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Z GMINY

Strefa rekreacji 
przy rondzie
Należąca do gminy Nasielsk działka, położona u zbiegu ulic Kościuszki 
i Płońskiej, w sąsiedztwie ronda im. Księdza K. Śniegockiego budzi zain-
teresowanie inwestorów. 

Od momentu, kiedy teren ten został uporządkowany, a jego stan uregu-
lowany prawnie, często spekulowano o mających powstać przedsięwzię-
ciach. Choć od dawna, zgodnie z nieobowiązującym już obecnie planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta, miał on być przeznaczony na 
cele rekreacyjno – sportowe.

W maju br. do nasielskiego magistratu wpłynęło pismo prywatne-
go inwestora, który deklarował chęć zakupu tej działki od gminy (po-
wierzchnia 7 716 m2) i budowy na niej supermarketu. Dlatego na ten 
temat radni dyskutowali na posiedzeniach  

Z GMINY

Cmentarz  
się kończy

czytaj na str. 3

Nasielsk potrzebuje cmentarza komunalnego, ten parafialny zapełnił się już 
niemal zupełnie. Do Urzędu Miejskiego oficjalny wniosek w tej sprawie dwa 
lata temu złożył ks. kanonik Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii św. Woj-
ciecha w Nasielsku. 

Tym tematem zajmowała się komisja infrastruktury, która obradowała w śro-
dę, 17 lipca br. Na posiedzeniu obecny był m.in. Bogdan Ruszkowski, bur-
mistrz Nasielska, który wyjaśnił, że ksiądz proboszcz faktycznie zwrócił się 
do gminy z tym problemem w roku 2017. Zaznaczył, że nie ma wielu wyjść 
z tej sytuacji. W pierwszej wersji można by zrobić zmianę w Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 
Nasielsk, potem trzeba by uchwalić plan zagospodarowania przestrzenne-
go, następnie przyszedłby czas na wykup działek i poszerzenie obecnego 
cmentarza. Ewentualnie można skorzystać ze starego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, na którym naniesione jest przeznaczenie pod cmen-
tarz komunalny na granicy Nasielska 
i Pieścirogów obok Kosewy. 
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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

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.00.

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113  
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

Z UM

Obowiązek przyłączenia 
do kanalizacji
W związku z wybudowaniem oraz oddaniem do użytkowania sieci kanali-
zacyjnej w centrum Nasielska, Burmistrz Nasielska informuje, że właścicie-
le nieruchomości mają obowiązek na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz.U. 2018 rok, poz. 1454 ze zm.) podłączenia nieruchomości do sieci 
ogólnospławnej. Jedynym przypadkiem zwalniającym z tego obowiązku 
jest posiadanie wcześniej wybudowanej oczyszczalni przydomowej.

W związku z tym prosimy mieszkańców o niezwłoczne podjęcie czynno-
ści zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Przyłączenia można dokonać we własnym zakresie lub na Państwa zlece-
nie może dokonać tego Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Nasielsku, ul. Płońska 43 (Tel. 23 69 12 364). W przypadku wykona-
nia przyłączenia we własnym zakresie należy zgłosić się natychmiast do 
ZGKiM w celu podpisania umowy.

W przypadku niewykonania obowiązku, od 1 sierpnia br. zostaną wszczęte 
postępowania administracyjne, a w przypadku niewykonania decyzji po-
stępowania egzekucyjne. Informacje na temat przyłączeń możecie Pań-
stwo uzyskać w ZGKiM (Wydział Wodociągów i Kanalizacji tel. 23 69 12 
364 wew. 143).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Nieodpłatna pomoc prawna
Informujemy, że nieodpłatna pomoc prawna od lipca będzie udzielana 
w nasielskim Urzędzie Miejskim zgodnie z poniższym harmonogramem:

Radca prawny:
pn. 13:00 – 17:00; wt. 12:00 – 16:00; śr. 12:00 – 14:00,
Adwokat:
śr. 14:00 – 16:00; czw. 12:00 – 16:00; pt. 11:00 – 15:00.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na parterze budynku 
Urzędu, obok kasy Banku Spółdzielczego.

Z UM

Nasielski Informacyjny  
Serwis SMS
Zachęcamy Państwa do rejestrowania swoich numerów telefonów ko-
mórkowych w Nasielskim Informacyjnym Serwisie SMS. Dzięki temu 
możecie Państwo być na bieżąco z najbardziej istotnymi wydarzenia-
mi dotyczącymi życia w gminie, takimi jak bezpłatne badania, szkolenia, 
imprezy sportowe czy ostrzeżenia pogodowe. W celu zarejestrowania 
swojego numeru zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku lub skorzystania z formularza interne-
towego pod adresem: https://nasielsk.pl/info/niss

Z MIASTA

Kurtyna po remoncie
1 lipca br. na skwerze im. Jana Pawła II 
ustawiona została kurtyna wodna. Już 
po kilku dniach ją uszkodzono. Być 
może uznano, że skoro upały do-
skwierały nam w czerwcu, a początek 
lipca był chłodny, to nie będzie ona 
już nikomu potrzebna. Niestety mo-
nitoring miejski nie obejmuje miej-
sca, w którym ustawiono urządzenie, 
więc wandalom sprawa uszła na sucho. 
Udało im się wykręcić i ukraść 3 dysze 
rozpryskujące wodę. Jak informuje nasielski magistrat naprawą kurtyny za-
jęli się pracownicy ZGKiM. A jej koszt wyniósł 50 zł. Szkoda, że mieszkań-
cy naszego miasta nie umieją szanować wspólnego dobra. 

Miejmy nadzieję, że kurtyna będzie jeszcze nam służyć tego lata.
(r.)

Z MIASTA

Nowe oświetlenie
Na przełomie czerwca i lipca 
br. firma Energa Operator Sp. 
z o.o. wymieniła oświetlenie 
w 64 latarniach wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 571 (Naru-
szewo – Pułtusk).

W  ra m a c h  m o d e r n i z a -
cj i  i stniejących punktów 
oświetleniowych został y 
wymienione oprawy sodo-
we na oprawy typu LED od ulicy Kościuszki przy banku PKO, wzdłuż ulic 
Kilińskiego i Warszawskiej, aż do granic miasta przy Pniewie.

W związku z tymi pracami gmina Nasielsk nie poniosła żadnych kosztów, 
ponieważ zostały one wykonane w ramach konserwacji oświetlenia.

(r.)

Z UM

Uczniów dowiezie Sanimax
10 lipca br. w nasielskim magistracie rozstrzygnięty został przetarg na za-
danie „Dowożenie uczniów z wyznaczonych punktów zbiórki do szkół 
na terenie miasta i gminy Nasielsk i odwożenie ze szkół do wyznaczo-
nych punktów zbiórki”. Swoje oferty złożyły cztery firmy transportowe: 
Usługi Transportowe Przewóz Osób Bogdan Raniszewski z Wyszkowa 
(514 269,60 zł brutto), WÓL-TRANS Mariusz Wóltański Obryte (399 620 
zł brutto), Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Nasielska (375 564,00 zł brutto) 
i „Sanimax – Transport s.c.” Janusz Sosnowski Monika Sosnowska z War-
szawy (358 417,80 zł brutto). Poza ceną (60%) kryteriami wyboru najko-
rzystniejszej oferty były także: doświadczenie osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia (20%) i czas podstawienia autobusu zastępczego 
(20%). Gmina Nasielsk przeznaczyła na realizację tego zamówienia kwotę 
w wysokości: 281 128,54 zł brutto, zamówienia uzupełniające w wysoko-
ści 56 225,71 zł brutto. Najwyżej oceniona została oferta firmy „Sanimax 
– Transport s.c.”, która od września br. będzie zajmowała się transportem 
uczniów w naszej gminie.

(r.)
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RADNI RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU 2018 – 2023

Krzysztof Fronczak
Dlaczego zdecydował się Pan wystartować 
w wyborach samorządowych? Czy ma Pan ja-
kieś doświadczenie w pracy w organach samo-
rządu lokalnego bądź pracy społecznej?

 – Byłem radnym Rady Miejskiej już pięć kaden-
cji. To moja szósta, dziękuję moim wyborcom, 
że po raz kolejny zaufali mi. Dzięki nim dalej 
mogę ich reprezentować w Radzie Miejskiej. 
Ponadto od początku lat dziewięćdziesiątych jestem sołtysem Mogo-
wa. Obie funkcje dały mi ogromny bagaż doświadczeń w pracy samo-
rządowej.

Jakie inwestycje są Pana zdaniem najważniejsze do zrealizowania w na-
szej gminie w obecnej kadencji Rady Miejskiej?

 – Potrzeby inwestycyjne są ogromne, potrzeby mieszkańców również 
i często trzeba szukać kompromisów. Musimy poprawić wizerunek mia-
sta przez rewitalizację parków, Nasielskiego Ośrodka Kultury. W Starych 
Pieścirogach potrzebna jest budowa nowego przedszkola. Modernizacji 
wymagają także drogi gminne i infrastruktura okołokolejowa, są jednak 
problemy z pozyskaniem tych terenów, a gmina nie może na nich in-
westować, póki nie zostaną jej przekazane (np. ul. Przytorowa, Srebrna 
i tzw. rampa). Próbujemy od kilku lat zrobić zjazdy szynowe w przejściu 
podziemnym, ale napotykamy na duże problemy ze strony kolei, która 
nie chce ich zamontować.

Co zamierza Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego? 
(niezbędne inwestycje, projekty, zmiany, działania)

 – Mimo znacznej poprawy infrastruktury w ostatnich latach w moim 
okręgu, wiele jeszcze trzeba zrobić. Modernizacji wymagają ulice, po-
trzebna jest dobudowa kolejnych punktów świetlnych.

Jakie są Pana zdaniem mocne, a jakie słabe strony naszej gminy?

 – Uważam, że nasza gmina jest bardzo atrakcyjnym miejscem do życia 
i do inwestowania. Dobra lokalizacja, bliskość Warszawy i połączenia 
ze stolicą i innymi miastami dzięki kolei daje nam dobrą możliwość do 
przemieszania się.

Proszę napisać kilka słów o sobie (wykształcenie, praca zawodowa, 
zainteresowania).

 – Urodziłem się w 1958 w Nowym Dworze Mazowieckim. Jestem żona-
ty, mam syna Piotra i wnuka Damiana. W Mogowie mieszkam od 1978 
roku, kiedy to ukończyłem Technikum Kolejowe w Warszawie. Obecnie 
jestem emerytowanym Pracownikiem PKP, a moją pasją jest polityka 
i historia kolejnictwa.

Z GMINY

Cmentarz się kończy
Nasielsk potrzebuje cmentarza 
komunalnego, ten parafialny 
zapełnił się już niemal zupełnie. 
Do Urzędu Miejskiego oficjalny 
wniosek w tej sprawie dwa lata 
temu złożył ks. kanonik Tade-
usz Pepłoński, proboszcz pa-
rafii św. Wojciecha w Nasielsku. 

Tym tematem zajmowała się 
komisja infrastruktury, któ-
ra obradowała w środę, 17 lip-
ca br. Na posiedzeniu obecny 
był m.in. Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska, który wy-
jaśnił, że ksiądz proboszcz fak-
tycznie zwrócił się do gminy 
z tym problem w roku 2017. Za-
znaczył, że nie ma wielu wyjść z tej 
sytuacji. W pierwszej wersji można 
by zrobić zmianę w Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Miasta 
i Gminy Nasielsk, potem trzeba by 
uchwalić plan zagospodarowania 
przestrzennego, następnie przy-
szedłby czas na wykup działek 
i poszerzenie obecnego cmenta-
rza. Ewentualnie można skorzystać 
ze starego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, na którym na-
niesione jest przeznaczenie pod 
cmentarz komunalny na granicy 
Nasielska i Pieścirogów obok Kose-
wy. To ostatnie rozwiązanie zebrani 
uznali za najszybsze do realizacji. 

 – Temat cmentarza jest znany gmi-
nie od wielu lat. Do terenu cmen-
tarza przynależą trzy parafie, czyli 
ponad 15 tys. wiernych. Wydaje mi 
się, że gmina nie uniknie instalacji 
cmentarza komunalnego – mówił 
ks. Tadeusz Pepłoński. – W tej chwi-
li w grę wchodzi ewentualnie po-
większenie obecnego cmentarza 
po podwiezieniu ziemi i za zgodą 
archeologa. Tam było wysypisko 
po fabryce guzików i archeolog 
znalazł jakieś, w jego opinii, cenne 
rzeczy. Realia są takie, że obecny 
cmentarz jest wypełniony w 98%, 
dlatego trzeba podjąć szybko dzia-
łania – mówił proboszcz parafii  
św. Wojciecha w Nasielsku.

Jak zauważył ksiądz proboszcz, ni-
komu nie może odmówić pochów-
ku, jednak musi mieć fizycznie na 
to miejsce, a tego jest coraz mniej. 
W jego opinii ok.1/4 nowej części 
cmentarza została przed laty niewy-
korzystana z powodu zbyt dużych 
odległości między pomnikami, 
szerokich alejek i niegospodarnego 
ustawienia pieczar.

O możliwość pozyskania dodatko-
wych miejsc na pochówek dopyty-
wał się mieszkaniec Adam Mikucki, 
który zwrócił uwagę na fakt odzy-
skania miejsc, gdy groby są przez 
jakiś czas zaniedbywane i widać,  
że nikt się nimi nie zajmuje. 

Ksiądz T. Pepłoński wyjaśnił, że są 
groby stałe i przejściowe, czyli ziem-
ne, niewybetonowane. Jeśli takim 
grobem przejściowym nikt się nie 
interesuje, to po 25 latach można to 
miejsce zająć.

Bożena Strzelecka, kierownik wy-
działu zagospodarowania przestrzen-

nego i nieruchomości z nasielskiego 
magistratu poinformowała: – Gmina 
może poszerzyć obecny cmentarz, 
patrząc na jego front w lewą stronę. 
Z tym, że tam jest jedna działka, któ-
ra i tak w całości nie będzie mogła 
być wykorzystana, ponieważ obok 
powstało osiedle domków jednoro-
dzinnych i część terenu będzie znaj-
dowała się w strefie ograniczonego 
użytkowania. Co oznacza realnie ok. 
1 ha do wykorzystania. Jeśli mowa 
jest natomiast o działkach na skra-
ju Nasielska i Starych Pieścirogów,  
to łącznie ok. 7 ha mogłoby być 
p rzezn ac zonyc h p od c men -
tarz. Przy czym gmina najpraw-
dopodobniej musiałaby wykupić  
ok. 14 ha, tj. wszystkie działki właści-
cieli z przeznaczeniem terenów pod 
cmentarz. 

Jednak wtedy, na co zwrócił uwagę 
burmistrz Bogdan Ruszkowski, nale-
żałoby pomyśleć o zapleczu cmen-
tarnym takim, jak kaplica, chłodnia, 
a być może także spalarnia (kre-
matorium). Burmistrz nie ukrywał, 
że dla mieszkańców pochówek na 
cmentarzu komunalnym nie będzie 
należał do tanich, gmina bowiem 
będzie musiała naliczać odpowied-
nie kwoty, aby zwróciły się koszty 
utrzymania tego obiektu. Drogi jest 
sam nawet wywóz śmieci, który, 
jak padło podczas komisji, mógłby 
kosztować ok. 20-30 tys. zł mie-
sięcznie.

 – Cmentarz komunalny to zada-
nie własne gminy. Trzeba być tego 
świadomym – podkreślał radny 
Mirosław Świderski, który powie-
dział, że w jego opinii jak najbardziej 
słuszną koncepcją jest zmierzenie 
się z tym problemem i wybudowa-
nie takiego cmentarza. 

Właściciele działek z przeznacze-
niem pod cmentarz od strony 
Nasielska, zwrócili się już do gminy 
z pismem o ich wykup. 

Ile taki wykup może kosztować gmi-
nę? Kierownik wydziału zagospoda-
rowania przestrzennego stwierdziła, 
że do tej pory nigdy gmina nie po-
dejmowała takich oszacowań, po-
nieważ nie zakupywała działek pod 
cmentarz. Za tak duży areał trzeba 
będzie zapłacić łącznie ok. 2 mln zł. 
Bożena Strzelecka zaznaczyła, że 
dopiero po wycenie rzeczoznaw-
cy będzie można mówić o fak-
tach i prawdziwej wartości terenu. 
W celu pozyskania informacji na 
temat tak dużej inwestycji sekretarz 

Marek Maluchnik jest już umówio-
ny z przedstawicielem Polskiej Izby 
Branży Pogrzebowej. Być może po 
tym spotkaniu gmina będzie mogła 
przedstawić więcej szczegółów w tej 
sprawie.

 – Czy wiemy, co jest na gruncie i na 
jakim poziomie są wody gruntowe  
na tym terenie? – dopytywał radny 
Marcin Szarszewski.

Badania hydrologiczne nie zo-
sta ł y jeszcze przeprowadzo-
n e .  B u r m i s t r z  s t w i e rd z i ł ,  ż e 
faktycznie boi się o poziom wód grun-
towych, które mogłyby uniemożli-
wić realizację tego przedsięwzięcia  
na tym terenie. Zarówno sekretarz, jak 
i kierownik wydziału zagospodarowa-
nia przestrzennego podkreślali, że na 
tym etapie nie można stwierdzić, czy 
faktycznie będzie możliwe wybudo-
wanie cmentarza w danej lokalizacji. 

Podsumowując dyskusję, radny Mi-
rosław Świderski postawił oficjalny 
wniosek: kto jest za tym, aby roz-
począć działa zmierzające do zbu-
dowania cmentarza komunalnego. 
„Za” wnioskiem opowiedzieli się 
wszyscy radni RM pracujący w ko-
misji infrastruktury. 

E.G.

komisji infrastruktury oraz czerw-
cowej sesj i Rady Miejskiej . Już 
podczas spotkania komisji infra-
struktury, 24 czerwca br. radny Da-
riusz Kordowski wnioskował o to, 
by nie sprzedawać tego terenu, 
a stworzyć tam strefę rekreacji dla 
mieszkańców. 

Na sesji absolutoryjnej (27 czerwca 
br.) swoją wolę na temat losu tej dział-
ki wyrazili radni. Przy 14 głosach „za” 
i 1 głosie wstrzymującym się, (radny 
Antoni Kalinowski) radni opowiedzieli 
się przeciw jej sprzedaży.

Wtedy też radny Dariusz Kordowski 
złożył wniosek o zrobienie w tym 
miejscu placu zabaw, strefy rekreacji 
i parku linowego. 

Wcześniej o podjęte działania w ra-
mach budowy gminnego placu za-
baw dopytywał burmistrza Nasielska 
także radny Dawid Domała, który 
wielokrotnie zwracał uwagę na po-
trzebę wybudowania takiego obiek-

Z GMINY

Strefa rekreacji przy rondzie
tu i popierał jego lokalizację przy 
nasielskim rondzie. Natomiast 
radny Mirosław Świderski zwracał 
uwagę na możliwość wykorzy-
stania przepływającej tam rzeki 
w celach rekreacyjnych. W poro-
zumieniu z księdzem Tadeuszem 
Pepłońskim, proboszczem pa-
rafii św. Wojciecha w Nasielsku, 
teren placu zabaw miałby prowa-
dzić aż do działki parafialnej, gdzie 
obecnie, za porozumieniem, or-
ganizowane są co roku Jarmar-
ki św. Wojciecha w ramach Dni 
Nasielska. 

Przeciwny lokalizacji placu za-
baw przy rondzie opowiedział 
się radny Krzysztof Fronczak, 
który zwracał uwagę na bliskość 
placu zabaw przy ruchliwej drodze 
wojewódzkiej. D. Kordowski kon-
sekwentnie podczas komisji infra-
struktury, która odbyła się 17 lipca br., 
zgłosił wniosek o ogłoszenie przetar-
gu na projekt gminnego palcu zabaw, 
aby wiosną 2020 roku bez żadnych 

przeszkód można było rozpocząć 
jego budowę.

Mimo że radni wyrazili już swoją 
wolę, konkretnych kroków dotyczą-
cych zagospodarowania tego terenu 
jeszcze nie podjęto. 

(red.)

Teren na granicy Nasielska i Pieścirogów.
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R E K L A M A

KRONIKA  
POLICYJNA

UROCZYSTOŚCI

Święto Policji
W piątek, 12 lipca br., na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej 
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się oficjalne uroczystości 
z okazji 100-lecia powstania Policji Państwowej.

 – Święto Policji to wyjątkowy dzień w życiu każdego funkcjonariusza. To 
radosny moment uhonorowania zasłużonych Policjantów odznaczenia-
mi i awansami na kolejne stopnie służbowe. To także wyjątkowy czas po-
dziękowania za trudy codziennej, często niebezpiecznej służby na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego – mówił uczestniczący w tym 
spotkaniu mł. insp. Krzysztof Smela I Zastępca Komendanta Stołecznego 
Policji.

Następnie mł. insp. Krzysztof Smela w asyście mł. insp. Przemysława Pa-
dewskiego Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Ma-
zowieckim mł. insp. Przemysława Padewskiego i Krzysztofa Kapusty 
– Starosty Nowodworskiego, wręczył wyróżnionym policjantom akty 
mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody. W sumie zostało 
awansowanych 45 funkcjonariuszy.

W spotkaniu z okazji Święta Policji uczestniczyli także przedstawiciele lo-
kalnych samorządów, sądów, prokuratury, wojska, straży granicznej, straży 
pożarnej, straży miejskiej oraz duchowieństwa.

Na wyższe stopnie policyjne mianowani zostali:
• na nadkomisarza: Radosław Miłoszewski;
• na komisarza: Andrzej Wijatkowski;
• na asp. szt.: Agata Białorucka –Kongiel;
• na st. asp.: Mariusz Gocałek, Janusz Kraśniewicz, Wiesław Michałow-

ski, Katarzyna Rokicka, Artur Wasilewicz, Joanna Wielocha, Seweryn 
Wysocki;

• na aspiranta: Krzysztof Jakubowski, Jakub Nurzyński, Agnieszka Rącz-
kowska, Mariusz Wójcik, Artur Zakrzewski;

• na mł. asp.: Marcin Kanarek, Dorota Kania, Michał Król, Grzegorz Rut-
kowski, Piotr Wydurski;

• na sierż. szt.: Łukasz Bieżuński, Krzysztof Grzemiński, Piotr Karpiński, 
Krzysztof Lewandowski, Sylwia Ochmańska, Kamila Olender, Radosław 
Rykowski, Szymon Szymański, Albert Tkaczyk, Łukasz Wudecki, Ka-
tarzyna Zalewska; 

• na st. sierż.: Norbert Chyliński, Dariusz Cywiński, Krzysztof Cywiński, 
Damian Korbuszewski, Monika Kosmała, Grzegorz Krajza, Mariusz Kwi-
tek, Damian Papiernik, Michał Próchaniak, Łukasz Romanowicz; 

• na sierż.: Dawid Pytka, Arkadiusz Roman, Marzena Sierocka.
• na st. post.: Mateusz Kręcicki.

(red.) za www. kppnowydwor.policja.waw.pl

17 czerwca KP w Nasielsku otrzymał 
zgłoszenie o kradzieży z terenu jednej 
ze szkół w Nasielsku roweru górskiego 
o wartości 1500 zł. W toku dalszych 
czynności funkcjonariusze Referatu 
Kryminalnego KP w Nasielsku ustalili 
sprawcę powyższego czynu, którym 
okazała się osoba nieletnia oraz odzy-
skali utracone mienie. O losie sprawcy 
zadecyduje Sąd dla Nieletnich.  

25 czerwca br. w godzinach nocnych 
w Nasielsku funkcjonariusze Zespo-
łu Patrolowo-Interwencyjnego KP 
Nasielsk zatrzymali do kontroli drogo-
wej samochód marki Citroen, którym 
kierował 28-letni mieszkaniec gmi-
ny Świercze znajdujący  się w stanie 
nietrzeźwości z wynikami 0,74 mg/l 
i 0,70 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Podczas interwencji kie-
rujący usiłował wręczyć funkcjona-
riuszom pieniądze za odstąpienie od 
czynności służbowych. Sprawca zo-
stał zatrzymany i za popełnione czy-
ny usłyszał zarzuty. 

28 czerwca w miejscowości Psucin 
funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-
-Interwencyjnego KP Nasielsk zatrzy-
mali do kontroli drogowej samochód 
marki Opel, którym kierował 32-letni 
mieszkaniec powiatu nowodworskie-
go znajdujący  się w stanie nietrzeź-
wości z wynikami 1,06 mg/l i 1,02 
mg/l alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

16 lipca br. w Nasielsku funkcjonariu-
sze Zespołu Patrolowo-Interwencyj-
nego KP Nasielsk otrzymali zgłoszenie 
o kolizji w miejscowości Chrcynno. Na 
miejscu okazało się, że jeden z kieru-
jących uczestniczących w zdarzeniu 
znajduje się w stanie nietrzeźwości 
z wynikami 0,65 mg/l i 0,65 mg/l al-
koholu w wydychanym powietrzu.

16 lipca w Nasielsku funkcjonariusze 
Referatu Kryminalnego KP Nasielsk, 
realizując czynności operacyjne, do-
konali legitymowania 20-letniego 
mieszkańca gminy Nasielsk. W trak-
cie czynności w kieszeni spodni męż-
czyzny ujawniono torebkę foliową 
z zapięciem strunowym z zawartością 
środków odurzających, które zostały 
zabezpieczone. Sprawcę zatrzymano 
i przedstawiono mu zarzuty.

W środę, 17 lipca w miejscowości 
Winniki funkcjonariusze Zespołu Pa-
trolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
zatrzymali do kontroli drogowej mo-
torower, którym kierował 43-letni 
mieszkaniec gminy Świercze znajdu-
jący  się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kami 0,84 mg/l i 0,97 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Ponadto 
w trakcie czynności okazało się, że 
mężczyzna posiada obowiązujący 
zakaz kierowania pojazdami kilku ka-
tegorii wydany przez Sąd Rejonowy 
w Pułtusku.

20 lipca w miejscowości Nowe Pie-
ścirogi funkcjonariusze Zespołu Pa-
trolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
dokonali kontroli drogowej kierują-
cego motorowerem 68-letniego 
mieszkańca gminy Nasielsk. W trakcie 
czynności okazało się, że mężczyzna 
posiada obowiązujący zakaz kiero-
wania pojazdami kategorii A wydany 
przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

Sporz. RW

Z GMINY

Straż Miejska 
powraca
Temat utworzenia Straży Miejskiej w Nasielsku był podejmowany przez obec-
ną Radę Miejską kilkukrotnie. Z sesji był znoszony na komisje, a wszystko po 
to, by rozwiać wszelkie obawy radnych. 

„Straż Miejska” nasielszczanom kojarzy się z działalnością strażników działają-
cych od 2009 do 2011 roku i wystawiane przez nich mandaty za złe parko-
wanie oraz przechodzenie w niedozwolonym miejscu. Radni wielokrotnie 
dopytywali burmistrza Nasielska, jak tym razem ma wyglądać jednoosobowa 
Straż Miejska. 

Przypomnijmy, że Straż Miejska rozpoczęła pracę w grudniu 2009 roku, kie-
dy włodarzem gminy Nasielsk był Bernard Mucha. Ostatecznie czterech straż-
ników i komendant kosztowali gminę w roku 2010 317 465,18 zł, a dochody 
z mandatów wyniosły 27 644,98 zł. Po likwidacji straży miejskiej w 2011 zapo-
wiadano, że jeśli tylko budżet gminy pozwoli na to, gmina powróci do tematu. 

Po ośmiu latach Straż Miejska powraca. Tym razem nie będzie ona wspierać 
działań policji, a czynności podejmowane przez urzędników z wydziału śro-
dowiska. Nasielski ekostrażnik ma stać na straży porządku. Burmistrz Bogdan 
Ruszkowski zapewnia, że celem gminy nie jest karanie mieszkańców, choć nie 
ukrywa, że w ostatecznych przypadkach owszem strażnik będzie miał takie 
uprawnienia i z nich skorzysta. 

Przede wszystkim jednak jego stanowisko ma mieć charakter kontrolny, 
edukacyjny i ukierunkowany na pouczenia. Strażnik Miejski automatycznie, 
w świetle prawa, będzie miał uprawnienia komendanta. 

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 27 czerwca br., rad-
ny Marcin Szarszewski dopytywał się, czy strażnik będzie miał przy sobie ka-
merę. Jak zauważył będzie sam jeden, a nagrania mogą być dowodem w wielu 
sprawach, w których może być pomawiany. Jednak burmistrz zauważył,  
że wspierać go będzie pracownik wydziału środowiska. 

 – Aktualnie trwają prace mające na celu przygotowanie ogłoszenia naboru 
na wolne stanowisko w Straży Miejskiej w Nasielsku. Zgodnie z Regulaminem 
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nasielsku Straż Miejska będzie umiej-
scowiona w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku jako 
jego komórka organizacyjna, co jest zgodne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 
sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.) 
oraz uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku podjętą na sesji w dniu 17 czerwca 
br. Straż Miejska będzie realizowała zadania i obowiązki wynikające z usta-
wy o strażach gminnych, a także z innych ustaw, np. ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach – informuje burmistrz Bogdan Ruszkowski.

Co się stanie, jeśli strażnik weźmie urlop wypoczynkowy bądź zwolnienie itp.? 
– dopotywał radny Rodryg Czyż.

 – Będzie tak, jak dziś, czyli nie będzie tego strażnika. Ja też sam będę chciał 
zobaczyć, jak to funkcjonuje, czy trzeba będzie wzmacniać tę straż. Sytuacja 
obecna dotycząca utrzymania czystości jest zła. Muszę znaleźć jakieś roz-
wiązanie, które tę sytuację poprawi – mówił burmistrz Bogdan Ruszkowski, 
podczas ostatniej VIII sesji Rady Miejskiej. 

Radny Mirosław Świderski pytał, czy rzeczywiście strażnik będzie od egze-
kwowania ustawy o utrzymaniu czystości. Czy jeśli na terenie gminy będzie 
się działo coś niebezpiecznego albo ktoś źle zaparkuje, czy Strażnik Miejski 
będzie do tego też wzywany.

 – Mieszkańcy boją się, że Straż Miejska będzie funkcjonowała na tzw. wle-
pianiu mandatów, a mniej na prewencji – mówił radny Mirosław Świderski.

Burmistrz zaznaczał, że w kwestii ustawy o utrzymaniu czystości jest ogrom 
prac i zatrudniony komendant Straży Miejskiej ma zajmować się przede 
wszystkim tym problemem. 

Ostatecznie w wyniku głosowania, przy 12 głosach „za”, 1 przeciwnym  
i 2 wstrzymujących się uchwała powołująca do życia Straż Miejską w Nasielsku 
została przyjęta. Do dnia wydania gazety w Biuletynie Informacji Publicznej nie 
został jeszcze ogłoszony nabór na to stanowisko. 

E.G.
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Uroczyste otwarcie drogi 
Pomiechówek – Nasielsk
W poniedziałek, 15 lipca 2019 r., dokonano uroczystego otwarcia dro-
gi łączącej Pomiechówek z Nasielskiem. Odbiór techniczny tej inwestycji 
odbył się w kwietniu br. 

W tej uroczystości 
udział wzięli Adam 
Struzik – Marsza-
łek Województwa 
Mazowieckiego, 
Krzysztof Kapu-
sta – Starosta No-
wodworski, Paweł 
Calak – Wicesta-
rosta oraz licznie 
prz ybyl i  gośc ie 
m.in. Magdalena 
Biernacka – Staro-
sta Nowodworski w latach 2014-2018. W tym dniu nie zabrakło: członków 
Zarządu Powiatu Nowodworskiego: Moniki Nojbert, Radosława Kasiaka, 
Jana Serwatki, Mariusza Kraszewskiego – Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Nowodworskiego, radnych powiatu: Adama Szatkowskiego, Bur-
mistrzów i Wójtów Gmin oraz ich przedstawicieli: Dariusza Bieleckiego 
– Wójta Gminy Pomiechówek, Bogdana Ruszkowskiego – Burmistrza 
Nasielska, Adama Mirosława Krawczaka – Wójta Gminy Leoncin, Jerze-
go Lubienieckiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku, Jana 
Drzazgowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Pomiechówku, Pio-
tra Serwatki – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zakroczymiu, Grażyny 
Woźniackiej – Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskie-
go w Zakroczymiu, przedstawicieli jednostek i służb: Jacka Kacperskiego 
– Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego oraz Mariusza Wy-
szyńskiego – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP.

W a r t o ś ć  r o b ó t  t o 
6  706  6 65 ,9 9  z ł .  D o -
tacja celowa z budżetu 
Województwa Mazowiec-
kiego w ramach „Mazo-
wieck iego Instrumentu 
Wsparcia Dróg Lokalnych 
o istotnym znaczeniu dla 
rozwoju społeczno-go-
sp odarczego reg ionu”, 
całkowita wysokość dofi-
nansowania 4 199 087,36 zł.

Starosta podziękował wszystkim zaangażowanym w tę ważną dla miesz-
kańców powiatu inwestycję, wręczając pamiątkowe podziękowania Mar-
szałkowi Województwa Mazowieckiego, wykonawcy inwestycji, Janowi 
Kaczmarczykowi oraz Staroście Nowodworskiemu w latach 2014-2018 
– Magdalenie Biernackiej.

(red.) za: www.nowodworski.pl

Z MIASTA

Osiedlowy plac zabaw
 – Na naszym osiedlu jest teraz dużo małych 
dzieci. A nie ma takiego miejsca, gdzie można 
byłoby z nimi wyjść i pobawić się na świeżym 
powietrzu. Chcielibyśmy, żeby powstał tu plac 
zabaw dla najmłodszych dzieci – mówią ro-
dzice dzieci z osiedla przy Starzyńskiego. – Nie 
możemy z nimi siedzieć cały czas w mieszka-
niach, a ile czasu można spędzać na spacerach 
– dodają. 

Ich zdaniem, taki niewielki plac zabaw dla ma-
łych dzieci można byłoby usytuować pomię-
dzy blokami, na jednym z trawników. Jakie 
urządzenia miałby się na nim znaleźć? 

 – Najlepiej, żeby była piaskownica, huśtawka, może mała karuzela i zjeżdżalnia – wylicza pani Ewa. – Tu u nas jest 
spokojnie i bezpiecznie, auta jeżdżą bardzo wolno, ale z takimi małymi dziećmi do 5 lat mamy kłopot, bo najlepiej 
byłoby, gdyby takie miejsce do zabawy znajdowało się blisko – podkreśla.

Rodzice maluchów podkreślają, że pamiętają plac zabaw dla dzieci, który przed laty był na osiedlu Starzyńskiego. 
Teraz na miejscu, gdzie kiedyś znajdowały się huśtawki jest klomb. Chcieliby to zmienić, dlatego wystosowali do 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Nasielsku pismo z prośbą o urządzenie takiego miejsca.

 – Zapoznałem się z tą sprawą i rozumiem rodziców, którzy chcieliby mieć takie miejsce zabaw dla swoich dzie-
ci jak najbliższej swojego miejsca zamieszkania. Ale posadowienie takiego placu zabaw na tym osiedlu nie jest 
możliwe z kilku powodów. Przede wszystkim odległość w stosunku do budynków jest zbyt mała, nie można go 
usytuować bezpośrednio pod oknami mieszkańców. Ponadto urządzenia muszą być wykonane z odpowied-
nich materiałów, mieć atesty i być odpowiednio zabezpieczone. A poza tym nie mamy środków finansowych, 
które moglibyśmy przeznaczy na ten cel. Tym bardziej, że w pobliżu, zaledwie kilkaset metrów od bloków przy  
ul. Starzyńskiego, na osiedlu Warszawska znajduje się ogrodzony siatką i zabezpieczony przed zwierzętami plac 
zabaw dla dzieci – wyjaśnia Robert Parzonka prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościo-
wej w Nasielsku

Nie wiadomo, czy większość mieszkańców tego spokojnego osiedla zgodziłaby się na powstanie takiej inwestycji. 
Zdaniem prezesa Spółdzielni nie ma takiej możliwości. Rodzicom pozostają więc spacery na sąsiedni osiedlowy 
plac zabaw lub piknikowanie z dziećmi na kocykach przed blokiem.

(i.)

Z GMINY

Siłownia w Skate Parku
Kilkakrotnie pisaliśmy na 
naszych łamach o złym 
stanie technicznym Ska-
te Parku w Starych Pieści-
rogach. Sołectwa Nowe 
i Stare Pieścirogi uznały, że 
warto to zmienić. O czym 
świadczą środki, jakie do tej 
pory przeznaczano z bu-
dżetu sołeckiego Starych 
Pieścirogów. W tym roku 
swoim budżetem podzieliły się także Nowe Pieścirogi, które przeznaczyły 
29 483.40 zł na budowę siłowni zewnętrznej. We wtorek 2 lipca br. firma Bo-
dys zainstalowała tam sześć podwójnych maszyn: biegacz, krzesło do wyci-
skania, wyciąg górny, prasa nożna, wioślarz, stepper, drążek do podciągania, 
rower, jeździec, motyl i pajacyk wraz ze stojakiem na rowery i stolikiem do 
gry w szachy.

Do realizacji przedsięwzięcia przyczyniła się m.in. nowa pani sołtys Bogumi-
ła Rębecka. Dzięki takiemu doposażeniu placu rekreacyjnego młodzież ma 
możliwość podczas wakacji spędzić aktywnie wolny czas. Ponadto zarządca 
terenu, dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach zadbał o to, aby 
wykonano przed wakacjami konieczne naprawy. Tym sposobem bujane ko-
niki otrzymały nowe głowy z grzywami. Kolorów nabrał także drewniany plac 
zabaw. Miejmy nadzieję, że znajdą się też środki na rampę, która rozpadła się 
i została zdemontowana.

E.G.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Rozliczenie  
z przeszłością
Janusz Głowacki to autor 
wielu ciekawych książek, 
zmarł w 2017 roku w War-
szawie. Jego sztuki teatralne, 
takie jak Antygona w No-
wym Yorku, Czwarta siostra 
lub Polowanie na karaluchy, 
były wystawiane na całym 
świecie. Głowacki związa-
ny był z Nowym Yorkiem, 
gdzie przebywał przez wiele 
lat i osobiście przeżył atak na 
World Trade Center w 2001 
roku, a Manhattan stał się 
jego drugim domem. 

Powrócił do Warszawy wie-
dząc, że to jego ostatnia po-
dróż do kraju lat młodości. 
Dlatego też napisał tę po-
wieść – by rozliczyć się z przeszłością.

Bezsenność w czasie karnawału to zbiór wspomnień o ludziach – przy-
jaciołach i wrogach, o miejscach dziwnych i strasznych, a przede wszyst-
kim jest to opowieść o własnych myślach i przemyśleniach człowieka już 
dojrzałego i doświadczonego życiowo.

Janusz Głowacki pisał: Nie lubię, jak mnie ludzie na ulicy rozpoznają, ale 
jeszcze bardziej nie lubię, jak mnie nie rozpoznają. A może jak się długo 
żyje, to to już jest jakaś wartość. A to, że ja jestem pogodzony z losem, 
to niby bez znaczenia? Nie lubię tylko klimatyzacji, telewizji i ludzi.

Autor przypomina stare, dobre czasy i miejsca, np. słynna Blaszanka, 
gdzie przesiadywała śmietanka warszawska, ludzie pióra, filmowcy i ar-
tyści. Były to czasy zniewolenia, komunizmu, deptania ludzkości, a także 
walki z niewidzialnym wrogiem.

Powrót do małego mieszkania na samej górze Manhattanu, na 196 Uli-
cy za Harlemem, też nie kusił. Więc łaziłem i się patrzyłem, bo a nuż coś 
wypatrzę. Wybrałem sobie z tłumu trzy albo cztery osoby i się zastana-
wiałem, kim są i po co łażą. Tak jak ja łażą, czy inaczej?

Autor obnaża ludzkie ułomności i wady. Pisze bez ogródek o zapędach 
erotycznych kobiet i mężczyzn, używając języka dosadnego, a czasem 
wręcz wulgarnego.

Taki był Janusz Głowacki i takiego widzimy go w tej książce. Polecam.
Barbara Modzelewska

Pełnia
Pełnia księżyca, tarcza ogromna, 

Zagląda w okno ze wschodniej strony, 

sen dzisiaj wcale nie przyjdzie do mnie,

będę liczyła przez noc barany.

Ja podczas pełni zasnąć nie mogę,

czasu mam dużo na rozmyślanie, 

cofam się leżąc w przeszłości drogę,

myślę, czy po mnie coś pozostanie?

A księżyc patrzy i mruga okiem, 

pięknie rozświetla mroki ciemności, 

trudno się ukryć przed jego wzrokiem, 

bo to właściciel wielkiej jasności.

Już od lat wielu czuwam tak z pełnią, 

podsumowuję, układam plany, 

a może myśli moje się spełnią,

może sen przyjdzie z niebios polany?

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI
Z BIBLIOTEKI

Przytul książkę 
na wakacje
Miejsko- G minna B ib l ioteka Pu-
bliczna w Nasielsku zaprasza nie 
tylko swoich stałych czytelników, 
ale wszystkich tych, którzy lubią 
dobrą lekturę do w ypożyczania 
nowości książkowych zakupionych 
w lipcu. Polecamy m.in. romanse 
historyczne, powieści obyczajowe 
takich autorów jak Izabella Frączyk, 
Karolina Wilczyńska, Joanna Sza-
rańska, Edyta Świętek, Agata Przy-
byłek, Katarzyna Michalak. Wśród 
nasz ych najnowsz ych zakupów  
są również kr ymina ł y,  horror y, 
sensacje, m.in. Roberta Małeckie-
go, Remigiusza Mroza czy Szcze-
pana Twardocha. Oczywiście nie 
zabrakło na naszych półkach no-
wości dla dzieci i młodzieży: ko-
l e j n e  c z ę ś c i  Zw i a d owc ów  c z y 
„Gwiazd naszych wina”, wszystkie 
części ostatnio bardzo popularnej 
Neli podróżniczki, jak również dla 
najmłodszych dzieci książki z baj-
kowymi bohaterami.

(b.)

Z NOK

Kino  
w plenerze
Zapraszamy wszystkich wielbicieli kina letniego 
na dwa seanse plenerowe. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy wzięli udział w naszej zabawie i od-
dali swój głos na naszym fanpage’u na najlepsze, 
ich zdaniem, tytuły filmowe, które warto będzie 
w tym roku obejrzeć. Można było wybierać spo-
śród 10 propozycji. Przy czym zarówno rodzaj 
filmów, jak i ich tematyka były bardzo różne, żeby 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Podajemy wyniki głosowania, które odbyło się 
w terminie od 10 do 15 lipca br. na fanpage Na-
sielskiego Ośrodka Kultury.

1 . Cudowny chłopak – 92 głosy;

2. Zimna wojna – 48 głosów;

3. Upał – 7 głosów;

4. Rejs – 16 głosów;

5. Furia – 26 głosów;

6. Zniewolony – 11 głosów;

7. Słaba płeć? – 41 głosów;

8. Co ty wiesz o swoim dziadku – 27 głosów;

9. Projektantka – 17 głosów;

10. Love, Rosie – 38 głosów.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego gło-
sowania zagramy: 2 sierpnia br.(piątek), o godz. 
20.30 f ilm pt. Cudowny chłopak, a 30 sierpnia 
br. (piątek) o godz. 20.00 film pt. Zimna wojna.

Tradycyjnie zapraszamy na teren parkingu przy 
kościele św. Wojciecha w Nasielsku, gdzie będzie-
my czekać na widzów z naszymi pomarańczowy-
mi leżakami.

Do zobaczenia w plenerze!
E.G.
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Z BIBLIOTEKI

Lato w mieście
Jak co roku, Miejsko-Gminna Bi-
blioteka Publiczna przygotowa-
ła bogatą ofertę zajęć dla dzieci 
spędzających wakacje w mieście. 
W dniach 1,5,8,11 i 12 lipca w czy-
telni biblioteki zbierały się dzieci, 
aby uczestniczyć w zajęciach edu-
kacyjno-plastycznych. 

W dniu 1 lipca odbyły się pierwsze 
zajęcia w bibliotece w ramach akcji 
„Lato w Mieście”. Tematem zajęć 
była Słoneczna plaża. Na wstępie 
rozmawialiśmy o tym, jak należy 
zachowywać się na plaży, o czym 
pamiętać wybierając się na pla-
żę i co uczynić, aby nasza wyprawa 
była bezpieczna. Następnie dzieci 
wykonały wizerunek plaży swoich 
marzeń z udostępnionych materia-
łów, tj. talerzyków papierowych, farb 
plakatowych, brokatu, bibuły i wyka-
łaczek. Prace były bardzo oryginalne 
i odzwierciedlały uroki wakacyjnych 
chwil. Za ich wykonanie uczestnicy 
zajęć otrzymali upominki w postaci 
długopisów i czekoladek. 

W drugim dniu wakacyjnych spotkań 
z biblioteką, tj. 5 lipca, miały miej-
sce zajęcia edukacyjno-plastycz-
ne pt. Owocowy zawrót głowy. Na 
wstępie przeprowadziliśmy rozmo-
wę dotyczącą korzyści płynących 
z jedzenia owoców i picia dużej ilo-
ści wody szczególnie w letnie upal-
ne dni. Kolejnym punktem spotkania 
były warsztaty kreatywne. Dzieci 
ozdobiły słomki do napojów „owo-
cami” wykonanymi własnoręcznie 
z małych balonów i papieru kolo-
rowego. Na zakończenie uczestni-
cy zostali ugoszczeni owocami 
– soczystymi malinami i złocisty-
mi bananami. Ten dzień spędziliśmy 
smacznie, zdrowo i kolorowo. Trze-
ci wakacyjny dzień z biblioteką, tj. 8 
lipca, przebiegł pod znakiem Mor-
skich opowieści z masy solnej. Na 
początku spotkania bibliotekarka 
wprowadziła dzieci w ten piękny, 
morski świat, czytając Rakowe opo-
wieści Wioletty Piaseckiej i wiersze 
Doroty Gellner. Następnie do dużej 
miski wsypaliśmy mąkę ziemnia-
czaną, pszenną, sól i dodaliśmy od-
powiednią ilość wody. Wspólnymi 
siłami wykonaliśmy masę solną. Z niej 
uczestnicy zajęć wykonali zwierzęta 
morskie, które, po wyschnięciu, po-
malowali farbami plakatowymi. Nie 

zabrakło poczęstunku w postaci cia-
steczek i herbaty. 11 lipca tematem 
zajęć edukacyjno-plastycznych były 
Bezpieczne wakacje. Rozmawialiśmy 
o tym, jak bezpiecznie spędzić wa-
kacje, czy to nad morzem, w górach 
czy w mieście, o tym jak należy się 
zachowywać i na co zwracać szcze-
gólną uwagę podczas wakacyjnych 
wyjazdów. Przypomnieliśmy sobie 
również numery telefonów alarmo-
wych do poszczególnych służb. Po 
zakończonej rozmowie mali uczest-
nicy „Lata w Mieście” z zapałem wy-
konali prace plastyczne wyklejane 

plasteliną dotyczące wymarzonych 
bezpiecznych wakacji. Ostatni dzień 
naszych wakacyjnych spotkań, czyli 
12 lipca, spędziliśmy na zabawie. Na 
placu bibliotecznym bawiliśmy się 
chustą animacyjną i graliśmy „w ko-
lory”. Natomiast czytelnia zamieniła 
się w salon gier planszowych.

Mali uczestnicy już nie mogą docze-
kać się kolejnych zajęć, na które ser-
decznie zapraszamy w ferie zimowe. 
Akcję „Lato w Mieście” dofinanso-
wano ze środków gminy Nasielsk. 

(b.)

Z GMINY

Dofinansowanie z MIAS 
Mazowsze 2019
W środę, 10 lipca br., w Urzędzie Gminy w Czosnowie przedstawiciele 
lokalnych samorządów z powiatu nowodworskiego podpisywali umowy 
dotyczące Mazowieckich Instrumentów Aktywizacji Sołectw MAZOW-
SZE 2019. Urząd Marszałkowski reprezentowali Wiesław Raboszuk Wice-
marszałka Województwa Mazowieckiego i Radosław Rybicki dyrektora 
Departamentu Rolnictwa, zaś gminę Nasielsk: Bogdan Ruszkowski bur-
mistrz Nasielska i Skarbnik Rafał Adamski.

W ramach programu MIAS 2019 naszej gminie udało się pozyskać łącznie 
39 912,36 zł na realizację zadań dla pięciu sołectw:

 – Cegielnia Psucka – wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej (refundacja: 
7 936,29 zł);

 – Cieksyn – dobudowa oświetlenia ulicznego (refundacja: 10 000 zł);

 – Dębinki – wykonanie miejsc postojowych przy szkole podstawowej 
(refundacja: 7 476,06 zł);

 – Jackowo Dworskie – wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej (refun-
dacja: 4 500 zł);

 – Studzianki – remont dachu na świetlicy wiejskiej (refundacja: 10 000 zł).

Jak informuje nasielski magistrat projekty zostały wybrane na podstawie 
jak najwyższych kosztów zadania z zastrzeżeniem, że nie mogły to być 
zadania, których realizacja już się rozpoczęła. W 2019 r. odbyła się druga 
edycja programu MIAS. W ubiegłym roku gmina Nasielsk nie przystępo-
wała do tego programu.

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”  
to program, którego głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb miesz-
kańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie 
wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społecz-
ności lokalnej. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków. Jedno sołectwo 
mogło być objęte realizacją tylko jednego zadania. 

W ramach MIAS Mazowsze 2019 można było ubiegać się o dofinansowa-
nie zadań w zakresie:

 – ładu przestrzennego, zieleni gminnej ( tworzenie nowych lub utrzyma-
nie istniejących terenów zielonych, parków, skwerów),

 – remontu i wyposażenia obiektów oraz miejsc publicznych pełniących 
funkcje rekreacyjne i sportowe (strażnic OSP, boisk sportowych, skatepar-
ków, siłowni zewnętrznych),

 – zakupu instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności 
publicznej,

 – remontu, wyposażenia gminnych bibliotek publicznych (punktów bi-
bliotecznych na terenach wiejskich),

 – wsparcia rozwoju i promocji twórczości folklorystycznej, rękodzieła 
ludowego i innej twórczości kulturalnej (zakup strojów ludowych i instru-
mentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji 
społeczności lokalnych).

red. za:www.mazovia.pl
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V NASIELSKI RAJD MOTOCYKLOWY PAMIĘCI KPT. CZESŁAWA GROMBCZEWSKIEGO JURANDA

Rosja - kraj kontrastów
W piątek, 12 lipca, z parkingu pod 
Urzędem Miejskim w Nasielsku 
wyruszyliśmy w naszą kolejną mo-
tocyklową wyprawę na wschód.  
Na zaproszenie prezesa Rejo-
nowego Oddziału Wileńskiego 
Związku Polaków na Litwie, euro-
posła Waldemara Tomaszewskie-
go, wzięliśmy udział w obchodach 
75 rocznicy bitwy pod Krawczu-
nami, gdzie bohaterską śmier-
cią poległ wychowany w naszym 
mieście kpt. Czesław Grombczew-
ski ps. Jurand. W imieniu wszystkich 
mieszkańców Nasielska złożyliśmy 
wieniec pod pomnikiem żołnierzy 
poległych w ostatniej bitwie ope-
racji „Ostra Brama”. Kwiaty zostały 
ufundowane w ramach honoro-
wego patronatu przez burmistrza 
Nasielska, pana Bogdana Ruszkow-
skiego. Ponadto, jak co roku, od-
wiedziliśmy cmentarz na wileńskiej 
Rossie, gdzie zapaliliśmy znicze na 
symbolicznym grobie Juranda usy-
tuowanym w kwaterze żołnierzy 
Armii Krajowej.

Dlaczego Rosja?
Podczas pierwszej wizyty na Wi-
leńszczyźnie jeden z naszych kole-
gów, Wiesław Bożym, opowiedział 
nam historię swego teścia, który 
przez całe życie szukał informa-
cji o zaginionym podczas II woj-
ny światowej ojcu. Wiesiek obiecał 
konającemu na łożu śmierci teścio-
wi, że zrobi wszystko, by odnaleźć 
miejsce pochówku jego ojca. Kil-
ka lat później, przeglądając strony 
internetowe, natknął się na księ-
gę cmentarną polskich policjan-
tów zamordowanych w Miednoje, 
w której figurowało nazwisko Zyg-
munta Drejki. Tak zrodził się po-
mysł wspólnej wyprawy do Rosji. 

Zaraz po zakończeniu uroczysto-
ści w Krawczunach, dwunasto-
ma motocyklami, wyruszyliśmy 
w kierunku Łotewskiego miasta 
Rzeżyca, położonego kilkadziesiąt 
kilometrów od przejścia granicz-
nego z Rosją. Na granicy stracili-
śmy prawie cały dzień. Kontrole 
i wypełnianie deklaracji celnych 
zajęły 10 godzin. Po stronie ro-
syjskiej znaleźliśmy się dopiero po 
godz. 20.00. Pomimo tak późnej 
pory i niepewnej pogody zdecy-
dowaliśmy się ruszyć w kierun-
ku Smoleńska. Zależało nam by 
w poniedziałek rano być jak naj-
bliżej naszego pierwszego celu – 
Polskiego Cmentarza Wojennego 
w Katyniu. Chcąc nadrobić stra-
cony na granicy czas, już pierw-
szej nocy dostaliśmy nieźle w kość. 
Po przejechaniu pierwszych 100 
kilometrów, w okolicy miastecz-
ka Pustoszka, rozpadało się na do-
bre. Postanowiliśmy przenocować 
w pierwszym napotkanym hotelu, 
do którego, jak się później okaza-
ło, przyszło nam jechać jeszcze 150 
kilometrów. Jadąc nocą w fatalnych 
warunkach, w ulewnym deszczu, 
wśród pędzących TIRów ok. godz. 
03.00 udało się szczęśliwie dotrzeć 
do miasta Wieliż, gdzie w końcu 

znalazły się wolne łóżka. Kilka go-
dzin snu i w drogę - do Smoleń-
ska jeszcze 120 kilometrów. 

Katyń
Do Lasu Katyńskiego dotarliśmy 
w poniedziałek przed godziną 
14.00. To wyjątkowe dla Polaków 
miejsce wywarło na nas olbrzy-
mie wrażenie. Odszukaliśmy ta-
bliczkę z nazwiskiem kpt. Stefana 
Żbikowskiego, pod którą zapali-
liśmy znicze. Krótka modlitwa, 
refleksja i czas ruszać w dalszą 
drogę na wojskowe lotnisko Sie-
wiernyj pod Smoleńskiem. Pod 
pomnikiem ofiar katastrofy pol-
skiego samolotu TU-154M rów-
nież zapaliliśmy znicze. Jeszcze 
400 kilometrów i późnym wie-
czorem dotrzemy do Moskwy.

Moskwa
Dość szybko udało się znaleźć 
hotel w pobliżu stacji Raskazovka. 
Jest to początkowa stacja ósmej 
linii moskiewskiego metra. Cały 
wtorek poświęciliśmy na zwie-
dzanie rosyjskiej stolicy. Moskwa 

ma wszystko! Przestrzeń, boga-
tą historię, wspaniałą i zróżnico-
waną architekturę i znakomite 
metro, którym można dojechać 
praktycznie wszędzie. To właśnie 
moskiewskie metro było naszym 
głównym środkiem lokomo-
cji. Jeden dzień na zwiedzenie  
12 milionowej metropolii to zde-
cydowanie za mało. Mimo to 
udało nam się wiele zobaczyć, 
m.in. Plac Czerwony, Kreml, Mau-
zoleum Lenina, Teatr Bolszoj, 
„bajkowy” sobór Wasyla Błogo-
sławionego, przebogaty dom 
handlowy GUM i udekorowaną 
świetlnymi girlandami ulicę Ni-
kolskaja. Nieopodal Mo-
skiewskiego Centrum 
Biznesu wsiedliśmy na 
pokład wycieczkowe-
go statku, by żeglując 
po rzece Moskwa dalej 
podziwiać miasto z innej 
perspektywy. 

800 km z Moskwy  
do St. Petersburga  
przez Miednoje
W  ś r o d ę  w c z e ś n i e 
rano wyruszyliśmy do  
St. Petersburga, poko-
nując najdłuższy od-
cinek naszej wyprawy. 
Po drodze osiągnęliśmy 
główny cel podróży - 

Polski Cmentarz Wojenny Mied-
noje .  Tu spocz y wają szczątk i 
zamordowanego w 1940 roku 

przez Sowietów posterunkowego 
Policji Państwowej Zygmunta Drej-
ki. Pod tabliczką z jego nazwiskiem 
kolega Wiesław zapalił znicze, speł-
niając tym samym obietnicę daną 
przed laty umierającemu teścio-
wi. Uderzyliśmy w dzwon pamię-
ci i zebraliśmy do woreczka garść 
ziemi z Miednoje, którą wykorzy-
stamy sadząc kolejny Dąb Pamięci. 

Około godziny 23.00, po prawie 
11 godzinach w siodle, docieramy 
do St. Petersburga zwanego We-
necją Północy. Cały kolejny dzień 
poświęcamy na zwiedzanie byłe-
go Leningradu, w tym m.in. Placu 
Pałacowego, Twierdzy Pietropaw-

łowskiej, Krążownika Aurora, naj-
wyższego biurowca Europy  Łachta 
Centr, położonej na głębokości 86 
metrów stacji metra Admirałtiejska-
ja i wielu innych ciekawych miejsc.

Republiki nadbałtyckie  
w drodze do domu
W piątek rano udaliśmy się w kierunku 
oddalonego o 370 kilometrów Tallin-
na. Granicę z Estonią przekroczyliśmy 
w Narvie. Tym razem odprawa nie 
trwała długo, w ciągu godziny byliśmy 
na terenie Unii Europejskiej i późnym 
popołudniem udało się zdobyć stolicę 
Estonii. Kolejny dzień to jazda wzdłuż 
bałtyckiego wybrzeża, krótkie zwie-
dzanie Rygi i ostatni nocleg na ob-

czyźnie w litewskim Poniewieżu. 

Po dziewięciu dniach na motocy-
klach i przebyciu bez mała 4000 
tysięcy kilometrów, w niedzielę, 
21 lipca ok. 17.30 wróciliśmy do 
Nasielska. Wrażenia z tej, bez wąt-
pienia, ekstremalnej wycieczki na 
długo pozostaną w naszej pamięci. 
Wiele mitów sprawiło, że mieliśmy 
zupełnie inne wyobrażenie o Rosji 
i Rosjanach. To co tam zastaliśmy 
bardzo pozytywnie nas zaskoczy-
ło, a najbardziej chyba znakomita 
sieć dróg łączących duże miasta 
i śmiesznie tanie paliwo (ok. 2,6 zł), 
za które trzeba płacić z góry. Ro-

sja to kraj  kontrastów 
z biedną prowincją 
i bardzo zamożny-
mi aglomeracjami. Na 
pierwszy rzut oka wi-
dać potęgę państwa. 
Ta siła naprawdę budzi 
respekt, a Rosjanie do-
skonale wiedzą, jak tę 
moc pokazać. Ludzie 
są niezwykle otwar-
ci i szalenie uprzejmi. 
Przez cały czas poby-
tu nie spotkała nas ani 
jedna nieprzyjemna 
sytuacja. Wszystkim 
polecamy ten kieru-
nek podróży. Napraw-
dę warto!

Artur Nojbert

Polski Cmentarz Wojenny Miednoje, fot. Rafał Budek.

Petersburg Pałac Zimowy, fot Rafał Budek.

Ul. Nikolskaja w Moskwie, fot. Rafał Budek.

Moskwa Sobór Wasyla Błogosławionego, fot. Rafał Budek.
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Z NOK

Wakacyjne atrakcje
Zawody w lataniu dronami
Podczas akcji „Lato w mieście” NOK zaproponował najmłodszym zawody w lataniu dronami. Zabawa odbyła się w hali 
sportowej w Nasielsku w środę, 10 lipca br. Na samym początku właściciel firmy „RC Liga” przedstawił zgromadzo-
nym dzieciom teorię dotyczącą obsługi dronów. Po części teoretycznej przyszedł czas na praktykę. Dzieci w parach 
uczyły się obsługi i wznosiły w górę drony, które, ze względów bezpieczeństwa, były przyczepione na specjalnych 
linkach. Po części testowej uczestnicy wzięli udział w zawodach. Malutkie drony z wbudowaną kamerą na „dziobie” 
latały w specjalnie przygotowanej klatce, a ich piloci sterowali nimi patrząc przez duże google. Zabawa trwała prawie 
4 godziny, a zwycięzcy otrzymali słodkie nagrody. 

Kolorowe dywaniki
W czwartek, 11 lipca, w holu Nasielskiego Ośrodka Kultury, pani Beata Olechowicz spotkała się z uczestnikami wa-
kacyjnych zajęć kreatywnych. Na stołach czekały już na nich, przygotowane wcześniej: kawałki włóczek, tasiemek, 
nitek oraz tekturowe podkładki. 

Pani Beata wyjaśniła dzieciom, na czym będzie polegało samodzielne utkanie kawałka materiału. Najpierw trzeba 
było na tekturowych mini krosnach przygotować sobie osnowę, czyli pionowo opleść nitką podkładkę. Następnie na 
niej przeplatano nitki poziomo (wątek). Dzieci musiały pamiętać, że wątek trzeba było prowadzić na przemian raz pod 
spodem, a raz na wierzchu osnowy. I tak, używając, różnorodnych pod względem struktury i koloru, włóczek nauczy-
ły się tkać. Zadanie to wymagało sporo cierpliwości, uwagi i dokładności. Pod okiem i z pomocą pani Beaty powstały 
piękne i niepowtarzalne prace. Można je wykorzystać rozmaicie np. jako serwetkę, podkładkę pod kubek, zakładkę 
do książki lub dywanik dla lalek. To było ciekawe i inspirujące zajęcie. 

Skrzydlaty odlot
Teatr Kultureska z Krakowa, 11 lipca, zaprosił dzieci na przedstawienie pt. Skrzydlaty odlot o niezwykle utalentowa-
nych ptakach, które postanowiły stworzyć ptasi teatr. Wesoły gołąb Gienio wraz z kolorową papugą Pelagią i zapo-
minalską sową Sonią najpierw zaprezentowali dziecięcej widowni swoje umiejętności taneczno – wokalne. Później 
uznając, że stworzenie teatru to dość kosztowny projekt wpadli na pomysł podróży na słońce. Z tej wycieczki 
w końcu nic nie wyszło, bo skrzydlaci artyści zainteresowali się śmierdzącym dymem wydobywającym się z ko-
mina, obok którego toczyła się akcja przedstawienia (wiadomo przecież powszechnie, że ptaki na co dzień „urzę-
dują” na dachach domów). Sonia wskoczyła do komina w poszukiwaniu przyczyny smrodu i odkryła… plastikowe 
butelki. Okazało się, że ktoś bezmyślny spalał je w piecu. Ptasi edukatorzy tłumaczyli dzieciom, że smog i spaliny 
są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Mimo poważnych tematów, które podejmowano w spektaklu, było 
w nim mnóstwo zabawnych i pełnych humoru dialogów oraz wesołych, śpiewanych na żywo, piosenek. Na uwa-
gę zasługiwały też wspaniałe kostiumy. Publiczność była zachwycona spektaklem, pełnym kolorowej gry świateł 
i dymu. To był prawdziwy profesjonalny teatr. 

(i.,d.)
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ABC OGRODNICTWA

Rośliny  
o ozdobnych liściach
Wiele roślin sadzonych w naszych ogrodach ma ładniejsze liście niż 
kwiaty. Liście te zdobią rabaty przez cały sezon i są atrakcyjne wiosną, 
latem, jesienią, a niektóre nawet zimą.

Do takich roślin zaliczają się wszystkie odmiany host, których korzenie 
wytrzymują krótko-okresową suszę i mrozy. Hosty zwane funkiami, to 
byliny tworzące kępy, z których wyrastają liście różniące się u odmian 
wysokością, kształtem oraz kolorem liści i kwiatów.

Ozdobne liście mają też trawy, niektóre zachwycają również pięknymi 
kwiatostanami jak np. miskanty czy rozplenice. Inne mają delikatne kwia-
tostany, które z daleka są mało widoczne. Ich ozdobą są natomiast liście. 
Bardzo ładne żółto-zielone liście ma trawa Hakonechloa macra Aure-
ola, dorastająca do 30 cm wysokości, które na początku jesieni przebar-
wiają się na kolor brązowawy. Często wykorzystywaną w kompozycjach 
ogrodowych jest trawa Red Baron o czerwono zabarwionych liściach.

Piękne i duże liście 
ma dorastająca do 
120 cm wysoko-
ści rodgersja kasz-
tanowcolistna. Jej 
pierwsze liście są 
największe, które 
osiągają średnicę 
nawet ok. 50 cm. 
Liście wyrastające 
na wierzchołkach 
ł o d y g  s ą  d u ż o 
mniejsze. Godną 
polecenia byliną 
do dużych ogrodów jest rodgersja o masywnych, brązowych liściach 
Irish bronze.

Bardzo duże i wysokie nawet do 2 m liście ma oryginalna bylina gunne-
ra okazała, która dla przetrwania zimy wymaga jednak okrycia. Najlepiej 
zabezpieczyć ją grubą na ok. pół metra warstwą kory. Ta roślina polecana 
jest do dużych ogrodów.

Często sadzoną byliną dorastającą do jednego metra wysokości jest ję-
zyczka pomarańczowa. Jej liście o średnicy ok. 30 cm , które na stano-
wisku słonecznym nie radzą sobie z utratą wilgoci, często więdną. Lepiej 
rośnie posadzona w półcieniu w próchniczej, wilgotnej ziemi. Odmia-
na Othello ma ładne okrągło- sercowate liście, które są zielone, a pod 
spodem brązowo-czerwone. Inną odmianą języczki jest Midnight Lady 
o dużych ciemnych wybarwionych purpurowo liściach.

Do roślin o ozdobnych pierzastych liściach, najlepiej rosnących w pół-
cieniu, zaliczają się też paprocie. Jedną z nich jest narecznica samcza 
o długich liściach przypominających pióropusze.

Ozdobą wielu rabat są też występujące w różnych kolorach żurawki, któ-
re mają karbowane lekko powycinane liście. W zależności od odmiany 
jedne z nich maja liście zielone i delikatne kwiatki koloru różowego bądź 
czerwonego, inne ciemne, czy też bordowe liście, dorastające do wy-
sokości 30 cm jak np. odmiana Palace Purple, jeszcze inne żółte jak np. 
Citronella.

Godną polecenia byliną jest niska, częściowo zimotrwała dąbrówka roz-
łogowa. Kolor jej liści różni się w zależności od odmiany.

Duże skórzaste liście ma często sadzona na rabatach, zarówno nasło-
necznionych, jak i w cieniu, bergenia sercolistna. Jej liście są ozdobą 
rabaty przez cały rok. Posadzona w cieniu ma liście ciemnozielone, na-
tomiast na stanowisku słonecznym w purpurowo-brązowych odcie-
niach.

Nie sposób tu wymienić wszystkich nazw roślin, które mają ozdobne 
liście. Zaliczają się do nich też między innymi brunnera, języczka Prze-
walskiego, języczka syberyjska, miodunka, parzydło leśne, przywrotnik 
ostroklapowy, rozchodnik, tarczownica, tawułka Astilbe i wiele, wiele 
innych.

Sadząc rośliny o ozdobnych liściach warto zwrócić uwagę na wybór sta-
nowiska. Rośliny preferujące stanowiska słoneczne będą rosły źle w cie-
niu i gorzej wybarwiały swoje liście lub stawały się całkowicie zielone 
i odwrotnie rośliny lubiące cień będą gorzej rosły na stanowisku słonecz-
nym. Gleby wilgotne i stanowiska zacienione preferują rośliny o liściach 
zielonych. Natomiast stanowiska suche i słoneczne odmiany bylin o li-
ściach srebrzystych np. czyściec wełnisty czy rogownica.

Specyficzne warunki glebowe występują pod drzewami, gdzie ziemia jest 
często wyjałowiona i przesuszona, dlatego posadzone tam byliny wy-
magają częstego podlewania. Gleba próchnicza, zasobna w azot sprzyja 
rozwojowi dużych liści, które często są ozdobą ogrodu.

Elżbieta K.

Z GMINY

Nasielskim rowerem po gminie
 – Oddajemy do użytko-
wania mieszkańcom gmi-
ny Nasielsk 3 stacje do 
wypożyczania rowerów. 
Podjęte przez nas działa-
nie ma na celu zwiększe-
nie rekreacji na terenie 
gminy. Na chwilę obec-
ną us ługa ma charak-
ter pilotażowy, ponieważ 
chcemy sprawdzić zain-
teresowanie mieszkań-
ców NRM – mówi Bogdan 
Ruszkowsk i  b urm i s t rz 
Nasielska. – Jednocześnie 
informuję, że ruch rowe-
rów będzie na bieżąco 
monitorowany i w przy-
padku zaobserwowania 
dużego zainteresowania będziemy podejmować kroki w celu rozszerzenia usługi – dodaje.

W czwartek, 18 lipca br., na parkingu przy skwerze Jana Pawła II odbyła się oficjalna prezentacja systemu Na-
sielskich Rowerów Miejskich. Uczestniczyli w niej przedstawiciele nasielskiego magistratu na czele z Bogdanem 
Ruszkowskim burmistrzem Nasielska, zaś wykonawców (firmy Orange i ROOVEE) reprezentował Piotr Janiak. 

Gmina Nasielsk podpisała umowę na stworzenie Nasielskiego Roweru Miejskiego z konsorcjum firm: Roovee 
spółka akcyjna oraz Orange. Koszt NRM to 59 900 zł netto.

Zgodnie z nią będzie on funkcjonował od 18.07.2019 do 31.10.2019, a później, po przerwie zimowej, od 
15.05.2020 do 31.07.2020. 

Do dyspozycj i  mieszkańców gminy 
Nasielsk jest 20 rowerów miejskich, roz-
lokowanych w trzech stacjach rowero-
wych: w Nasielsku (9 szt.) – przy skwerze 
Jana Pawła II, od strony parkingu; w No-
wych Pieścirogach (5 szt.) – przy banku 
PKO, ul. Kolejowa 35b oraz w Cieksynie  
(6 szt.) – za przystankiem autobusowym 
przy pomarańczowym drzewie, obok 
punktu aptecznego.

Aby skorzystać z roweru w ramach NRM 
wystarczy mieć przy sobie telefon komór-
kowy. Rowery można wypożyczać za po-
mocą specjalnej aplikacji lub za pomocą 
SMS-a.

(r.)

Z GMINY. Jackowo Dworskie

Świetlica wiejska
Mieszkańcy Jackowa Dworskiego chcą 
zagospodarować budynek, w którym 
przed laty prowadzono skup mleka tzw. 
zlewnię mleka. Planują, że obiekt, który 
od wielu lat niszczeje, będzie służył im 
jako świetlica wiejska.

W pierwszą sobotę lipca br,, z inicjatywy 
nowej pani sołtys, Katarzyny Kosewskiej 
i kilku mieszkańców Jackowa, odbyło się 
sprzątanie terenu wokół zlewni.

 – Swój ostatni fundusz sołecki w kwo-
cie 9 tysięcy zł mieszkańcy przeznaczyli 
na budowę ogrodzenia terenu dawnej 
zlewni. Dodatkowo gmina pozyskała 
z Urzędu Marszałkowskiego 4,5 tys zł dofinansowania. Jesteśmy zmuszeni dołożyć pozostałą kwotę, ponad  
6 tys. zł z funduszu sołeckiego, które początkowo miało pokryć wyposażenie placu zabaw dla dzieci, aby udało 
się w całości wykonać ogrodzenie, gdyż całkowity koszt zamknie się w kwocie prawie 20 tys. zł – mówi sołtys 
miejscowości Jackowo Dworskie, Katarzyna Kosewska. W działaniach nową panią sołtys wspiera również radny 
z tego terenu Antoni Kalinowski.

Aby można było zbudować ogrodzenie najpierw trzeba było uprzątnąć teren. W sumie kilkunastu mieszkańców 
wzięło udział w akcji sprzątania działki. Wycięto pokrzywy i inne wysokie chwasty, krzewy, pozbierano śmieci. 
Porządki umożliwiły wejście na teren geodecie, który dokładnie wymierzył już obszar działki.

 – Tegoroczny fundusz będziemy chcieli przeznaczyć na remont budynku wewnątrz. I tu będziemy potrzebo-
wali wsparcia gminy. W budynku obecnie nie ma prądu, ani ogrzewania, potrzebny jest generalny remont – 
dodaje pani sołtys. 

Budynek składa się z dwóch pomieszczeń. Większe służyć będzie na organizację zebrań i imprez, zaś w mniej-
szym powstanie kuchnia. Na tę chwilę znajdują się tam stare stoliki i krzesła, które służą mieszkańcom podczas 
zebrań. Ze świetlicy korzystać będzie też Koło Gospodyń Wiejskich z Jackowa Dworskiego.

Michał B.
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Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych  

tj. działek nr 223/57 i 357/5 położonych w miejscowości Stare Pieścirogi,  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk,  

położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

1. Podstawa prawna
Art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 2204 
z późn. zm.), Uchwała Nr XXXVIII/301/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 
2. Przedmiot sprzedaży
Nieruchomość położona w Starych Pieścirogach, u zbiegu ul. Storczykowej i Różanej, stanowiąca własność Gminy Nasielsk, oznaczona 
w ewidencji gruntów jako działka nr 357/6 o pow. 177 m 2, objęta księgą wieczystą KW OS1U/00038628/9. Przedmiotowa działka 
znajduje się na terenie zabudowanego i zagospodarowanego osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego. Działka ma równą, płaską 
powierzchnię. Przedmiotowa działka ze względu na kształt i niewielką powierzchnię nie może być zagospodarowana samodzielnie 
zgodnie z przeznaczeniem w planie. 
Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja sanitarna.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dotyczącym gminy Nasielsk, obejmującym obszar 
wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Mokrzyce Włościańskie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/218/09 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009 r. Zgodnie z w/w planem nieruchomość leży w kompleksie planistycznym A22-MN/U – zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych nieuciążliwych, wbudowanych lub w obiektach wolnostojących.
4. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
5. Forma przetargu
W związku z tym, że działka nie może być zagospodarowana samodzielnie zgodnie z przeznaczeniem w planie przetarg zostaje 
ograniczony do właścicieli działek przyległych tj. dz. nr: 223/57 i 357/5.
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) netto.
Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu sporządzenia 
aktu notarialnego.
7. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konfe-
rencyjnej (I piętro) o godz. 14 00.
8. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych).
W przetargu mogą wsiąść udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które 
wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 4 września 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 4 września 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, zamknięci, unieważniania lub zakończenia 
przetargu wynikiem negatywnym.
9. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do 5 września 2019 r. do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo 
w przetargu poprzez złożenie w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pokój nr 215 pisemnego oświadczenia 
wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
– II piętro najpóźniej do 6 września 2019 r.
10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazane 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, z wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
11. 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 rejestru handlowego, 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 rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nie-
ruchomości.

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

• Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do 
uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości.

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

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

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

Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115, 23/ 69 33 027.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy pokoju 214), na stronie 
internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.umnasielsk.bip.org.pl/, w gazecie 
Życie Nasielska.

BURMISTRZ mgr Bogdan Ruszkowski

REGULAMIN 
Nasielski Rower Miejski – warto wiedzieć
System Nasielski Rower Miejski będzie funkcjonował od 18.07.2019 do 31.10.2019, 
a później, po przerwie zimowej od 15.05.2020 do 31.07.2020. 
Wypożyczenie i zwrot Nasielskiego Roweru Miejskiego jest bardzo łatwe – wystarczy 
postępować zgodnie z prostą instrukcją zamieszczoną na https://nasielsk.bike:
1.  pobierz aplikację ROOVEE na swój smartfon
2.  przelej początkową opłatę 10 zł na swój portfel
3.  odblokuj wybrany rower skanując kod QR z kierownicy lub błotnika tylnego
4. ciesz się jazdą na rowerze
5. po zakończeniu korzystania z roweru zamknij blokadę tylnego koła i odstaw  

 rower na nóżce.
Pierwsze 30 minut korzystania z roweru jest darmowe, za każdą kolejną minutę powyżej 
z Twojego portfela pobrane zostanie 5 groszy. Oznacza to, że za 1 zł możesz jeździć 
przez kolejne 20 minut.
Po zakończeniu korzystania z roweru (odstawieniu go na nóżce i zamknięciu blokady 
tylnego koła) możesz go wypożyczyć ponownie, mając do dyspozycji kolejne 30 dar-
mowych minut.

Strefy pozostawiania rowerów:
• NASIELSK – przy skwerze Jana Pawła II, od strony parkingu
• NOWE PIEŚCIROGI – przy banku PKO, ul. Kolejowa 35b
• CIEKSYN – za przystankiem autobusowym przy pomarańczowym drzewie, obok 

punktu aptecznego

Zasięg stref

Strefy obejmują teren do kilku lub kilkunastu metrów od znaku. 

Prosimy jednak każdorazowo sprawdzać zasięg strefy w aplikacji!

O czym pamiętać? Czego unikać? Jakie opłaty na mnie czekają?
1. Pamiętaj, żeby ZAWSZE po zakończeniu korzystania z roweru zamknąć blokadę 

koła i postawić rower na nóżce. Tylko w ten sposób rower zostanie uznany za 
odstawiony i system zakończy odliczanie czasu używania roweru oraz naliczania 
dalszej opłaty. Oparcie roweru o drzewo, ścianę lub słupek może spowodować 
dalsze naliczanie opłat!

2. Pamiętaj, że każdorazowe odstawienie roweru poza strefą pozostawiania rowe-
rów naliczy opłatę 10 zł, a przyprowadzenie roweru spoza strefy i odstawienie go 
w strefie skutkuje zasileniem Twojego konta o 10 zł! Oznacza to, że jeżeli wyjedziesz 
na wycieczkę i odstawisz rower na czas pikniku na łące, z Twojego konta pobrane 
zostanie 10 zł. Po powrocie do jednej ze stref, 10 zł zostanie zwrócone na Twoje 
konto. Jeżeli jednak podczas wyprawy rowerowej zdarzy Ci się dwukrotnie odstawić 
rower poza strefą pozostawiania rowerów, system naliczy łącznie 20 zł opłaty. 
Zwrot roweru do jednej ze stref nadal zwróci jedynie 10 zł!

3. Sam wyjazd rowerem poza teren gminy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi 
opłatami, ale zablokowanie go poza granicami Nasielska może słono kosztować! 
Pamiętaj, by po opuszczeniu granic gminy nie odstawiać roweru (nie zamykać 
blokady), ponieważ do 20 km wiąże się to z opłatą 300 zł, a powyżej 20 km 
nawet 3000 zł! Lepiej odstawić rower bez zamykania blokady i pozwolić mu na 
dalsze naliczanie czasu, a potem wrócić z rowerem do strefy.

4. Pamiętaj, by zawsze pozostawiać rower w miejscu, gdzie będzie miał łączność 
z systemem GPS oraz GSM. W przypadku pozostawienia go np. w tunelu, lesie 
lub ołowianym kontenerze, rower może utracić łączność z systemem, w wyniku 
czego może zostać naliczona wysoka opłata – 1000 zł!

5. Pamiętaj, by zawsze odstawiać rower w miejscu publicznie dostępnym. Pozostawienie 
go na prywatnej, odgrodzonej posesji może skutkować naliczeniem dodatkowych 
opłat w wysokości 1000 zł!
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Siłownia za siatką 
W naszym mieście brakuje tere-
nów rekreacyjnych i każde tego 
typu miejsce, szczególnie la-
tem, jest na wagę złota. Niestety 
mieszkańcy naszego miasta mają 
do dyspozycji jedną siłownię ze-
wnętrzną przy Szkole Podstawo-
wej nr 2, boisko Orlik i plac zabaw 
Nivea. Jest też Stadion Miejski 
i Skate Park w Starych Pieściro-
gach. 

Już od roku jest także gotowy 
i zadbany obiekt sportowo – re-
kreacyjny przy ul. Lipowej. Tu, 
przy Zespole Szkół Zawodowych 
znajduje się siłownia zewnętrzna 
i boisko. Obiekty przeznaczone 
są wyłącznie dla uczniów tej pla-
cówki, ale…

 – Czy nie można byłoby udo-
stępnić tego terenu mieszkańcom 
Nasielska? Przecież tyle osób biega, 
uprawia nordic walking, na pewno 
chętnie skorzystaliby z tych urzą-
dzeń – z takim pytaniem zwróciła 
się do naszej redakcji pani Katarzy-
na. 

C o  p r a w d a  d y r e k c j a  Z S Z 
w Nasielsku nie odpowiedziała na 
zadane, jeszcze przed wakacja-
mi, przez ŻN pytania w tej kwestii, 
ale okazało się, że na wcześniejszą 
prośbę o udostepnienie tego tere-
nu zawodnikom Klubu MKLS Żbik 
udzielono odpowiedzi negatywnej. 

Z zapytaniem o udostępnienie tych 
terenów okolicznym mieszkań-
com zwróciliśmy się do Starostwa 
Powiatowego w Nowym Dworze 
Maz., jako organu prowadzącego 
dla tej placówki oraz inwestora fi-
nansującego urządzenia sportowe. 
Jak udało się nam ustalić, Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska 
zwrócił się pisemnie (26 czerw-
ca br.) do starostwa powiatowego 
w Nowym Dworze Maz. w sprawie 
udostępnienia plenerowej strefy 
aktywności mieszkańcom. Inicjaty-
wę wsparł również radny Rady Po-
wiatu Nowodworskiego i członek 
zarządu powiatu Radosław Kasiak.

 – Po rozmowach z dyrekto-
rem Zespołu Szkół Zawodowych 
w Nasielsku obiekty te zosta-

ną otwarte dla lokalnej społecz-
noś c i  od wrześ n i a tego roku 
– mówi Krzysztof Kapusta, sta-
rosta powiatu nowodworskiego. 
– Szczegółowe informacje będą 
dostępne w jednostce pod koniec 
sierpnia, kiedy będzie już plan 
lekcji na nowy rok szkolny i bę-
dzie można określić godziny, do 
których z obiektów będą korzy-
stali uczniowie w ramach zajęć. 
Sposób korzystania z boiska oraz 
siłowni będzie zawarty w regula-
minie, z którym każdy będzie zo-
bowiązany się zapoznać – dodaje.

Wszystko wskazuje na to, że jest 
szansa, by można było korzystać 
z tego obiektu, tyle, że już po wa-
kacjach. 

(ei)

U HARCERZY

Harcerski  
Piknik Rodzinny
W niedzielę, 14 lipca br., harcerze i harcerki z Nasielskiego Środowiska ZHR 
– 1. Nasielskiej Drużyny Harcerzy „Błękitna Armia” i 1. Drużyny Harcerek 
„Pratum” im. Antoniny Tomaszewskiej, zorganizowali na terenie znajdują-
cym się przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku akcję zarobkową. 

Można było wziąć udział w loterii fantowej oraz skosztować grochówki 
i smalcu domowej, harcerskiej roboty, popcornu, czy lemoniady. 

Dla najmłodszych została wystawiona trampolina, na której mogli sobie 
skakać. Dzieci miały też malowane twarze.

Harcerze i harcerki zbierali fundusze na wakacyjny wyjazd. Kupując sym-
boliczne cegiełki, mieszkańcy mogli wesprzeć harcerzy. Dla nich była to 
szczególna akcja, ponieważ od niej rozpoczynają kampanię i zbiórkę fun-
duszy na swój sztandar. 

Harcerze pragną podziękować rodzicom, za pomoc w przygotowaniu 
Pikniku. Dziękują księdzu proboszczowi Tadeuszowi Pepłońskiemu za 
udostępnienie terenu. Serdeczne podziękowania składają także na ręce 
Marka Prusinowskiego, prezesa Żbika, za wypożyczenie maszyny do po-
pcornu. Ale przede wszystkim dziękują wszystkim darczyńcom za prze-
kazane środki.

Ćw. D. Królak

NASZE SPRAWY

Pielgrzymek coraz więcej
Lipiec i sierpień to czas pielgrzymek. 
Ta, najpopularniejsza u nas, to piesza 
pielgrzymka na Jasną Górę do Matki 
Bożej Częstochowskiej. Mieszkańcy 
ziemi nasielskiej w pielgrzymkach do 
Częstochowy uczestniczą przynaj-
mniej od dwóch wieków. Po ostat-
niej wojnie wędrowali na Jasną Górę 
z pielgrzymką warszawską, a prze-
wodził im brat miejscowego orga-
nisty, nieodżałowanej pamięci, pan 
Aleksander Wilamski zwany najczę-
ściej Olesiem. 

Ostatnie lata to czas uczestnictwa 
w pieszej pielgrzymce płockiej. Nasi 
pątnicy wezmą w niej udział po raz 
38. Do udziału w tej pielgrzymce 
serdecznie zaprasza swych diecezjan 
ks. biskup Piotr Libera. Zapewnia też 
o swej modlitwie w intencji pielgrzy-
mów jak również tych, którzy będą 
uczestniczyć w pielgrzymce w spo-
sób duchowy i udziela wszystkim 
swego pasterskiego błogosławień-
stwa. Nasi pielgrzymi wspólnie z piel-
grzymami z Zakroczymia będą szli 
w grupie błękitnej. Przewodził jej bę-
dzie ks. Adam Kowalski. Na pątniczy 
szlak pielgrzymka wyruszy we wto-
rek, 6 sierpnia, z Płocka - Radziwia 
po porannej mszy św. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w naszej 
kancelarii parafialnej.

Zanim nasi pielgrzymi wyruszą na 
swój pielgrzymi szlak, tradycyj-
nie spotkają się już po raz 27 z piel-
grzymami z diecezji ełckiej, którzy 

w sobotę, 3 sierpnia, będą gościć 
w Nasielsku. Ta data wpisała się na 
stałe w historię ziemi nasielskiej 
i  p ow i a t u  n owo d wo r s k i e go . 
O godzinie 9.00 przybędą do na-
szego kościoła, gdzie tradycyjnie 
będą uczestniczyć we mszy św. Po 
krótkim odpoczynku i, myślę, że 
smakowitym posiłku, wyruszą w dal-
szą wędrówkę, by tego dnia poprzez 
Cegielnię Psucką, Psucin, Pomiechó-
wek, Stanisławów i Modlin dotrzeć 
do Kazunia Polskiego, gdzie przewi-
dziany jest nocleg. Następnego dnia 
o świcie ruszą w dalszą drogę, któ-
ra będzie ich wiodła przez Puszczę 
Kampinoską.

P ielgrzymi z tej diecezj i  mają 
w Nasielsku, a właściwie w całej gmi-
nie, wielu serdecznych przyjaciół. 
Są u nas serdecznie przyjmowani 
i goszczeni, a na stoły stawiane 

jest to, co najlepsze i oczywiście 
najzdrowsze. Nasz udział w tym akcie 
gościnności to promocja naszego 
m i a s t a  i  g m i n y .  C z y t a j ą c 
wspomnienia pielgrzymów z trasy, 
zauważa się liczne wpisy świadczące 
o tym, że Nasielsk to gościnne mia-
sto. Tradycyjnie już przygotowywana 
jest niewielka wystawa wspomnie-
niowa z poprzednich lat. To wspo-
mnienie wieloletniego pielgrzyma 
ełckiego, pochodzącego z ziemi 
nasielskiej księdza prałata Leona 
Szadkowskiego, który był wyróż-
niająca się postacią. Sędziwy już 
wtedy kapłan szedł wytrwale, mo-
dlił się i pomagał swym siostrom 
i braciom jak najlepiej przeżyć te 
rekolekcje w drodze. Myślę, że 
najbardziej będą o nim pamiętali 
mieszkańcy Lubominka.

Andrzej Zawadzki
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KINO NIWA ZAPRASZA
26-28 lipca GODZ. 15:00 2D dubb.

31 lipca-1 sierpnia GODZ. 15:00 2D dubb.

SEKRETNE ŻYCIE  
ZWIERZAKÓW DOMOWYCH 2
Animowany, komedia, przygodowy;  Francja, Japonia, USA; 
Czas trwania 1 godz. 26 min.
W życiu teriera Maxa zmieniło się wiele. Jego pani wy-
szła za mąż i wychowuje małego Liama. Max jest tak 
zaangażowany w opiekowanie się Liamem, że aż naba-
wił się tiku nerwowego. Podczas wyprawy na wieś, Max  
i Duke - jego przyszywany brat oraz przyjaciel, poznają 
krowy - wegetarianki, gościnne lisy, a także przeraża-
jącego indora. Na szczęście Max otrzymuje wsparcie 
od miejscowego psa - Koguta, który pokazuje mu, że 
dobre życie to więcej luzu, także dla Liama. Wydobywa 
też z Maxa samca alfa... 

26-28 lipca GODZ. 17:00 2D
31 lipca-1 sierpnia GODZ. 17:00 2D

JA TERAZ KŁAMIĘ
Thriller;  Polska, Holandia; Czas trwania 1 godz. 50 min. 
Aktorka Celia (Maja Ostaszewska), jej partner - reżyser 
Mat (Rafał Maćkowiak) oraz nastoletnia piosenkarka, 
Yvonne (Paulina Walendziak) to trójka celebrytów, bio-
rących udział w kontrowersyjnym telewizyjnym show 
„Konfesjonał Gwiazd”. Każde z nich wierzy, że zwy-
cięstwo w programie, w którym muszą wyjawić pu-
bliczności swoje największe sekrety, przyniesie wielkie 
pieniądze oraz pomoże w realizacji najskrytszych ma-
rzeń. Dla Yvonne ma to być powrót na szczyty list prze-
bojów, dla Celii i Mata szansa na nakręcenie wspólnego 
filmu. Kiedy cała trójka ponosi porażkę, sprawy zaczy-
nają się komplikować. 

26-28 lipca GODZ. 19:00 2D
31 lipca-1 sierpnia GODZ. 19:00 2D

ANNABELLE WRACA  
DO DOMU

Horror;  USA; Czas trwania 1 godz. 46 min. 
Demonolodzy Ed i Lorraine Warren chcą za wszelką 
cenę uniemożliwić Annabelle dokonywanie kolejnych 
okrutnych czynów. Przywożą opętaną lalkę do swoje-
go domu i zamykają w pokoju, w którym jest też wiele 
innych niezwykłych przedmiotów. Układają ją za po-
święconym szkłem i proszą księdza o udzielenie bło-
gosławieństwa. Jednak rok później nadchodzi zupełnie 
bezbożna noc. Po wizycie Judy, dziesięcioletniej córki 
Warrenów i jej przyjaciółek w tym pokoju, Annabelle 
budzi się, a wraz z nią budzą się wszystkie zamknięte 
w nim demony.

2-4 sierpnia GODZ. 15:00 2D
7-8 sierpnia GODZ. 15:00 2D

WILK W OWCZEJ SKÓRZE 2
Animowany, Rosja; Czas trwania 1 godz. 25 min. 
Dawno, dawno temu, pewien młody wilk o imieniu 
Szary na skutek działania magicznych mocy został za-
mieniony w owcę. Dzięki dobremu sercu i wielkiej od-
wadze udało się go jednak odczarować. Od tamtej pory 
wilki i owce zaczęły żyć w zgodzie i wspólnie zamiesz-
kały w małym, ale przyjaznym miasteczku. Nie oznacza 
to jednak końca kłopotów. Prawdziwe tarapaty zaczną 
się, kiedy o tym beztroskim współżyciu dwóch z po-
zoru wrogich gatunków dowie się przywódca innego 
wilczego stada. 

2-4 sierpnia GODZ. 17:00 2D
7-8 sierpnia GODZ. 17:00 2D

I znowu zgrzeszyliśmy,  
dobry Boże!

Komedia, Francja; Czas trwania 1 godz. 39 min. 
Wszystkie córki postanawiają wyprowadzić się z rodzi-
nami poza Francję. Ich rodzice zrobią wszystko, by je 
powstrzymać. 

2-4 sierpnia GODZ. 19:00 2D
7-8 sierpnia GODZ. 19:00 2D

PAVAROTTI
Biograficzny, dokumentalny, USA, Wielka Brytania; Czas 
trwania 1 godz. 54 min. 
Prawdziwa gwiazda rocka w operowym wydaniu, nieziemski głos, wspaniały czło-
wiek, legenda. Tylko on mógł zmusić Lady D. do tego, by słuchała go moknąc 
w deszczu, tylko on jeździł po świecie z własnym jedzeniem, tylko on mógł elitarną 
formę sztuki uczynić rozrywką dla wszystkich. 

W filmie wykorzystano nagrania z niezapomnianych występów, w tym klasyczne 
utwory z koncertu Trzech Tenorów, nigdy nieprezentowane materiały archiwalne 
i wypowiedzi najbliższych.

Baran 21.03-20.04
Przed tobą ważne wydarzenia i mimo wa-
kacyjnej aury, trzymaj rękę na pulsie i bądź 
gotowy na domowe oraz rodzinne wyzwa-
nia. Zadbaj o swoją kondycję fizyczną, za-
cznij uprawiać sporty i dobrze się odżywiać.

Byk 21.04-20.05
Jeśli dotychczas praca nie dawała Ci satys-
fakcji, teraz będziesz mógł rozwinąć skrzy-
dła. Nadchodzi czas sprawdzenia swoich 
umiejętności. Nie traktuj innych z lekce-
ważeniem, bo odpłacą Ci tym samym.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie szastaj pieniędzmi i nie kieruj się zasa-
dą zastaw się, a postaw się. Zamiast dro-
giej wycieczki, lepiej zorganizować udaną 
wyprawę rowerową za miasto lub spływ 
kajakowy. Nie bagatelizuj ważnych spraw.

Rak 22.06-22.07
Nadchodzi bardzo korzystna zawodowa 
passa. Bądź czujny i nie daj się łatwo zdener-
wować. Zanim się zdenerwujesz czy kogoś 
skrytykujesz, policz do dziesięciu. W ten 
sposób zachowasz stanowisko i zdrowie.

Lew 23.07-23.08
Nie siedź sam w domu i korzystaj z za-
proszeń znajomych i sąsiadów. Im więcej 
będziesz obracał gotówką i inwestował 
w siebie, tym więcej pieniędzy i możliwo-
ści przyciągniesz w najbliższym czasie.

Panna 24.08-22.09
Nie żałuj pieniędzy na wspólny wyjazd 
z partnerem, bo będzie on wyjątkowo uda-
ny i niezapomniany. Bądź dobrej myśli, nie 
oszczędzaj na siłę i nie martw się na zapas. 
Zrób badania kontrolne.

Waga 23.09-23.10
Wreszcie zaczniesz kierować się zasadą, 
że i Ty masz prawo do egoizmu i wła-
snych wakacji. Ktoś z rodziny poprosi Cię 
o pilnowanie mieszkania podczas urlopu. 
Pilnuj zawodowych spraw.

Skorpion 24.10-22.11
Będziesz wojowniczy i bardzo zdecydo-
wany. Nie wszczynaj jednak wojen i kłótni 
rodzinnych, bo ich skutki mogą się skupić 
na tobie. Pokojowo rozwiązuj wszystkie 
spory. Chroń swoje tajemnice.

Strzelec 23.11-21.12
Ocknie się w tobie wola walki i ambicja. 
Zapragniesz zdobyć władzę i przy okazji 
zarobić wielkie pieniądze. Nie bądź zbyt 
surowy dla innych, bo Twoje uwagi czę-
sto nie będą miały uzasadnienia.

Koziorożec 22.12-20.01
Dbaj o swoje sprawy, nie odkładaj nicze-
go na później, choć pokusa będzie wielka. 
Twoja obowiązkowość i dokładność zo-
staną docenione. Odkryjesz swoje zdol-
ności do pisania i pięknego przemawiania.

Wodnik 21.01-19.02
Nie pożyczaj pieniędzy tym, którzy nie 
umieją utrzymać finansowej dyscypliny. 
Sam też nie kuś się na żadne promocje 
i kredyty od ręki, bo wpadniesz w kłopo-
ty. Pomagaj innym.

Ryby 20.02-20.03
Zajmiesz się teraz raczej pracą i karierą, 
niż miłością. Postaraj się sumiennie wyko-
nywać swoje obowiązki. Masz szansę na 
ciekawą znajomość, szczególnie zawartą 
w pracy lub w urzędzie.

HOROSKOP
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DROBNE

Sprzedam działkę budowlaną 700 m2, 

os. Krupka, uzbrojona i ogrodzona. 

Tel. 505 783 819.

S p r z e d a m  d z i a ł k ę  2 0 0 0  m 2,  

ul. Piaskowa. Tel. 728 812 375.

Dom do wynajęcia w Nasielsku.  

Tel. 694 294 294.

Usługi koparko-ładowarką. Tel. 781 

948 220.

Usługi hydrauliczne. Tel. 660 110 276.

Montaż Kotłów Gazowych. Tel. 660 

110 276.

Instalacje Gazowe. Tel. 603 640 333.

Sprzedam działkę rolną 85 arów 

oraz działkę 91 arów z olszyną sa-

mosiejką. Kosewo przy drodze do 

Cegielni Kosewo. Tel. 604 089 889, 

511 904 250.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 

556 774.

Sprzedam działkę budowlaną Krzyczki 

Żabiczki gm. Nasielsk. Tel.506 717 681.

Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem 

do salonu w NDM. Tel 691 553 551.

Sprzedam mieszkanie 41 m2 centrum 

Nasielska + garaż, ul. Rynek 4 M3 

05-190 Nasielsk. Tel. 503 661 073.

Do wynajęcia kawalerka oraz garaż 

murowany ul. Warszawska. Tel. 604 

654 312.

Sprzedam działki przy ul. Owocowej 

w Nasielsku. Tel. 696 468 255.

Sprzedam Pizzer ie  z  kuchnią 

w Pułtusku ul. Traugutta 30. Tel. 798 

639 773.

Pracownika do utrzymania porządku 

i drobne prace remontowe hodowla 

psów. Na stale może być z zamiesz-

kaniem Lorcin. Tel. 603 809 653.

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

22.07.–28.07.2019 r. 
Apteka z Uśmiechem, ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dwór Maz.

29.07.–4.08.2019 r. 
Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.

5.08.–11.08.2019 r. 
Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.

12.08.–18.08.2019 r. 
Apteka, ul. Harcerska 2, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XLV/303/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 
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DO ADOPCJI

Lucek czeka na dom
Lucek ma ok. 13 mie-
sięcy. Lubi dzieci i za-
bawę z nimi. Szybko 
prz y wiązuje s ię do 
człowieka, podczas 
spacerów zawsze pil-
nuje się ludzi i nawet 
jeś l i  gdzieś  w yb ie-
gnie, za chwile wraca 
i sprawdza czy czło-
wiek idzie dalej. Bar-
dzo przyjazny wobec 
innych zwierząt.

Jest cichutki, nie szcze-
k a ,  n i e  w yj e .  L u b i 
pieszczoty i szczotko-
wanie. Chętnie bierze 
udział w długich spa-
cerach, biegnie przy 
człowieku podczas 
wycieczek rowero-
wych po polnych ścierkach. Lucek przebywa w domu tymczasowym. 
Kontakt w sprawie adopcji 570 512 956.

Obowiązuje procedura adopcyjna.

Malutka 
Molly
Filigranowa 2-latka Molly prosi o własny 
domek! Oferuje ogrom psiej bezwarun-
kowej miłości! Uwielbia mizianki i piesz-
czoty. Jest odrobaczona, po zabiegu 
sterylizacji. Waży do 10 kg. Zachowuje 
czystość, trzyma się przy nodze, ładnie 
chodzi na smyczy. 

Szczegóły adopcji, tel.570 512 956 lub 
735 084 106. Obowiązuje procedura 
adopcyjna.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Nauka przychodzenia 
na zawołanie
Aby zwiększyć bezpieczeństwo psa w pierwszym okresie po adopcji, za-
kładaj mu zarówno obrożę, jak i dobrze dobrane, mocno przylegające 
do ciała psa szelki. Do obroży i do szelek przypnij smycze (dotyczy to 
szczególnie psów lękliwych). Otrzymaną w schronisku adresatkę ze swo-
im numerem telefonu przypnij do obroży/ szelek, które pies będzie miał 
na spacerze zawsze na sobie. Możesz też napisać swój numer telefonu na 
obroży psa.

W pierwszym okresie po adopcji wyprowadzaj psa na krótsze, ale częst-
sze spacery, najlepiej niezbyt daleko od domu. Może się zdarzyć, że pies 
będzie na tyle zestresowany, że nie będzie chciał wychodzić i/ albo za-
łatwiać się na zewnątrz. Najlepszym lekarstwem będzie w tym wypadku 
spokój i czas. Nie krzycz na psa, gdy zdarzy mu się załatwić w domu. Naj-
lepiej nie rób z tego sprawy, nie komentuj, szybko i bez słowa posprzątaj. 
Jeśli pies zacznie się załatwiać w twojej obecności, najlepiej przerwij mu tę 
czynność, podnosząc go do góry (jeśli jest mały) lub lekko pociągnij go za 
obrożę (jeśli jest większy) i wyprowadź go na dwór, a gdy tam się załatwi – 
nagródź go (w ciągu kilku sekund!) czymś pysznym i pochwal. 

Jeśli adoptowałeś/aś ze schroniska szczeniaka, to pamiętaj, aby wyprowa-
dzać go zawsze po śnie, zabawie i jedzeniu – istnieje bardzo duże praw-
dopodobieństwo, że w tych sytuacjach młody piesek będzie chciał się 
załatwić.

Ważne, aby przez pierwsze dni odbywać spacery blisko domu. Pies musi 
poznać otoczenie, oswoić się z nim, poczuć pewnie. Dalekie wycieczki 
odłóż w czasie – pamiętaj, że twój pupil jest cały czas w silnym stresie 
związanym ze zmianą miejsca zamieszkania.

Staraj się wybierać trasy w spokojnym miejscu, z daleka od ulicy – na razie 
nie poznałeś/aś dobrze swojego psa, nie potrafisz przewidzieć wszystkich 
jego reakcji, nie wiesz, czego się boi, co go drażni, w jakich sytuacjach bę-
dzie próbował salwować się ucieczką.

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu.
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Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk,  
położonej w obrębie Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162/8.

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 VII/31/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
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
Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 162/8 o pow. 1326 m2 położona w obrębie Cieksyn, objęta prowadzoną 
w Sądzie Rejonowym w Pułtusku księgą wieczystą KW OS1U/00038039/3.
Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, o korzystnych wymiarach umożliwiających jej racjonalną zabudowę. Działka obejmuje 
zasadniczo teren równy, płaski. Około 270 m2 powierzchni działki, w rejonie zachodniej granicy zajmuje skarpa oddzielająca starorzecze 
płynącej w pobliżu rzeki Nasielnej od terenu przyległego. Przedmiotowa działka leży jednak w większości na górze skarpy i nie obejmuje 
terenu zalewowego. Nad działką przebiega ukośnie napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Dojazd do działki odbywa 
się gminną drogą gruntową, lokalnie utwardzoną żwirem.
Uzbrojenie techniczne gruntu:
 – wodociąg sieciowy biegnący w drodze przyległej do dz. nr 162/8,
 – energetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia biegnąca w drodze przyległej do dz. nr 162/8. 
Do przedmiotowej działki nie wykonano żadnych przyłączy.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego jest obowiązujący plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
o nazwie: Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nasielsk dot. zespołu wsi: Borkowo, Cieksyn, Dobra 
Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie rzek: Wkry, Naruszewki, Nasielnej (uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/273/98 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18.06.1998 r.). Zgodnie z zapisem zawartym w planie, przedmiotowa działka leży w kompleksie  
32 MN – określającym przeznaczenie gruntu pod zabudowę jednorodzinną.

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

4. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
55 500, – złotych (do ceny nabycia zostanie doliczony należny podatek VAT).
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 12 września 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 6 000,00 złotych (słownie: sześć 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 5 września 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 5 września 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 
uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości;

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

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

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

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

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy pokoju 214), na stronie 
internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.umnasielsk.bip.org.pl/ w gazecie Życie 
Nasielska. Ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w gazecie o zasięgu powiatowym. 

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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Brydż
Wyniki turnieju „czternastego”, 13.07.2019 r.:
1. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   78 pkt. (61,90%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    71 pkt. (56,35%)
3. Robert Truszkowski – Paweł Wróblewski    69 pkt. (54,76%)
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   68 pkt. (53,97%)
5. Janusz Muzal – Janusz Wydra    67 pkt. (53,17%)
6. Adam Banasiuk – Kazimierz Kowalski   53 pkt. (42,06%)
7. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski   51 pkt. (40,48%)
8. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski    47 pkt. (37,30%)
CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1-2.  Piotr Kowalski     72 pkt.
 Grzegorz Nowiński    72 pkt.
3-4. Janusz Muzal     71 pkt.
 Janusz Wydra     71 pkt.
5. Waldemar Gnatkowski    69 pkt.
6.  Krzysztof Morawiecki    64 pkt.
7. Zbigniew Michalski    59 pkt.
8-9.  Józef Dobrowolski     58 pkt.
 Kazimierz Kowalski    58 pkt.
 10. Robert Truszkowski    53 pkt.
Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 

PK

PIŁKA NOŻNA

Pracowite wakacje Żbika 
S e z o n  p i ł k a r -
ski 2018/19 już za 
nami. Żbik Nasielsk 
z a ko ń c z y ł  g o  n a 
w ys o k i e j ,  c z wa r-
tej pozycji. Zawod-
nicy rozpoczynają 
już przygotowania 
do kole j ne go se -
zonu. 10 lipca roz-
p o c z ę l i  k o l e j n e 
t ren ing i  – Zap ra-
szamy wszystkich 
nowych chętnych 
zawodników do gry 
w Żbiku Nasielsk na treningi, które odbywać się będą w poniedziałki, środy i czwartki – mówi prezes klubu, 
Marek Prusinowski.

Od 13 lipca drużyna będzie rozgrywać także mecze sparingowe. 13 lipca ze Świtem Staroźreby, 20 lipca ze Świ-
tem II Nowy Dwór, 24 lipca z Wkrą 
Cieksyn, 27 lipca z Olimpią Warsza-
wa, 3 sierpnia z Mazurem Radzymin,  
7 sierpnia z Pokrzywnicą, a 10 sierp-
nia z Legionovią II. Wszystkie te me-
cze odbędą się na wyjazdach.

15 sierpnia, natomiast, rozpocz-
nie się nowy sezon rozgrywek 
2019/20. Tego dnia Żbik Nasielsk 
rozegra wyjazdowy mecz z druży-
ną Narew 1962 Ostrołęka. 

Michał B.

R E K L A M A


