
maj ją obudził na nowe życie, 
nie chce już dłużej tak siedzieć 
w błocie, 
myśli ponownie o lepszym bycie.

Gdy słonko grzeje, na kamyk ska-
cze, 
tu swoje plecy dobrze nagrzewa,
tu nasłuchuje, gdy kaczka kwacze,
słucha, jak słowik na drzewie śpie-
wa.

I znów nurkuje do ciepłej wody, 
łapki, jak wiosła, pracują szybko,
żabce są zbędne wszelkie wygody, 
żyje w przyjaźni z sąsiadką rybką. 

Głos żabi tworzy koncert przepięk-
ny,
A instrumenty zgrane fachowo, 
Słychać w nich różne tony i dźwięki, 
Żabia orkiestra gra koncertowo.

Stanisława Wiśniewska

Z DKK

Zaproszenie 
na spotkanie
Już w  sobotę, 18 maja br., w czytelni 
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Nasielsku odbędzie się kolejne spotka-
nie Dyskusyjnego Klubu Książki. Przed-
miotem naszej dyskusji będzie książka 
Sarah Waters Pod osłoną nocy. Rozpo-
czynamy o godz. 11.30. Zapraszamy!

(red.)

Z NOK

PISF dofinansuje 
nasze kino
Polski Instytut Sztuki Filmowej pozy-
tywnie ocenił złożony przez Nasielski 
Ośrodek Kultury wniosek w ramach 
programu „Rozwój kin - Modernizacja 
kina”. Całkowity koszt zadania pt. „Mo-
dernizacja infrastruktury IT kina Niwa” 
opiewa na kwotę 27 100 zł. Dofinan-
sowanie PISF wyniesie 13 550 zł.

W ramach zadania zostanie kupiony 
serwer z oprogramowaniem i konfigu-
racją, komputer do stanowiska kasowe-
go oraz system zasilania awaryjnego z 
automatycznym przełączaniem faz. Celem zadania jest tworzenie warunków 
powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki fil-
mowej poprzez wspieranie działalności oraz poprawę warunków funkcjonowa-
nia kina Niwa. Zadanie ukierunkowane jest na podniesienie jakości świadczonych 
w kinie usług. 

Realizacja zadania pozwoli na sprawniejszą obsługę klientów. W XXI wieku stan-
dardem jest dobrze funkcjonujący system komputerowy. Co za tym idzie, sys-
tem sprzedaży biletów będzie przebiegał bezawaryjnie i sprawnie. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że kino Niwa do ubiegłego roku było jedynym kinem w powie-
cie nowodworskim. Jego historia sięga już przeszło 60 lat. To kino z tradycjami. 
Widzowie niejednokrotnie podkreślają, że nasielskie kino ma swój niepowta-
rzalny charakter, którego nie są w stanie w żaden sposób zastąpić multipleksy.  
W ostatnich latach, dzięki wsparciu PISF nie tylko udało nam się ocalić kino Niwa, 
ale obserwowany jest stały wzrost widzów. Miejmy nadzieję, że kolejne dofi-
nansowanie także wpłynie na coraz większą liczbę nasielskich kinomaniaków.

E.G.

Z NOK

Abstrakcyjny świat
Każde warsztaty malarskie, które prowadzi 
w Nasielskim Ośrodku Kultury Ewa Witkow-
ska, są wyzwaniem dla młodych nasielskich 
malarzy. Tym razem, w sobotę, 11 maja br., 
również nie obyło się bez wyjątkowego za-
dania. Najpierw uczestnicy losowali karteczki 
z nazwami zwierząt, a później wybierali ko-
lejne karteczki z nazwą miejsca, w którym 
ma się ono znaleźć. I tym sposobem np. 
foka znalazła się w lesie, żyrafa nad morzem, 
a konik na plaży. Abstrakcyjne środowiska, 
w których znalazł y się zwierzęta, nie był y 
jednak jedyną oryginalną rzeczą, 
jaką było widać na ukończonych 
pracach. Tematem przewodnim 
zadania,  które miel i  w ykonać 
uczestnicy zajęć był abstrakcyj-
ny kolor. A zatem, wszystko, co 
znalazło się na obrazie, musiało 
być w kolorach, które są zupeł-
nie odmienne od rzeczywistości. 
Zadanie było trudne, ale pobu-
dzające wyobraźnię i wszystkim 
doskonale się udało z niego wy-
wiązać.

E.G.

Z NOK

Morskie opowieści
„Ahoj szczury lądowe!” tak przywitał się 
z dziećmi kapitan z Teatru Katarynka, we 
wtorek, 14 maja br., rozpoczynając tym 
samym w Nasielskim Ośrodku Kultury 
morską przygodę, na którą zabrał ze sobą 
przedszkolaków. 

Jak na podróż statkiem przystało, na po-
kładzie obecny był również majtek, który 
przedstawiał zgromadzonym swoje histo-
rie o bajecznych podróżach. Uczył także 
najmłodszych obowiązującego na statku 
języka. Do tego wraz z przyjacielem Krab-
sem meteorologiem wyjaśnił widzom, jak 
rozpoznawać pogodę na podstawie obser-
wacji chmur. 

Humorystyczną postacią, która pojawiła się na statku był ratownik WOPR. W za-
bawny sposób mówił o bardzo ważnych rzeczach. Informował jak należy po-
stępować w przypadku zagrożenia podczas wakacyjnego odpoczynku nad 
wodą np. jeziorem, morzem. Niesamowite były także szanty w wykonaniu ak-
torów Teatru Katarynka. Nie miałyby jednak tak wspaniałego brzmienia, gdyby 
nie dzieci, które chętnie śpiewały i tańczyły wraz z artystami. Podczas spekta-
klu dzieci zdobyły też wszelkie inne sprawności żeglarskie i otrzymały stopień 
młodszego żeglarza.

E.G. 
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Krótkie wspomnienie o śp. Józefie Zającu

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci

[Wisława Szymborska]

Z powodu śmierci

Pana

Józefa Zająca
Wieloletniego Naczelnika Miasta i Gminy Nasielsk  

oraz 
Laureata Nagrody „Lew Nasielska” w 2014 r.

najszczersze kondolencje  
i wyrazy głębokiego współczucia  

dla rodziny i znajomych  
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

składają 

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski  
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
oraz w imieniu Radnych Rady Miejskiej w Nasielsku 

Przewodniczący Rady Jerzy Lubieniecki

U HARCERZY

Flaga w Akcji
W czwartek, 2 maja br., nasi nasielscy harcerze włączyli się w wydarzenie 
„Flaga w Akcji” organizowanej przez fundację Macte Animo. 

Druhowie z „Błękitnej Armii” wyszli na ulice naszego miasta z flagami,  
by eksponować swoją polskość, wręczać naklejane flagi i rozmawiać przy 
tym z mieszkańcami na temat jej symboliki. Akcja cieszyła się dużym zain-
teresowaniem i pomimo wietrznej pogody rozdano setki naklejanych flag.

Ćw. Daniel Królak

W sobotę, 11 maja br., pożegnaliśmy 
długoletniego Naczelnika Miasta 
i Gminy Nasielsk Józefa Zająca. Przy-
pomnę, zwłaszcza młodszym oso-
bom, że funkcja, jaką pełnił, dzisiaj 
wykonywana jest przez Burmistrza. 

Właściwie cała Jego kariera zawodowa 
związana była z pracą w nasielskiej ad-
ministracji. Dzisiaj powiedzielibyśmy, 
że w administracji samorządowej. 
W swym życiorysie miał krótki epi-
zod pracy nauczycielskiej w Szkole 
Podstawowej w Kowalewicach. 

Od roku 1977 pełnił już w administra-
cji państwowej eksponowane funkcje 
– najpierw, od stycznia 1977, zastępcy 
Naczelnika, a od czerwca 1982 r., Na-
czelnika Miasta i Gminy Nasielsk.

Naczelnik Zając odbył studia magi-
sterskie w Studium Administracji, na 
Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego. Był więc 
przygotowany teoretycznie do pracy 
na tego typu stanowiskach kierow-
niczych. Wykształcenie niewątpliwie 
predestynowało go do bycia dobrym 
urzędnikiem. Nie zawsze znaczy to 
jednak, że wykształcony człowiek na 
daną funkcję się nadaje.

W wypadku naszego Naczelnika było 
to bowiem tym trudniejsze, że przy-
szło mu kierować miastem i gminą 
w wyjątkowo skomplikowanych wa-
runkach, kiedy gospodarz terenu nie 
odgrywał decydującej roli. Tą siłą kie-
rowniczą i sprawczą była partia – PZPR 
i jej organy odpowiedniego stopnia 
- Komitety. Często dochodziło do 
konfliktów, zwłaszcza gdy Naczelnik 
był ambitny. Cóż, nie ominęły one 
i Nasielska.

W roku ubiegłym i roku obecnym 
w Polsce podsumowuje się ostatnie 
sto lat historii, co oznacza ocenę 100 
lat Niepodległej Polski. Społeczność 
gminna zauważa, że trudno jest wska-
zać w tym okresie dobrych gospoda-
rzy miasta i gminy. Tylko dwaj z nich 
zasłużyli, według Komisji tym się zaj-
mującej, na umieszczenie ich na liście 
zasłużonych ludzi dla miasta i gminy 
Nasielsk. To przedwojenny burmistrz 
Feliks Rostkowski i jego powojenny 
odpowiednik Henryk Sitek. A ludzi 
piastujących te stanowiska było dużo 
więcej.

W tym miejscu pozwolę sobie wy-
razić przekonanie, że miejsce na tej 

liście należy się też zmarłemu w ostat-
nich dniach Naczelnikowi Józefowi 
Zającowi. Prawo do wyrażenia wła-
snej opinii daje mi to, że tekst mój 
jest wspomnieniem, a ja Naczelnika 
Zająca znałem od prawie pół wieku 
i ze względów zawodowych, jako na-
uczyciel historii i wiedzy o społeczeń-
stwie wnikliwie się Jego działalności 
przyglądałem.

W tym wspomnieniu pozwolę sobie 
zwrócić uwagę tylko na kilka aspek-
tów Jego działalności, które w po-
ważnym stopniu wpłynęły na losy 
naszego miasta i gminy. 

Naczelnik Zając miał wizję Nasielska 
– miasteczka piętnastotysięcznego 
z miejscami pracy dla mieszkańców, 
dobrą komunikacją, przyjaznego 
dzieciom i młodzieży, infrastruktu-
rą komunalną i mieszkaniową. To dla 
wielu będą ogólniki. Wiadomo, że nie 
wszystko od niego zależało. 

Zwróćmy uwagę na kilka znaczących 
konkretów. Najbardziej znaczącą jego 
decyzją było zajęcie się sprawą ga-
zyfikacji. Był taki moment, że cała 
koncepcja gazyfikacji dla Nasielska 
okazała się mistyfikacją. Budowa-
no gazociąg od Bud Siennickich do 
Pułtuska przez gminę Nasielsk, ale 
Nasielsk nie był w tym projekcie uję-
ty, a w dodatku Nasielsk uczestniczył 
w kosztach tej inwestycji. Reakcja 
Naczelnika była błyskawiczna i nie 
uzgadniał jej z miejscowym Komite-
tem partyjnym. Powołał nowych ludzi 
do komitetu społecznego ds. gazyfi-
kacji i udał się z nim do Pułtuska. Sy-
tuacja była nerwowa, ponieważ był 
to czas, kiedy miano przerwać bu-
dowę gazociągu do Pułtuska, pozo-
stawić ok. 6 kilometrów rur w ziemi, 
a przygotowane już inne materiały 
sprzedać i odłożyć budowę gazocią-
gu ad acta. Wiedziano przy tym, że 
rury pozostawione w ziemi nie będą 
się już po dwóch latach nadawały do 
wykorzystania ich w gazociągu. Kon-
cepcja zaprezentowana przez Naczel-
nika Zająca zakładała, żeby dotychczas 
zbudowany odcinek zakończyć od-
powiednią stacją gazową na odcin-
ku nasielskim i gaz doprowadzić do 
Nasielska.

Pomysł ten, na szczęście, został zrozu-
miany, a nawet pokuszono się o do-
prowadzenie gazociągu do Winnicy, 
a po pewnym czasie, gdy znalazły się 

pieniądze, i do Pułtuska. Inna rzecz, że 
„kto inny rzucił ziarno w ziemię, a kto 
inny zebrał plon”. W przełomowym 
roku 1990 pan Zając przestał być Na-
czelnikiem. Mógł jednak powiedzieć 
tym, którzy po nim zarządzanie Na-
sielskiem obejmowali, że zostawia  
miasto i gminę bez zadłużeń i zo-
bowiązań. I pamiętajmy, w tamtych 
czasach nie było tych tzw. pieniędzy 
unijnych.

W swej wizji rozwoju Nasielska wi-
dział też potrzebę budowy kolejne-
go osiedla mieszkaniowego. Miało 
być to osiedle Broniewskiego. W tym 
celu podjęto budowę magistrali wod-
nej ulicą Zjednoczenia (obecnie POW).  
Obecnie koncepcja budowy tego 
osiedla upadła, a mający mieszkań-
cy ul. POW w tamtym miejscu dział-
ki zwracali się już z sugestią, że mogą 
uczestniczyć w tym zadaniu, gdyby 
miasto wytyczyło uliczki.

Kiedy budowano magistralę wodną, 
jeden z mieszkańców zwrócił uwa-
gę, że, jego zdaniem, nieprawidłowo 
kładzione są rury, argumentując kie-
runkiem, w którym ma płynąc woda. 
Dzisiaj rury są inaczej łączone i tego 
problemu już by nie było, ale wtedy 
problem był. Pan Naczelnik wysłuchał 
zdania, skonsultował to z fachowcami 
i problem rozwiązano zgodnie z suge-
stią mieszkańca. Podobnie było z ukła-
daniem chodnika na ul. Zjednoczenia 
(obecnie POW). I w tym wypadku Na-
czelnik nie zasłaniał się projektami, lecz 
słuchał ludzi i na ich sugestie reagował, 
słuchając jednocześnie zdania specja-
listów.

Przykładów gospodarskiej dzia-
łalności Naczelnika Zająca można  
by podać jeszcze bardzo dużo, ale  
to już jest zadanie na obszerniej-
szą pracę. Warto byłoby wspomnieć 
o jego trosce o młodzież. Dbał o sta-
dion, i chociaż oficjalnie nie był preze-
sem klubu, to działacze u niego szukali 
wsparcia i pomocy. Ciekawie został 
rozwiązany problem lodowiska, które 
było wylewane przy szkole. Problem 
w tym, że kiedy lano lodowisko w sie-
ci zaczynało brakować wody. Najpro-
ściej było zakazać pobierania wody 
z sieci. Urząd zasugerował wylewanie 
lodowiska przy pomocy pompy stra-
żackiej. Szkoła otrzymała motopom-
pę, a straż drużynę młodzieżową, bo 

chłopcy, którzy to robili zaczęli działać 
także w straży.

Pan Józef Zając odszedł z działalności 
w administracji w wyniku przemian 
ustrojowych, a mógł zrobić jeszcze 
wiele. Obok przygotowania teore-
tycznego miał jeszcze ważny atut 
osobowościowy, miał gospodarskie 
podejście do tego, co robił. To, że 
zrobił wiele dla Nasielska i gminy do-
strzegła  Kapituła Lwa Nasielska i uho-
norowała Go tym tytułem.

Uroczystość ostatniego pożegnania 
Naczelnika Józefa Zająca była nader 
skromna, ale przyszło na nią i przyje-
chało wielu jego prawdziwych przyja-
ciół i sympatyków.

Andrzej Zawadzki
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Jubileusz Małżeństwa
W piątek, 10 maja br., 
cztery pary małżeńskie 
z terenu gminy Nasielsk 
obchodzi ł y swoje Ju-
bileusze Długoletniego 
Pożycia Małżeńskiego. 
Uroczystość odbyła się 
w Sali Ślubów Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku, 
a rozpoczęła ją Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywil-
nego Ewa Mikulska, która, 
po przywitaniu przyby-
ł ych Jubilatów i gości, 
przekazała wyrazy uznania małżonkom za wspaniałą postawę, wytrwa-
łość oraz bezcenny przykład, jaki dają młodym pokoleniom dopiero 
wkraczającym na drogę małżeństwa. Wyraziła swój podziw  i uznanie dla 
małżonków podkreślając, że Żelazne Gody i Złote Gody są jubileuszami 
niezwykłymi, tak samo jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem po-
nad pół wieku.

Podkreśliła, że doczekanie tak pięknych jubileuszy stanowi niewątpliwy 
dowód wzajemnej miłości i szacunku do drugiej osoby oraz oddania, któ-
re trwają mimo wielu przeciwności losu. 

Swoje Jubileusze obchodziły następujące pary małżeńskie:
65-tą rocznicę zawarcia małżeństwa 
– Tadeusz i Barbara Mieszkowscy z Nuny

50-tą rocznicę zawarcia małżeństwa: 
– Tadeusz i Marianna Balcerzak ze Starych Pieścirogów
 – Jerzy i Wiesława Mańkowscy z Nasielska;
 – Zenon i Elżbieta Olbryś z Mogowa.

Burmistrz Nasielska, Bogdan Ruszkowski składając życzenia, podzię-
kował małżonkom za ich wspólne pięknie spędzone życie w zgodzie, 
miłości i poszanowaniu wartości małżeństwa oraz rodziny. Wszyscy Ju-
bilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy gratulacyjne, a pary obchodzą-

ce Złote Gody Burmistrz udekorował przyznanymi przez Prezydenta 
RP, Andrzeja Dudę, medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz 
wręczył przyznane z tej okazji legitymacje. Panie otrzymały również 
piękne bukiety kwiatów. Medal, legitymację oraz kwiaty dla Pani Ma-
rianny przekazano na ręce małżonka, ponieważ z przyczyn zdrowot-
nych nie mogła wziąć udziału w uroczystości. Następnie wszyscy 
goście zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia oraz na symbolicz-
ną lampkę szampana i pyszny tort weselny. Uroczystość przebiegała 
w miłej atmosferze, przy nastrojowym podkładzie muzycznym i słod-
kim poczęstunku. 

Szanownym Jubilatom jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje.
Ewa Mikulska

UROCZYSTOŚCI 

Święto nasielskiej biblioteki
M iej sko G minna P ub l ic zna B ib l ioteka 
w Nasielsku obchodzi w tym roku swoje  
70. urodziny. W środę, 8 maja br., w dzień bi-
bliotekarza w jej siedzibie odbyły się uroczy-
stości związane z  tym jubileuszem. 

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele samo-
rządu powiatowego: Krzysztof Kapusta, sta-
rosta nowodworski, Paweł Calak, wicestarosta 
nowodworski oraz przedstawiciele samorzą-
du gminnego: Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska, wraz z sekretarzem Nasielska Mar-
kiem Maluchnikiem i skarbnikiem Rafałem 
Adamskim oraz Jerzy Lubieniecki, przewod-
niczący Rady Miejskiej wraz z radnymi. Po-
nadto w uroczystości udział wzięli dyrektorzy 
instytucji samorządowych, placówek oświatowych, lokalnych przedsiębiorców, fundacji, a także delegacje za-
przyjaźnionych bibliotek z Pomiechówka i Nowego Dworu Maz.

Po powitaniu gości, dr Stanisław Tyc, dyrektor placówki, przedstawił historię stworzenia nasielskiej biblioteki, 
zwracając uwagę na szeroki kontekst społeczno – historyczny tego wydarzenia oraz jej funkcjonowanie przez 
70 lat. Przypomniał m.in. kolejne zmiany lokali, w których mieściła się biblioteka oraz osoby nią kierujące  
(Ryszard Sałkowski, Joanna Ciuchta, Anna Siwiec).

Po tej części spotkania nastąpiły gratulacje i życzenia, nie tylko dotyczące dalszego upowszechniania czytelnic-
twa wśród mieszkańców naszej gminy, ale przede wszystkim dotyczące poprawy warunków funkcjonowania 
nasielskiej biblioteki. 

Następnie część artystyczną uroczystości poprowadziła Jolanta Budziszewska – Rogalska, bibliotekarka, która 
kolejno zapowiadała występujących. W programie usłyszeliśmy Sebastiana Gogolewskiego, ucznia SP nr 1 i Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej II stopnia Warszawie, który na skrzypcach wykonał utwory Jana Sebastiana Bacha 
i Jana Henryka Wieniawskiego. Później piosenki, w tym jedną własną, zaśpiewała zebranym Weronika Wapniew-
ska, uczennica nasielskiego Gimnazjum, swoje umiejętności wokalne zaprezentowali: Michał Brodowski, radny 
Rady Miejskiej oraz Weronika Rogalska, uczennica SP nr 2, którzy w humorystycznych tekstach przygotowanych 
do popularnych przebojów muzycznych opowiedzieli o korzyściach płynących z czytania książek. 

(i.)
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DNI NASIELSKA 2019
Mieszkańcy naszej gminy oraz 
goście uczestniczący w tego-
rocznych Dniach Nasielska mieli 
do wyboru szereg atrakcji, w tym 
przede wszystkim różnego rodza-
ju koncerty muzyczne. 

Wydarzeniem otwierającym na-
sielskie uroczystości był koncert 
muz yki poważnej w w ykona-
niu orkiestry „Synfonia Viva” pod 
batutą Tomasza Radziwonowi-
cza, który odbył się w piątek,  
3 maja br., w kościele św. Wojcie-
cha w Nasielsku. W programie no-
szącym tytuł Odrodzenie licznie 
zgromadzona publiczność wy-
słuchała utworów: R. Wagnera,  
M. Karłowicza, P. Czajkowskiego 
i S. Moniuszki wielokrotnie nagra-
dzając wykonawców gromkimi 
brawami. 

Orkiestra symfoniczna, w skład 
której wchodzi 60 muzyków, ab-
solwentów Akademii Muzycznej 

im. Fryderyka w Warszawie, gości-
ła w Nasielsku z ramach XVI edy-
cji Festiwalu Mazowsze w Koronie. 
To pierwszy koncert symfoniczny, 
który odbył się w Nasielsku.

Kolejnego dnia, w sobotę, 4 maja 
br., na terenie stadionu miejskie-
go odbywał się Piknik Rodziny. 
Jego rozpoczęcia ok. godz. 14.00 

dokona l i  wsp ól n i e :  B og-
dan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska i Marek Tyc, dyrek-
tor Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury. 

Tego dnia na scenie zapre-
zentowal i  s ię utalentowa-
ni mieszkańcy naszej gminy. 
Przegląd rozpoczęli młodzi 
muzycy z Nasielskiej Orkie-
stry Dętej, którzy występowali 
pod batutą Joanny Ostaszew-
skiej. Następnie pojawiły się 
na niej przedszkolaki, któ-
re brały udział w konkursie 
„Roztańczone Maluchy” or-
ganizowanym przez NOK. 
Dzieci, pod okiem pań przed-
szkolanek, prezentowały tań-
ce nowoczesne i tradycyjne, 
było kolorowo i  we so ło, 
a wszystkie dzieci za swoje 
występy otrzymały medale. 
Urozmaiceniem tanecznych 

prezentacji była grupa Jumpików 
oraz popis zdolności grup ze Stu-
dia Tańca SWAG. 

Po tancerzach nadszedł czas na 
muzyków. Jako pierwsi na scenie 
pojawili się laureaci X Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej „O złotą Nut-
kę”, a później grupa mieszkańców 
z Cieksyna śpiewających w Wiej-

skiej Spec Kapeli. 

Wspaniałą muzyczną grat-
ką był koncert Warszawskiej 
Orkiestry Sentymentalnej, 
podczas którego można było 
wysłuchać niezwykle klima-
tycznych przebojów przy-
pominających przedwojenne 

szlagiery. Bardzo ener-
ge t yc zn i e  i  g ł o ś n o 
zrobiło się na scenie 
za sprawą także na-
s i e l s k i e g o  z e s p o ł u 
muzycznego – Rag-
gabarabandy. Grupa 
dla swoich fanów przy-
gotowała muzyczną 
niespodziankę, którą 
było wspólne wyko-

nanie z grupą dzieci ze szko-
ły podstawowej nr 2 piosenki 
zespołu Golden Life pt. Heli-
kopter.

Bezapelacyjną gwiazdą wie-
czoru był zespół Kombii, 
który zgromadził pod sceną 
wielu wielbicieli z całej Pol-
ski. Podczas koncertu moż-
na było usłyszeć takie znane 
przeboje jak: Pokolenie, Awi-
nion, Nasze randez vous.

Poza w ystępami na sce-
nie tego dnia odbył się bieg 

z  o k a z j i  55 - l e -
cia istnienia klubu 
Żbik, a mieszkań-
c y  m o g l i  k o -
r z ys t a ć  z  w i e l u 
a t r a k c j i ,  k t ó r e 
przygotowali dla 
nich wystawcy.

W  n i e d z i e l ę ,  5 
maja br., podczas 
Jarmarku św. Woj-
ciecha, który od-
bywał się w parku przy nasielskiej 
świątyni czekał y na mieszkań-
ców naszej gminy kramy z pro-
ducentów wyrobów tradycyjnych 
i artystów rękodzielników z całej 
Polski. Były wyjątkowe smakoły-
ki, w tym m.in.: miody, nalewki, 
sery, wędliny, słodycze, konfitu-
ry i soki, a także wspaniała biżu-
teria i wyroby ceramiczne. Dzięki 
wsparciu Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego 

mieszkańcy mogli zobaczyć żywą 
lekcję historii, opowiadającą o św. 
Wojciechu, którą poprowadziło 
Stowarzyszenie Drużyny Grodu 
Piotrówka.

Tego dnia można było skorzystać 
z badań i porad lekarzy w ramach 
Zdrowej Majówki, spróbować wy-
pieków przygotowanych przez 
panie z Akcj i  Katol ick iej  oraz 
skosztować grochówki serwowa-
nej przez strażaków z nasielskiej 
OSP. Organizatorzy mogli liczyć 
na wsparcie harcerzy z 1 Nasiel-
skiej Drużyny Harcerzy „Błękitna 
Armia”. 

Organizatorem Dni Nasielska był 
Nasielski Ośrodek Kultury, a obję-
li je swoim patronatem Burmistrz 
Nasielska Bogdan Ruszkowski i ks. 
kan. Tadeusz Pepłoński proboszcz 
parafii św. Wojciecha w Nasielsku. 

Partnerami imprezy byli m.in.: 
Urząd Miejsk i w Nasielsku, SP 
ZOZ Nasielsk, ZGKiM w Nasielsku, 
MLKS Żbik Nasielsk. 

(red.)
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ABC OGRODNICTWA

Różaneczniki i azalie
Rhododendrony, do których zaliczają się zarówno różaneczniki, jak i aza-
lie, są krzewami o różnych rozmiarach od bardzo niskich 0,5m do 2-3m 
wysokości i podobnej szerokości. Bardzo rzadko występują w postaci du-
żych drzew, osiągających wysokość ok. 12 m. Główną ich ozdobą są kwiaty. 
Kwitną obficie od kwietnia do czerwca, a niektóre odmiany nawet do lipca.

Ogromna liczba odmian różaneczników i azalii, których kwitnienie przypada 
na okres wiosenny sprawia, że są one chętnie sadzone na ogrodowych ra-
batach, na których wyglądają zjawiskowo. Pierwsze ich bajecznie kolorowe 
kwiaty pojawiają się już pod koniec kwietnia i na początku maja. Najobfi-
ciej jednak kwitną na przełomie maja i czerwca. Różaneczniki i azalie kwitną 
w różnych kolorach: białym, kremowym, różowym, żółtym, pomarańczo-
wym, czerwonym, purpurowym i w różnych odcieniach fioletu.

Azalie zaliczają się do rodzaju Rhododendronów, które mogą być więk-
szymi zimozielonymi krzewami, ale też niskimi, karłowymi krzewami o se-
zonowym bądź zimozielonym ulistnieniu.

Azalie karłowe są roślinami wykorzystywanymi w ogrodach japońskich,  
na skalniakach i wrzosowiskach. Bardzo ładnie wyglądają posadzone 
w kompozycjach z karłowymi iglakami.

Azalie japońskie to niewielkie krzewy o zwartym pokroju osiągające  
1-1,5 m wysokości i podobnej szerokości. Kwitną w okresie bezlistnym bar-
dzo obficie, cały krzew obsypany jest wtedy kwiatami wyglądającymi jakby 
stanowiły jeden kwiatostan. Azalie należą do krzewów łatwych w uprawie 
Posadzone w lekkim półcieniu w glebie kwaśnej przepuszczalnej i próch-
niczej odwdzięczą się masą kwiatów, które ożywią wiosną nasze ogrody.

Jedną z takich azalii jest odmiana o nazwie Babushka dorastająca do 0,5 m 
wysokości i podobnej szerokości. Azalia ta ma zielone, błyszczące, częścio-
wo utrzymujące się przez zimę liście. Kwitnie obficie w maju. Azalie bardzo 
ładnie wyglądają posadzone w kompozycjach z karłowymi iglakami.

Jest wśród nich wiele odmian azalii pachnących np. azalia pontyjska, czy 
azalia nabuco. Azalie te zachwycają nie tylko wyglądem kwiatów, ale też 
zapachem.  

Różanecznikami nazywane są odmiany ze skórzastymi, zimozielonymi list-
kami. Często sadzone są w najbardziej wyeksponowanych miejscach.

Najczęściej spotykanymi gatunkami są różanecznik olbrzymi, różanecznik 
katawbijski.

Różanecznik olbrzymi jest krzewem mrozoodpornym. Kwiaty na pędach 
tego różanecznika pojawiają się późno, bo od połowy czerwca do poło-
wy lipca. Pąki są w kolorze różowym, a po rozwinięciu kwiaty mają kolor 
prawie biały. Górne płatki kwiatowe mają w oliwkowe bądź brązowe cętki. 
Różanecznik ten ma duże liście od 9-40 cm.

Różanecznik katawbijski o kwiatach fioletowych, liliowo-różowych lub pur-
purowych, o średnicy ok. 6 cm wyrastających na wierzchołkach pędów 
w kwiatostanach po 5-20 szt. i dużych zimozielonych liściach.

Niestety różaneczniki nie są najłatwiejsze w uprawie, gdyż są wrażliwe na 
mroźne wiatry i suszę. Należy zatem zadbać o odpowiednią wilgotność gle-
by także zimą, zwłaszcza w zimy bezśnieżne. Dlatego, gdy zimą tempera-
tura otoczenia jest wyższa od zera stopni należy te krzewy podlewać, co 
zabezpieczy przed przesuszeniem. Zaleca się też, na czas mroźnej zimy, 
zabezpieczanie krzewów przed mrozem przez okrycie, np. włókniną czy 
gałązkami z iglaków.

Różaneczniki, podobnie jak azalie, preferują stanowiska półcieniste, osło-
nięte od wiatru i silnego słońca, glebę kwaśną, wilgotną, przepuszczalno – 
próchniczą. W miejscach wietrznych i słonecznych mogą zamierać im pąki. 
Zagrożeniem dla tych krzewów jest też przesuszenie gleby. Podłoże dla ró-
żaneczników należy odpowiednio przygotować. Zaleca się wymieszanie 
30 cm warstwy ziemi z kwaśnym torfem i korą. Sadząc różaneczniki warto 
w wykopanym dołku umieścić nieco kory i przysypać ją ziemią, podlać 
i dopiero wsadzić nabyty różanecznik. Odpowiednie dla różaneczników pH 
gleby 3,5-4,5. Warto też wyściółkować ziemię pod krzewami korą, która za-
bezpieczy przed wzrostem chwastów i utratą wilgoci. Pomaga też utrzymać 
odpowiednie pH gleby. Sadząc różaneczniki należy zachować odległości 
od 0,5 do 1,5 metra. Odległości sadzenia zależą od odmiany. Miniaturowe 
azalie można sadzić gęściej, dla uzyskania szybszego efektu. W następnych 
latach można niektóre z nich bez problemu przesadzić. Różaneczniki i azalie 
mają płytki system korzeniowy, dlatego nie zaszkodzi im ten zabieg.

Mimo problemowej uprawy różaneczników, warto je posadzić w ogrodzie 
w towarzystwie azalii i wrzosów, czy też innych roślin kwasolubnych, a od-
wdzięczą się pięknymi kwiatami i będą prawdziwą ozdobą wiosennych ra-
bat. Oczywiście warto też w okresie kwitnienia zasilać glebę nawozami do 
różaneczników i azalii.

Elżbieta K.

ŚRODOWISKO

Nowe sposoby zagospodarowania 
miejskich odpadów wielkogabarytowych
Każdy z nas w codziennym życiu 
spotkał się z problemem odpadów 
wielkogabarytowych. Ich rozmiar 
uniemożliwia zmieszczenie się w stan-
dardowych kontenerach na odpady 
komunalne, a ich odbiór i zagospo-
darowanie podlega odrębnym prze-
pisom. Do nich możemy zaliczyć, 
między innymi, zużyte meble, ma-
terace, tapicerkę, tekstylia oraz wyro-
by ogrodowe z tworzyw sztucznych.  
W krajach europejskich, w skali roku, 
ponad 60% z 19 milionów ton odpa-
dów wielkogabarytowych jest składo-
wanych na składowiskach odpadów. 
Pomimo rozwoju gospodarowania 
odpadami komunalnymi w kierunku 
gospodarki w obiegu zamkniętym, 
odzysk odpadów wielkogabaryto-
wych ciągle jest dużym wyzwaniem. 

Międzynarodowy projekt URBAN-
REC powstał w celu wypracowania 
nowych sposobów zagospodaro-
wania miejskich odpadów wielkoga-
barytowych, włączając innowacyjne 
technologie przekształcania tego ro-
dzaju odpadów w nowe produkty, ta-
kie jak: kleje, rozpuszczalniki, pianki, 
kompozyty wzmacniane włóknem, 
bądź wzmacniane tworzywa sztuczne 
(kompozyty drewna i plastiku), mate-
race. W projekcie opracowane zosta-
ną skuteczne rozwiązania w zakresie 
zarządzania odpadami wielkogabary-
towymi promujące zapobieganie ich 
powstawaniu i ponowne ich wykorzy-
stanie. Projekt wprowadza innowacje 
w zakresie zagospodarowania miej-
skich odpadów wielkogabarytowych 
i metod przetwarzania tych odpadów, 
w celu umożliwienia jak największe-
go ich odzysku. Celem projektu jest 
osiągnięcie odzysku odpadów wiel-
kogabarytowych na poziomie 82% 
w całej Europie, co skutkować będzie 
zyskiem netto w wysokości 225,6 
Euro za tonę tych odpadów. Poziom 
recyklingu odpadów wielkogabaryto-
wych oraz systemy zbiórki odpadów 
w Unii Europejskiej różni się w zależ-
ności od kraju. Wdrożenie ekoinno-
wacyjnego, zintegrowanego systemu 
zagospodarowania odpadów wielko-
gabarytowych w różnych regionach 
Europy (północnym, śródziemno-
morskim, wschodnim i południo-
wo-wschodnim) reprezentowanym 
przez 3 kraje UE (Hiszpanię, Belgię 
i Polskę) a także Turcję, pozwoli na 
opracowanie rekomendacji w zakre-
sie nowych przepisów UE dotyczą-
cych odpadów wielkogabarytowych. 

Dzięki międzynarodowej współpracy 
w projekcie URBANREC, kraje mniej 
rozwinięte w zakresie zagospodaro-
wywania odpadów wielkogabaryto-
wych mogą wzorować się i uczyć od 
krajów o większym stopniu rozwoju 
w tym zakresie (Belgia, Hiszpania). W 
projekcie uczestniczy 21 organizacji, 
w tym podmioty administracji pu-
blicznej z Hiszpanii, Belgi, Turcji i Polski, 
7 MŚP, 2 duże przedsiębiorstwa prze-
mysłowe, 5 instytutów badawczych 
oraz stowarzyszenie miast i regionów. 
Instytut Ochrony Środowiska – Pań-
stwowy Instytut Badawczy jest jed-
nym z członków konsorcjum projektu 
badawczego URBANREC. Koordyna-
torem jest firma AIMPLAS z Hiszpanii. 

Projekt otrzymał dofinansowanie z 
unijnego Horyzont 2020 w ramach 
umowy o grant nr 690103. 

Zanim potraktujemy niepotrzebny 
mebel jako odpad wielkogabaryto-
wy, zastanówmy się, czy nie przy-
da się komuś innemu. Powtórne 
zagospodarowanie mebla to zawsze 
najlepsze rozwiązanie. Renowacja 
nadaje meblowi drugie życie i po-
zwala ograniczyć powstawanie od-
padów wielkogabarytowych. Warto 
również pamiętać, aby wysta-
wiać niepotrzebne, zużyte meble  
w dniach wskazanych w harmono-
gramie lub uzgodnionych przez za-
rządców nieruchomości. Istnieje 

możliwość nieodpłatnego oddania 
odpadów wielkogabarytowych do 
punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (PSZOK). 

Najbliższy Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Nasielsku 
jest przy ulicy Płońskiej 43. Należy 
oddać odpady wielkogabarytowe 
do miejsc gromadzenia odpadów dla 
nich wyznaczonych w celu uniknięcia 
chaotycznego wystawiania ich. 

Justyna Wrzosek,  
Marta Gabryszewska

Instytut Ochrony Środowiska – 
Państwowy Instytut Badawczy, 

ul. Krucza 5/11D, Warszawa



1117.05.–30.05.2019; Życie Nasielska nr 11 (527) ROZMAITOŚCI



12 Życie Nasielska nr 11 (527); 17.05.–30.05.2019ROZMAITOŚCI
U NAS

Spotkanie  
z kandydatem do PE
W poniedzia łek,  13 maja br. , 
w NOK odbyło się bardzo intere-
sujące spotkanie z Władysławem 
Teofilem Bartoszewskim. Opo-
wiadał on obecnym historię ży-
cia swojego ojca – Władysława 
Bartoszewskiego, który walczył 
w Powstaniu Warszawskim, był 
żołnierzem Armii Krajowej i prze-
żył pobyt w obozie zagłady w Au-
schwitz. Dwukrotnie był ministrem 
spraw zagranicznych, senatorem 
IV kadencji, a w latach 2007–2015 
sekretarzem stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Wśród 
wielu odznaczeń najcenniejsze to: 
Kawaler Orderu Orła Białego i ty-
tuł Sprawiedliwego wśród Naro-
dów Świata.

 – Ojciec bardzo szybko stał się 
dorosłym człowiekiem, gdy trafił 
do Auschwitz. Nie ukrywał tego, 
że przeszedł piekło, za które nie-
nawidził Niemców. Tata jednak 
miał pewne twarde zasady. Uważał, że nienawiść niszczy i należy się wyzbywać niena-
wiści. Jednak nie wybaczył Niemcom, bo jak mawiał wybaczać można komuś kto prze-
prasza i chce zadość uczynić. Żaden jednak Niemiec, który go skrzywdził nigdy nie prosił 
o przebaczenie – mówił Władysław Teofil Bartoszewski. – Historia z Niemcami toczyła 
się dalej. Potem ojciec często wyjeżdżał do Niemiec i przekonał się, że jak wszędzie lu-
dzie są różni. Jakby nieco na przekór, pamiętam, że mimo silnych przeżyć, w naszym 
domu Niemcy w późniejszym czasie byli częstymi gośćmi. A proszę mi uwierzyć, że to 
nie było w tamtych czasach spotykane – wspominał dzieląc się również humorystycz-
nymi opowieściami o swoim ojcu.

Podczas spotkania Władysław Teofil Bartoszewski, który zajmuje się ekonomią, przeko-
nywał do prowadzeniu dialogu z ludźmi o odmiennych poglądach. Mówił też, aby nie po-

zostawać biernym i brać odpowiedzialność za historię swojego kraju. W związku z tym, 
namawiał do uczestnictwa w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
Sam będzie kandydował do PE z listy Koalicji Europejskiej.

(red.)



1317.05.–30.05.2019; Życie Nasielska nr 11 (527) PO GODZINACH

KINO NIWA ZAPRASZA
17–19 maja, GODZ. 14:30

22-23 maja, GODZ. 14:30

MANU. BĄDŹ SOBĄ!  

2D dubbing
Animowany, komedia, przygodowy;  Niemcy; Czas trwania 

2 godz. 12 min.

Manu (Adam Zdrójkowski) dorasta w kochającej 

rodzinie, wierząc, że jest mewą. Jednak w trakcie 

pierwszej lekcji latania okazuje się, że należy do zu-

pełnie innego gatunku skrzydlatych. Odrzucony przez swoje dotychczasowe sta-

do, opuszcza rodzinne gniazdo w poszukiwaniu prawdziwej tożsamości. Na swojej 

drodze spotyka ptasie rodzeństwo jerzyków, które szybko przyjmuje go do swo-

jej paczki. Przyjaciołom towarzyszy pewien przerośnięty, niepotrafiący latać, ale za 

to bardzo sympatyczny indyk, Percival (Czesław Mozil). Wkrótce wraz z mewami, 

wszystkie gatunki będą musiały połączyć siły, aby stawić czoła gangowi gryzoni, 

który specjalizuje się w podkradaniu ptasich jaj.

17–19 maja, GODZ. 16:30

22-23 maja, GODZ. 16:30

Avengers: Koniec gry  

3D dubbing
Fantasy, akcja, przygodowy;  USA; Czas trwania 3 godz. 2 min.

Po wymazaniu połowy życia we Wszechświecie przez 

Thanosa, Avengersi starają się zrobić wszystko co ko-

nieczne, aby pokonać szalonego tytana. 

17–19 maja, GODZ. 20:00

22-23 maja, GODZ. 20:00

TOPIELISKO.  

KLĄTWA LA LLORONY
Horror;  USA; Czas trwania 1 godz. 33 min.

La Llorona. Płacząca kobieta. Przerażająca zjawa uwię-

ziona między Niebem i Piekłem, skazana na okrutny 

los, który przypieczętowała własnymi czynami.  Samo 

wymienienie jej imienia wzbudzało postrach na całym 

świecie od pokoleń. Za życia utopiła własne dzieci w szale zazdrości, po czym rzu-

ciła się za nimi w rzeczne odmęty, płacząc z bólu. Teraz jej łzy są wieczne.  Niosą ze 

sobą śmierć. Ci, którzy usłyszą jej wołanie w mroku nocy, są zgubieni.  La Llorona 

czai się w ciemności i poluje na dzieci, rozpaczliwie usiłując zastąpić nimi własne...

24–26 maja, GODZ. 14:30 2D; 17:00 3D

29-30 maja, GODZ. 14:30 2D; 17:00 3D

31 maja - 2 czerwca. GODZ. 14:30 3D

5 - 6 czerwca. GODZ. 14:30 3D

Aladyn
Familijny, przygodowy, komedia;  USA; Czas trwania 2 godz. 

8 min.

Guy Ritchie za kamerą? Nie będzie miejsca na nudę! 

Mistrz kina łotrzykowskiego („Porachunki”, „Przekręt”, „Sherlock Holmes”, „Kryp-

tonim U.N.C.L.E.”) wziął na warsztat historię ulicznego rozrabiaki Aladyna (Mena Mas-

soud), który przeżywa liczne przygody w fikcyjnym portowym mieście Agrabah.

24–26 maja, GODZ. 19:30

29-30 maja, GODZ. 19:30

Impostor
Horror;  USA; Czas trwania 1 godz. 30 min.

Sarah, chcąc uciec przed przeszłością, przeprowadza 

się ze swoim synkiem, Chrisem do domu na wsi. Ma 

nadzieję, że tu uda im się rozpocząć nowe życie. Pew-

nej nocy Chris znika w lesie. Gdy się odnajduje, nie jest 

do końca sobą. Z dnia na dzień jego zachowanie staje 

się coraz bardziej dziwne, a Sarah zaczyna podejrzewać, że chłopiec, który wrócił 

do domu, może wcale nie być jej synem.

Baran 21.03-20.04
To bardzo dobry moment na rozpoczę-
cie nowych planów, a także na skutecz-
ne rozwiązanie problemów. Poświęć 
teraz więcej czasu na wypoczynek, spo-
tkania ze znajomymi i życiowe porządki.

Byk 21.04-20.05
Zadaj sobie pytanie, czego chcesz w życiu. 
Pamiętaj, że to Ty decydujesz! Bykom za-
angażowanym w pracę świetnie zrobi jakiś 
kurs, a zdobyta na nim nowa umiejętność 
pozwoli Ci zdystansować konkurencję.

Bliźnięta 21.05-21.06
W sprawach zawodowych sprzyja Ci 
szczęście, warto więc zabrać się za coś 
ważnego. Nie wyolbrzymiaj problemów 
i trzymaj się z dala od osób, które lubią za-
dymy i histerycznie reagują na wszystko. 

Rak 22.06-22.07
Nie zabraknie Ci energii, elokwencji i po-
czucia humoru. Z pewnością w najbliż-
szym czasie będziesz miał wiele okazji, 
żeby zrobić z nich użytek. Zadbaj o do-
bre relacje z ludźmi, a zyskasz przyjaciół. 

Lew 23.07-23.08
Zmobilizuj się do działania i dokonaj ko-
niecznych wyborów. Musisz w końcu zro-
bić porządki w sprawach uczuciowych. 
W pracy bądź punktualny i zwracaj większą 
uwagę na szczegóły. Zrezygnuj z kawy.

Panna 24.08-22.09
Dobrze piszesz, malujesz, robisz zdjęcia? 
Skorzystaj z okazji zaprezentowania tych 
umiejętności w konkursie. Dbaj o zdrowie, 
a szczególnie o swój kręgosłup, i unikaj 
nadmiernego wysiłku.

Waga 23.09-23.10
Będziesz dociekl iw y i  pomysłow y,  
co sprawi, że różne kontrole lub wizytacje 
wystawią Ci bardzo dobrą opinię. Twoja ka-
riera zawodowa nabiera tempa i pochłania 
coraz więcej czasu. Pamiętaj o najbliższych.

Skorpion 24.10-22.11
Właśnie zaczyna się Twoja dobra passa, 
na horyzoncie miłość i sukcesy. To do-
bry czas na poważne rozmowy i wiążące 
decyzje, szczególnie w sprawach prywat-
nych. Panuj nad emocjami.

Strzelec 23.11-21.12
Czas sprzyja podróżom, kształceniu, zda-
waniu egzaminów, osiąganiu kolejnych 
szczebli kariery. Realizuj ambitne projek-
ty, ale jeśli czegoś nie wiesz, to nie wstydź 
się poprosić o pomoc.

Koziorożec 22.12-20.01
Będziesz często zmieniać zdanie, mo-
żesz nawet wycofać się z różnych wcze-
śniejszych ustaleń. Skorzystaj z możliwości 
poprawy swojej sytuacji materialnej i dodat-
kowej pracy. Spędzaj aktywnie wolny czas.

Wodnik 21.01-19.02
Praca zawodowa to nie wszystko, tro-
chę zwolnij, odpocznij. Zajmij się swo-
im zdrowiem i zrób badania. Nie narzekaj 
i nie skarż się na swój los. Pomyśl o swojej 
przyszłości i rozważ różne formy rozwoju.

Ryby 20.02-20.03
Czeka Cię bardzo pracowity czas. Nieba-
wem rozpoczniesz długotrwały projekt 
zawodowy. Gdy inni będą odpoczywać, 
Ty zadbasz o rozwój kariery i przygotujesz 
sobie pole do przyszłych działań. 

HOROSKOP
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DROBNE

Firma KAM-POL poszukuje pracow-
ników na stanowisko: Pracownik 
Produkcji-Sortowacz, Operator Wózków 
Widłowych. Informacja: rekrutacja@kam-
-pol.biz, tel. 784 902 549.

Sprzedam działkę 2000 m2, ul. Piaskowa. 
Tel. 728 812 375.

Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku. 
Tel. 733 679 795.

Gąsocin – działka rolno-leśna ok. 2,5 
ha, pięknie położona, las sosnowy, mały 
stawek, wjazd z drogi asfaltowej. Cena 
85 tys. Tel. 502 115 413.

Usługi koparko-ładowarką Tel. 781 948 
220.

Praca dorywcza w gospodarstwie ogrod-
niczym w Nasielsku. Tel. 691 138 678.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 556 
774.

Zaopiekuje się starszą osobą Tel. 574 
370 634.

Mycie dachów, elewacji i kostki brukowej. 
Tel. 507 567 910.

Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną, 
ogrodzoną na osiedlu Krupki. Tanio. Tel. 
505 783 819.

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów, Klasa I ZSZ. Tel. 518 529 
925.

Firma elektryczna z Nasielska zatrudni 
elektryków, wymagania prawo jazdy 
Kat.B. Tel. 518 529 925.

Dotacje PROW 2014-2020. Małe 
Gospodarstwa (60 tys.) również dla 
osób nie będących w KRUS, Młody Rolnik 
- nowa kwota 150 tys., Rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej przez rolników (od 
150 do 250 tys.). Wypełnianie wniosków, 
dojazd do rolników. Tel. 795 931 529.

Zakład krawiecki w Nasielsku zatrudni: 
szwaczki oraz prasowaczki. Tel. 606 656 
545.

Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku. 
Tel. 603 435 160.

Sprzedam działkę budowlaną  
k. Studzianek. Tel. 784 528 758.

Sprzedam działkę 2170 m2, Kosewo  
k. Nasielska. Tel. 511 531 224.

Wykonam tynki gipsowe, cementowo-
-wapienne. Tel. 513 556 808.

Sprzedam aparat bezdech dla dorosłego 
z nawilżaczem Resmed s8 AVTO Set i Kit 
System. Tel. 511 165 308.

KAMA usługi brukarskie. Tel. 507 024 590.

Usługi hydrauliczne. Tel. 660 110 276.

Montaż Kotłów Gazowych. Tel. 660 110 
276.

Instalacje Gazowe. Tel. 603 640 333.

Zaginął piesek z Paulinowa. Suczka wil-
czura, 1,5 roku. Podpalana. Jeśli ktoś do-
brej woli znajdzie pieska, czeka na niego 
nagroda pieniężna. Prosimy o zgłoszenia 
do ŻN bądź pod numerem 23 69 12 531.

Sprzedam kombajn zbożowy Forguson 
520. Tel. 605 173 213.

Sprzedam ciągnik Ursus C-330, pług 
2-skibowy, radełka 3-ki, sadzarkę ziem-
niaków. Tel. 785 217 279.

Sprzedam rozrzutnik obornika 2-osiowy, 
cena 3300 zł, cyklop 3000 zł. Ceny do 
uzgodnienia. Tel. 605 956 920,

Sprzedam rozdrabniacz bijakowy  
z silnikiem 11 KW 1200 zł. Sieczkarnia do 
kukurydzy jednorzędowa cena 1800 zł. 
Ceny do uzgodnienia. Tel. 605 956 920.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele,  

dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  
o godzinie 2200 i trwa do godziny 730 dnia następnego  

pod numerem telefonu 572 388 046

13.05.–26.05.2019 r. 
Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk

27.05.–2.06.2019 r. 
Apteka, ul. Młynarska 3, Nasielsk

3.06.–9.06.2019 r. 
Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek

10.06.–16.06.2019 r. 
Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek

17.06.–23.06.2019 r. 
Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XLV/303/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

Z UM

Harmonogram wyborów
Informujemy, że w związku z kończącą się kadencją Sołtysów 2015-2019  
na terenie Sołectw gminy Nasielsk odbędą się zebrania wiejskie, mające na celu 
wybór nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej. Jednym z punktów ww. zebrań będą 
także konsultacje społeczne w sprawie statutów danych miejscowości. Zebra-
nia sołeckie zostaną przeprowadzone do końca czerwca 2019 roku. Nowa ka-
dencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwać będzie przez okres 5 lat. Przypominamy,  
że prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i członków Rady So-
łeckiej ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy  
18 lat i stale mieszka na obszarze Sołectwa. Zachęcamy mieszkańców wszyst-
kich Sołectw do udziału w spotkaniach i oddania swego głosu w wyborach.

Poniżej publikujemy ustalony przez Sołtysów harmonogram zebrań wraz z go-
dzinami rozpoczęcia:

Maj
16 maja godz. 18:00 Pniewo

17 maja godz. 13:00 Kędzierzawice

17 maja godz. 16:00 Popowo Południe

17 maja godz. 18:00 Chlebiotki

18 maja godz. 13:00 Krzyczki Pieniążki

18 maja godz. 17:00 Morgi

19 maja godz. 16:00 Krzyczki Szumne

20 maja godz. 17:30 Wiktorowo

21 maja godz. 18:00 Lubominek

24 maja godz. 16:00 Nowa Wrona

24 maja godz. 18:00 Andzin

25 maja godz. 16:00 Mokrzyce Włościańskie

25 maja godz. 18:00 Jaskółowo

29 maja godz. 18:00 Lorcin

30 maja godz. 16:00 Winniki

31 maja godz. 16:00 Dąbrowa

31 maja godz. 18:00 Słustowo

Czerwiec
1 czerwca godz. 16:00 Czajki

1 czerwca godz. 18:00 Kątne

3 czerwca godz. 18:00 Chrcynno

7 czerwca godz. 16:00 Nowa Wieś

7 czerwca godz. 18:00 Pniewska Górka

7 czerwca godz. 18:30 Pieścirogi Stare

8 czerwca godz. 16:00 Mazewo Włościańskie

8 czerwca godz. 18:00 Malczyn

9 czerwca godz. 12:00 Konary
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Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, 

położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 760/3.

1. Podstawa prawna
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXV/273/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości 
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 

2. Przedmiot sprzedaży
Zabudowana nieruchomość obejmująca działkę nr 760/3 o pow. 75 m2 położona w obrębie miasta Nasielska, przy ul. Kilińskiego 5. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pułtusku księga wieczysta KW OS1U/00054864/3.
Zabudowa. Budynek mieszkalny- kamienica z początku XX w. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem mieszkal-
nym, zlokalizowany jedną ścianą z podobnym budynkiem znajdującym się na sąsiedniej nieruchomości. Budynek nie jest zamieszkany. 
Budynek obejmował lokale komunalne o niskim standardzie. Wszystkie elementy wskazują znaczny stopień zużycia. Budynek nie 
posiada świadectwa energetycznego.
Pow. zabudowy 74,00 m2 
 Pow. użytkowa ogółem 135,54 m2

 w tym:  podstawowa (mieszkalna) 130,75 m2

   pomocnicza (strych) 4,79 m2

Pow. ruchu 21,27 m2

Obrys zewnętrzny ścian budynku pokrywa się z granicami działki, na której jest zlokalizowany. Dostęp do budynku odbywa się na 
zasadzie służebności gruntowej. 
Obiekt znajduje się w centralnej części miasta. Przylegająca bezpośrednio ul. Kilińskiego jest drogą wojewódzką, urządzoną z wydzielonymi 
chodnikami. Droga o dość dużym natężeniu ruchu. W pobliżu znajduje się mała zatoka umożliwiająca zaparkowanie jednego samochodu. 
Otoczenie to zwarta zabudowa, w przewadze dwu- kondygnacyjna, mieszkalna lub mieszkalno - użytkowa. 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2010 r. sytuuje położenie nieruchomości w kompleksie oznaczonym jako MU- skupiska istniejącej 
zabudowy mieszkaniowo- usługowej, uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcenie.
W/w nieruchomość znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Jednocześnie nadmieniam, iż Rada Miejska 
w Nasielsku nie ustanowiła prawa pierwokupu na rzecz Gminy Nasielsk oraz nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 25 Ustawy 
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

3. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

4. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
170 900,- złotych (zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu sporządzenia 
aktu notarialnego.

6. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w pokoju 105 
(I piętro) o godz. 12 00.

7. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia 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 17 czerwca 2019 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 17 czerwca 2019 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym 
uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. 
Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu 
wynikiem negatywnym.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, 
w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu  
może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Informacje dodatkowe:
• Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• Okazania dowodu wniesienia wadium;
• Okazania dowodu tożsamości;
• Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich 
bez zastrzeżeń;

• W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – aktualnego 
wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości 
a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie); 

• Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu 
z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości;

• W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), 
warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana;

• Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczest-
nictwa w przetargu, zakupu nieruchomości;

• W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie 
posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie);

• Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien złożyć stosowne 
oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego;

• Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.

Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115, 23/ 69 33 027.

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

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk zostało założo-
ne w 2017 roku przez grupę wolontariuszy działających w obronie praw 
zwierząt bezdomnych oraz właścicielskich na terenie gminy Nasielsk. 
Głównym celem stowarzyszenia jest pomoc zwierzętom w potrzebie, 
przeciwdziałanie zwiększaniu się populacji zwierząt bezdomnych, edu-
kacja społeczeństwa oraz okrucieństwu wobec zwierząt. Jesteśmy or-
ganizacją działającą non profit, znaczy to, że nie pobieramy żadnych 
wynagrodzeń za swoją działalność ani od gminy, ani od innych urzędów 
i instytucji, czy też organizacji pozarządowych. W związku z tym infor-
mujemy, że jesteśmy organem pełniącym tylko rolę wspierającą gminę 
w wywiązywaniu się z zadań ustawowych. Telefon kontaktowy 735 084 
106, 570 512 956 czynne w dni powszednie, w godzinach 10 – 14. W na-
głych przypadkach prosimy o sms- y. Oddzwonimy najszybciej, jak bę-
dzie to możliwe. Jednocześnie informujemy, że w maju kończy się akcja 
kastracja. Właściciele psów/kotów, które były na liście, a nie zostały ujęte, 
będziemy automatycznie brać pod uwagę przy kolejnej tego typu akcji, 
tj. akcja „Sterylkobus”. Szczegóły wkrótce.

A.Z.

DO ADOPCJI

Serdelek
Pies na krótkich nóżkach 
dla miłośników jamniko-
watych szuka własnych 
ludzi na resztę psiego 
życia. Nasz Serdelek to 
jamniś, który ma mak-
symalnie półtora roku. 
Jest bardzo pogodny, 
przyjacielski i ciekawski. 
Odnajdzie się w domu 
z dziećmi. 

Aktualnie pomieszkuje w gminnym kojcu. Zachęcamy do poznania i ad-
opcji Serdelka. Szukamy również domu tymczasowego.

Szczegóły tel. 735 084 106 lub 570 512 956.

Spoty
Psiak ma około 1,5 roku. Jest 
grzeczny i mądry. Ładnie cho-
dzi na smyczy i uwielbia towa-
rzystwo dwunogów. Telefon 
570 512 956.

Sonia 
Jeś l i  narzekasz na def icyt 
uczuć, jeśli potrzebujesz spoj-
rzenia, które swoim ciepłem 
dotyka serca, jeśli wierzysz, że 
ktoś może Cię kochać bezgra-
nicznie, to w naszej Sonii znaj-
dziesz to wszystko i jeszcze 
trochę!

Sonia ma 4 lata. Toleruje inne 
psy. Odnajdzie się w domu 
z ogrodem. Szczegóły adopcji tel. 537 592 075.

Badi 
To duży pies w typie 
rasy moskiewski, stró-
żujący. Na pierwszy rzut 
oka robi wrażenie psa 
groźnego, ale po chwili 
zapoznania Badi robi się 
przyjacielski. Potrzebuje 
dużo ruchu i spacerów. 
Zachowuje cz ystość 
w mieszkaniu, ale zde-
cydowanie odnajdzie się w domu z ogrodem. Wiek około 4 lat. Szczegó-
ły adopcji tel. 570 512 956.

Tobi 
Jest miksem owczarka 
niemieckiego, ale trosz-
kę mniejszym. Niezwykle 
inteligentny i przyjaciel-
ski. Uwielbia człowieka 
i jego towarzystwo. Pies 
zdecydowanie pracujący, 
któremu trzeba poświę-
cić trochę czasu i uwagi. 
Szczegóły adopcji tel. 570 512 956.
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Źródło: www.90minut.pl

Campeon.pl Klasa okręgowa 2018/2019,  
grupa: Ciechanów-Ostrołęka

Brydż
Wyniki turnieju „dziesiątego”, 10.05.2019 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    82 pkt (65,08%)
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra    79 pkt (62,70%)
3. Mariusz Figurski – Paweł Wróblewski   75 pkt (59,52%)
4. Waldemar Gnatkowski – Robert Truszkowski   75 pkt (59,52%)
5. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski    55 pkt (43,65%)
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  54 pkt (42,86%)
7. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek    44 pkt (34,92%)
8. Alicja Bartosik – Jacek Jeżółkowski    40 pkt (31,75%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1-2. Janusz Muzal     61 pkt
 Janusz Wydra     61 pkt
3-4.  Piotr Kowalski     56 pkt
 Grzegorz Nowiński    56 pkt
5-7. Józef Dobrowolski     51 pkt
 Waldemar Gnatkowski    51 pkt
 Zbigniew Michalski    51 pkt
8.  Kazimierz Kowalski    47 pkt
9. Krzysztof Morawiecki    46 pkt
10. Robert Truszkowski    43 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

Mogło być gorzej
Runda wiosenna w pełni. Za nami 
23. i 24. kolejka spotkań w gru-
pie ciechanowsko -ostrołęckiej, 
w której nic jeszcze nie jest prze-
sądzone.

W piątek, 3 maja, Żbik Nasielsk 
rozegrał wyjazdowe spotkanie 
z Orzycami Chorzele. Spotkanie 
nie zaczęło się najlepiej dla Żbika. 
Już w dziesiątej minucie rywale 
objęli prowadzenie. Na szczęście 
w 28 minucie wyrównujące-
go gola strzelił Rafał Załoga. Tym 
sposobem pierwsza połowa za-
kończyła się remisem. W dodatku 
na konto Kamila Stańczaka trafiła 
żółta kartka.

Druga połowa również zaczęła się 
niefortunną stratą gola, co sprawiło,  
że trzeba było skoncentrować się na 

odrobieniu strat. Ponownie w tym 
wypadku nie zawiódł Rafał Zało-
ga, który drugiego dla Żbika Nasielsk 
w tym meczu gola zdobył w 69. mi-
nucie. Ostatnie słowo w tym meczu 
należało jednak do Marcina Świder-
skiego, który w 85. minucie strzelił 
trzecią dla Żbika bramkę przesądzając 
ostatecznie o zwycięstwie Nasielskiej 
drużyny. Dzięki temu nasi piłkarze po-
wrócili do domu z kompletem trzech 
punktów.

O dużym szczęściu może mówić 
drużyna Żbika po derbach z Nadnar-
wianką Pułtusk, która jest obecnie wi-
celiderem klasyfikacji. Choć dla wielu 
remis nie jest satysfakcjonujący, mógł 
to jednak być mecz przegrany. Do 
tej pory wszystkie spotkania Żbika 
z Nadnarwianką były zwycięskie dla 
naszych zawodników. Spotkanie to ro-
zegrane zostało 11 maja na nasielskim 
stadionie i przyciągnęło dużą liczbę 
kibiców. Już w czwartej minucie za-
wodnik Nadnarwianki umieścił pił-
kę w bramce. Sędzia gola jednak nie 
uznał, gdyż był to strzał z tak zwanego 
spalonego. W siedemnastej minucie 
Żbikowi udało się objąć prowadzenie. 
Gola w rzucie karnym w asyście Ceza-
riusza Prusinowskiego zdobył mający 
ostatnio dobrą passę Rafał Załoga. Do 
końca pierwszej połowy mecz to-
czył się głównie o zdobycie przewa-
gi, co jednak nie udawało się żadnej 
z drużyn. Pod koniec pierwszej poło-
wy zawodnik Nadnarwianki również 
umieścił piłkę w bramce, jednak sę-
dzia ponownie nie uznał strzału, gdyż 
chwilę wcześniej piłka znalazła się poza 
linią boiska.

W drugiej połowie Nasielski Żbik miał 
szansę zdobyć kolejną bramkę w rzu-

cie karnym. Niestety strzał Daniela 
Gołębiewskiego został obroniony, 
a z każdą minutą bliżej końca meczu 
ofensywa i determinacja Nadnarwian-
ki Pułtusk w walce o remis była coraz 

większa. W ostatniej minucie doliczo-
nego czasu w polu karnym odnalazł 
się Bartosz Salamon i wyrównał wynik 
meczu 1:1.

Remisowy wynik przerwał dobrą 
passę Żbika czterech wygranych me-
czów, dla Pułtuska była to sytuacja od-

wrotna, gdyż cztery ostatnie spotkania 
były przegrane. 18 maja Nadnarwian-
ka Pułtusk zmierzy się z zajmującym 
trzecią pozycję w tabeli Kryształem 
Glinojeck, a nasz Żbik na wyjeździe 
podejmie zajmującego 13. miejsce 
w tabeli Mazowsze Jednorożec. Ty-
dzień później, 22 maja, do Nasielska 
przyjadą obecni liderzy, czyli Mako-
wianka Maków Mazowiecki. Zapowia-
dają się więc emocjonujące mecze.

Do końca rundy wiosennej zosta-
ło jeszcze 6 kolejek i matematycznie 
wszystko jest możliwe – także awans 
Żbika Nasielsk do IV ligi. Jak na razie 
nasielska drużyna zajmuje czwarte 
miejsce w tabeli ze stratą 9 punktów 
do aktualnego lidera, Makowian-
ki Maków Mazowiecki. Na podium 
obecnie jest też Nadnarwianka Puł-
tusk (57 punktów) i Kryształ Glinojeck 
(54 punkty). W ostatniej kolejce szczę-
ście miał Kryształ Glinojeck, który po-
konał Iskrę Krasne aż 10-0. Drużyna 
z Krasnego wystąpiła w okrojonym 
składzie bez sześciu podstawowych 
zawodników.

Michał B.

SPORT SZKOLNY. Mini – piłka nożna

„Dwójka” podwójnym 
mistrzem gminy Nasielsk 
We wtorek, 7 maja br., na zespole boisk sportowych „Orlik 2012” odbyły 
się gminne zawody w mini-piłkę nożną dla szkół podstawowych rocznika 
2006/2008. Po przywitaniu zespołów i przypomnieniu najważniejszych 
zasad gry, drużyny przystąpiły do rozgrywek. 

Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań:
Dziewczęta:
SP 2 Nasielsk - SP Cieksyn 1:1
SP 2 Nasielsk - SP 1 Nasielsk 2:1
SP Cieksyn - SP 1 Nasielsk 0:0 

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP 2 Nasielsk
II miejsce – SP Cieksyn
III miejsce – SP 1 Nasielsk

Chłopcy:
SP Cieksyn - SP Stare Pieścirogi 0:0
SP 1 Nasielsk - SP 2 Nasielsk 0:2
SP Cieksyn - SP 1 Nasielsk 2:4
SP 2 Nasielsk - SP Stare Pieścirogi 3:0
SP Stare Pieścirogi - SP 1 Nasielsk 2:3
SP Cieksyn - SP  2 Nasielsk 1:2

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP 2 Nasielsk 
II miejsce – SP 1 Nasielsk
III miejsce – SP Cieksyn
IV miejsce – SP Stare Pieścirogi
Po zakończeniu turnieju drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy i pu-
chary.

M.K.

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Makowianka Maków 
Mazowiecki 24 60 19 3 2 80-19

2.  Nadnarwianka Pułtusk 24 57 18 3 3 86-25

3.  Kryształ Glinojeck 24 54 17 3 4 66-25

4.  Żbik Nasielsk 24 51 16 3 5 65-37

5. Ostrovia Ostrów Mazowiecka 24 44 14 2 8 68-37

6.  KS CK Troszyn 24 42 13 3 8 55-43

7.  Wkra Bieżuń 24 41 13 2 9 58-44

8.  Korona Szydłowo 25 39 12 3 10 51-48

9.  PAF Płońsk 24 36 11 3 10 46-42

10.  Tęcza Ojrzeń 24 27 7 6 11 44-55

11.  Iskra Krasne 24 26 8 2 14 39-59

12.  Sona Nowe Miasto 24 21 6 3 15 33-62

13.  Mazowsze Jednorożec 25 17 5 2 18 28-84

14.  GKS Strzegowo 24 16 4 4 16 21-78

15.  Wkra Sochocin 24 14 3 5 16 25-55

16.  Orzyc Chorzele 24 10 3 1 20 22-74


