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Z MIASTA

Remont dawnego 
Domu Nauczyciela
18 lipca br. nasielski magistrat ogłosił informację z otwarcia ofert w prze-
targu nieograniczonym na wykonanie zadania „Przebudowy budynku 
dawnego Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej nr 1. Do przetar-
gu przystąpiła tylko jedna firma – MABIS Sp. z o.o. z Piastowa. W środę, 
7 sierpnia br. burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski podpisał umowę 
z przedstawicielami firmy MABIS Sp. z o. o. na wykonanie przebudowy 
budynku dawnego Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej nr 1. 
Całość inwestycji ma wynieść 761 662,64 zł brutto, a termin zakończenia 
robót został wyznaczony na 29 listopada 2019 r.

(r.)

Z UM

Przebudowa 
biblioteki
Informujemy, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016 –2020” pozyskaliśmy  
260 tys. zł na przebudowę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Nasielsku.

W ramach przebudowy budynku zostanie wykonana m.in.: wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja wraz z elewacją, prze-
budowa toalet oraz dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. 

W tym roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, 
uzyskanie pozwolenia na budowę i wszczęcie procedury przetargowej. 
Być może jeszcze w tym roku rozpoczną się prace modernizacyjne. 

Z UM

Centrum przejdzie 
metamorfozę

Trwają prace nad projektem nowego parku im. Jana Pawła II w Nasielsku. 
Wykonuje go firma Outin Architektura z Nowego Dworu Mazowieckiego. 

Koszt tego projektu – 158 tys. zł brutto - wywołał kilka tygodni temu dys-
kusję wśród nasielskich radnych. Dokładnej analizy procesu wyboru firmy 
projektującej nowy park w centrum miasta, który ma stać się wizytówką 
Nasielska i miejscem odpoczynku mieszkańców, dokonał wtedy radny 
Marcin Szarszewski. 

Czy proponowana przez firmę Outin Architektura wizja parku jest zadowa-
lająca?

W sprawie projektu odbyły się w Urzędzie Miejskim w Nasielsku dwa spotka-
nia z przedstawicielem nowodworskiej firmy Outin. Pierwsze miało miejsce 
17 lipca br., uczestniczyli w nim m.in. Radosław Kasiak, kierownik wydziału 
inwestycji, nasielskiego Urzędu Miejskiego oraz Kinga Szyczypek, prezes 
Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego 
Skafander. Kolejne spotkanie miało miejsce 
25 lipca br. Obecni na nim byli reprezentanci 
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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 UM

Zwrot podatku 
akcyzowego dla rolników
Burmistrz Nasielska informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej po-
winien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć od-
powiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależ-
ności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  
1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku okre-
ślonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha 
użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła.

W przypadku ubiegania się po raz pierwszy przez producenta rolnego 
o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku 
dołącza się:

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie 
dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu pro-
ducenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, 
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym 
został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem war-
tości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki 
przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych 
zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym 
mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004.r. o systemie identyfi-
kacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017r. poz. 546 oraz z 2018r. poz.1642).

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 31 października 2019 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski do pobrania na stronie www.umnasielsk.pl zakładka karty i formu-
larze/Wydział Podatków i Opłat (F-F/06)

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku,

parter, pokój 12, 14

lub telefonicznie pod numerami:

23 693 30 13,

23 693 30 76, 23 693 30 00 wew. 113, 176.

Rejestracja internetowa
Informujemy, że od 24 lipca 2019 r. w Przychodni w Starych Pieścirogach 
została uruchomiona REJESTRACJA INTERNETOWA na wybrane termi-
ny do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej INTERNISTÓW, PEDIATRY.

REJESTRACJA INTERNETOWA w Przychodni w Nasielsku do lekarzy 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - GINEKOLOGÓW funkcjonuje od 
maja 2019 r., do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – INTERNISTÓW, 
PEDIATRÓW funkcjonuje od marca 2019 r.

Rejestracja internetowa dostępna jest na stronie internetowej SP ZOZ 
w Nasielsku pod adresem: https://www.zoz.nasielsk.pl

Instrukcja rejestracji internetowej znajduje się na tablicach informacyjnych 
w Przychodni oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Nasielsku.
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RADNI RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU 2018 – 2023

Andrzej Pacocha
Dlaczego zdecydował się Pan wystartować 
w wyborach samorządowych? Czy ma Pan 
jakieś doświadczenie w pracy w organach 
samorządu lokalnego bądź pracy społecz-
nej?

 – Od kilku lat obserwuję działania władz lo-
kalnych i jestem sceptycznie nastawiony co 
do przyszłości naszej gminy. Obecna per-
spektywa finansowa na lata 2013 – 2020 
daje olbrzymie możliwości samorządom 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 
Widać to na przykładzie sąsiednich gmin. 
Całą poprzednią kadencję uważam za wiel-
ką porażkę nasielskich samorządowców. Ciągłe zadłużanie gminy może 
doprowadzić w najbliższych latach do sytuacji, w której gmina straci 
możliwości inwestycyjne. Planowane zadłużenie na koniec tego roku 
to blisko 30 milionów złotych. Niebawem mieszkańcy zaczną odczu-
wać dotychczasowe działania Burmistrza, a może raczej ich brak, i zwią-
zanej z nim części Rady Miejskiej. Brak przekształcenia ZGKiM w spółkę 
może spowodować drastyczny wzrost opłat za wywóz nieczystości sta-
łych. Takie przykłady można mnożyć. Wszyscy jako Radni powinniśmy 
służyć mieszkańcom, jednak ze strony radnych „Małej Ojczyzny” nie 
widać chęci współpracy, a jedynie ciągły atak na tych radnych, którzy 
mają odmienne zdanie.

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

 – Moim zdaniem najważniejsze inwestycje to: dokończenie kanalizacji 
w Nasielsku, wymiana części wodociągu wykonanego w technologii 
azbestowej na nowy, poprawa infrastruktury drogowej, budowa ścieżek 
rowerowych, gazyfikacja terenów gminy od Pieścirogów do Cieksyna. 
Mam już swój pierwszy sukces w kwestii gazyfikacji. Na moją prośbę 
Pani Poseł Anita Czerwińska skierowała pismo do spółki gazowej, a ta 
wyraziła wstępną zgodę na wykonanie gazociągu na tym terenie.

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

 – Dziwię się tak postawionemu pytaniu. Gmina to jeden spójny orga-
nizm, inwestycje muszą być podporządkowane rozwojowi całej gminy. 
Z drugiej strony jednak mój okręg wyborczy przez ostatnie lata był wy-
jątkowo zaniedbany. Myślę, że na najpotrzebniejsze inwestycje w moim 
okręgu (kanalizacja, utwardzenie ulic i chodniki) potrzeba ok 20 milio-
nów złotych.

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

 – Mocnymi stronami naszej gminy są: bliskość Warszawy oraz pięk-
ne tereny rekreacyjne wzdłuż rzeki Wkry. Część turystyczna i rekreacyj-
na naszej gminy nie jest wykorzystana w sposób dostateczny. Obecnie 
turystyka to dziedzina gospodarki, z której samorządy czerpią duże 
dochody. Gmina nie wykorzystuje miejsc historycznych związanych 
z „Napoleonem”. Większość obszaru gminy nie jest objęta planem za-
gospodarowania przestrzennego co daje dużą niepewność potencjal-
nym inwestorom, a także przyciąga firmy z inwestycjami zagrażającymi 
środowisku i rozwojowi naszej gminy. Żaden uczciwy przedsiębiorca nie 
zainwestuje w gminie, w której od decyzji urzędnika zależeć może jego 
przyszłość. Kolejni Burmistrzowie nic z tym nie robią, gdyż jest to ko-
rzystne dla sprawowania władzy, mieszkańcy wyjeżdżają rano do pracy 
wracają późno i nie interesują się sprawami samorządowymi. Trzeba to 
zmienić i zacząć pomagać w inwestycjach przyjaznych naszej gminie 
zapewniających miejsca pracy i godziwe wynagrodzenie.

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

 – Z wykształcenia jestem politologiem, prowadzę własną firmę, mam 
żonę i dwóch dorosłych synów. Interesuję się polityką i historią Polski. 
Zajmuję się także pszczelarstwem.

Z UM

Centrum przejdzie 
metamorfozę
Rady Miejskiej: Rodryg Czyż, Janusz 
Gers i Dawid Domała oraz przed-
stawiciele nasielskiego magistratu: 
sekretarz Marek Maluchnik, kierow-
nik wydziału administracji Krzysztof 
Miller, kierownik wydziału inwesty-
cji Radosław Kasiak oraz burmistrz 
Nasielska Bogdan Ruszkowski.

Wizję f irmy Outin Architektura 
przedstawiał jej prezes Jarosław Gro-
madka. Wstępnie projekt przewiduje 
likwidację obecnego parkingu i za-
jazdu autobusów na tzw. barceolnie. 
Pomnik Jana Pawła II ma być prze-
niesiony na teren przy kościele św. 
Wojciecha. Cały plac parku pokry-
wać mają jasne płyty brukowe, choć 
tu już pojawiły się techniczne wątpli-
wości. Jedne, kwadratowe mają być 
grubości 8 cm, drugie otaczające je, 
tworzące lamówkę, miałyby mieć 5 
cm grubości. Taka różnica może spo-
wodować dodatkowe, jak zauważyli 
radni, zbędne koszty. Planowane jest 
częściowe pozostawienie rosnących 
tu drzew. Kiosk zlokalizowany obok 

parku miałby stać się szaletem. Na 
terenie placu znalazłby się mały plac 
zabaw, ogródki restauracyjne. Na uli-
cach, które prowadzą wzdłuż parku 
zaplanowano skośne miejsca parkin-
gowe, co ma stworzyć więcej miejsc 
postojowych. Prostopadłe miejsca 
parkingowe miałyby powstać na uli-
cy od strony m.in. sklepu Merkury, 
pojazdy miałyby tam być skierowa-
ne do sklepów. 

Radni obecni na spotkaniu zwracali 
uwagę m.in. na potrzebę ogrodze-
nia placu zabaw, czy na uciążliwość 
związaną z ptakami, które teraz bru-
dzą park, co jest bardzo nieeste-
tyczne i czemu trzeba zapobiec. Nie 
przewidziano na tym etapie projek-
tu żadnej fontanny, ponieważ jest 
ona planowana w parku przy kinie, 
jak tłumaczył podczas spotkań bur-
mistrz. 

Radny D. Domała wskazał, że nie 
wzięto pod uwagę takich rozwią-
zań jak ławeczki, w których moż-
na, dzięki fotowoltaice, naładować 

Z MIASTA

Koncepcja rozbudowy 
przychodni
Nasie lsc y radni  zosta-
l i  zaproszeni  w p iątek,  
1 9 . 07. b r . ,  d o  S a m o -
dzielnego Publ icznego 
Z ak ł adu O p i ek i  Z dro -
w o t n e j  w  N a s i e l s k u , 
gdzie Maria Michalczyk, 
dyrektor placówki, przed-
s t a w i ł a  i m  ko n c e p c j ę 
rozbudowy nasielskiej przy-
chodni zlokalizowanej przy  
ul. Sportowej. 

Nowy budynek ma po-
wstać na terenie obecne-
go parkingu położonego 
za siatką tuż obok. Obiekty 
łączyłby przeszklony korytarz. Nowy obiekt miałby być przede wszystkim energooszczędny i przystosowany 
do osób niepełnosprawnych.

Z informacji, jakich podczas prezentacji koncepcji udzielono radnym oraz 
przedstawicielom nasielskiego Urzędu Miejskiego, a także przychodni, 

Z UM 

Utrudnienia w ruchu
Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2019 roku 
w Borkowie (przy pomniku) odbędą się uroczystości związane z 99. 
rocznicą „Bitwy nad Wkrą”. W związku z powyższym nastąpi zamknię-
cie odcinka drogi w Borkowie w godzinach 16.30-19.45.

Preferowany objazd miejsca uroczystości w kierunku do Pomiechów-
ka i z Pomiechówka: przez ul. Wspólną i Polną w Borkowie.

Za utrudnienia przepraszamy.

telefon. Nie uwzględniono także  
np. grających ławeczek (taka ławecz-
ka z postacią Krzysztofa Klenczona 
znajduje się w Pułtusku). Nie zapla-
nowano ustawienia tu tablicy, któ-
ra np. mogłaby promować historię 
miasta dzięki fotografiom nasielsz-
czan, ani instalacji zewnętrznego 
monitora, który mógłby posłużyć 
jako punkt informacyjny. 

Jednak, jak zapowiadają pracowni-
cy Urzędu Miejskiego, to dopiero 
wstępna wizja parku. Na początku 
sierpnia gmina ma otrzymać bar-
dziej zaawansowany projekt, który 
zostanie przedstawiony na stronie 
www.nasielsk.pl oraz na profilu fa-
cebookowym UM. Wszystko po to, 
aby mieszkańcy mogli przestawić 
swoje opinie i uwagi. Pod koniec 
sierpnia odbędą się też konsultacje 
społeczne z autorem projektu, pod-
czas których mieszkańcy będą mo-
gli oficjalnie zgłosić swoje pomysły 
na rewitalizację skweru. 

E.G.
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R E K L A M A

KRONIKA  
POLICYJNA

22.07.2019 r. w Nasielsku funkcjo-
nariusze Referatu Kryminalnego 
KP Nasielsk, realizując czynności 
operacyjne,dokonali kontroli dro-
gowej samochodu marki Audi, we 
wnętrzu którego podczas dalszych 
czynności ujawniono torebkę fo-
liową z zawartością środków odu-
rzających. Sprawcę zatrzymano 
i przedstawiono mu zarzuty, a środ-
ki odurzające zabezpieczono. 

24.07.2019 r.  KP w Nasielsku 
otrzymało zgłoszenie o kradzieży 
pojazdu marki Ford. Podczas wy-
konywanych czynności wyszło na 
jaw, że zgłaszający 24-letni miesz-
kaniec gminy Nasielsk, kierując 
tym autem bez posiadania wyma-
ganych uprawnień do kierowania, 
na łuku drogi w Chrcynnie stra-
cił nad nim panowanie i zjechał na 
pobocze drogi uszkadzając je, po 
czym porzucił i powiadomił o jego 
kradzieży. W toku dalszych ustaleń 
okazało się, że sprawca w ten spo-
sób chciał uniknąć odpowiedzial-
ności za kierowanie bez uprawnień 
oraz pod wpływem alkoholu z wy-
nikami 0,48mg/l i 0,43mg/l alko-
holu w wydychanym powietrzu. 
Sprawca odpowie również za wy-
wołanie niepotrzebnej czynności 
organu ścigania.

24.07.2019 r. KP w Nasielsku otrzy-
mało zgłoszenie, że w siedzibie 
jednej z firm prowadzących dzia-
łalność na terenie Nasielska jeden 
z pracowników dokonał kradzieży 
pozostawionego przez zgłaszają-
cego bez dozoru w pomieszczeniu 
biurowym portfela z zawartością 
pieniędzy. W wyniku podjętych 
czynności funkcjonariusze Referatu 
Kryminalnego KP Nasielsk na pod-
stawie uzyskanej informacji opera-
cyjnej ustalili sprawcę tego czynu 
tj. 23-letniego mieszkańca gmi-
ny Nasielsk. Sprawcę zatrzymano 
i przedstawiono mu zarzut. Więk-
szość z utraconego mienia została 
odzyskana. 

27.07.2019 r. w miejscowości Nowe 
Pieścirogi funkcjonariusze Zespo-
łu Patrolowo-Interwencyjnego 
KP Nasielsk zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód marki Opel, 
którym kierował 18-letni mieszka-
niec gminy Nasielsk znajdujący się 
w stanie nietrzeźwości z wynikami 
0,35 mg/l i 0,30 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

4.08.2019 r. w miejscowości Mo-
gowo funkcjonariusze pionu pre-
wencji KP Nasielsk zatrzymali do 
kontroli drogowej samochód mar-
ki Opel, którym kierował 31-letni 
mieszkaniec gminy Nasielsk znaj-
dujący się w stanie nietrzeźwości 
z wynikami 0,27 mg/l i 0,22 mg/l 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu.

Sporz. RW

Z UM

Dofinansowanie  
w ramach  
MIWOP 2019
W c z war tek ,  25 .07.
br., w siedzibie Urzę-
du Marszałkowskiego 
Wo j e wó d z t wa  M a -
zowieckiego, zosta-
ły podpisane umowy 
n a  d o f i n a n s owa n i e 
zadań „Opracowanie 
Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla Gmi-
ny Nasielsk” i „Zakup 
systemu służącego in-
formowaniu o jakości 
powietrza w Gminie 
Nasielsk” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Po-
wietrza MAZOWSZE 2019”.

Na powyższe zadania udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości: 
20 000,00 zł na zadanie „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Nasielsk”;

10 000,00 zł na zadanie „Zakup systemu służącego informowaniu o ja-
kości powietrza w Gminie Nasielsk”. 

Dofinansowanie w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2019” mogło wynieść 
do 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

wynika, że na parterze miałaby się znajdować poradnia uzależnień oraz 
poradnia dla dzieci. Windą można będzie wjechać na I piętro. W łączniku 
zaplanowane są 3 gabinety i poczekalnia. Radny Dawid Domała zazna-
czał, że należy w takim przypadku zainwestować w odpowiednie szkło, 
które nie spowoduje, że w tym nasłonecznionym miejscu pacjenci będą 
odczuwali dyskomfort spowodowany wysokimi temperaturami. Radny 
Rodryg Czyż dopytywał o słup zabezpieczający i wspierający ten łącznik. 
W nowym budynku miałby się jeszcze znajdować nieużytkowany strych. 

Zadaniem radnych warto byłoby podnieść budynek i przenieść tam biura, 
które zlokalizowane są teraz w przychodni na poddaszu. Proponowano tak-
że, aby nowy obiekt na dachu miał m.in. wykonane tzw. kukułki oraz żeby 
elewacja nawiązywała do obecnego budynku przychodni. Dodatkowo radni 
dopytywali o gabinet, w którym prowadzone byłyby badania RTG. Z infor-
macji, które przedstawiła Maria Michalczyk, dyrektor SP ZOZ Nasielsk wy-
nikało, że aktualnie korzystniejszym jest podpisanie umów przychodniami 
w Legionowie i Nowym Dworem Mazowieckim. Mimo wszystko gabinet 
przystosowany do ewentualnego, nawet późniejszego, korzystania z niego 
i wykonywania zdjęć rentgenowskich również ma powstać.

W momencie prezentowania koncepcji inwestycja miałaby kosztować gmi-
nę ok.3,5 – 4 mln zł. Po proponowanych zmianach, przede wszystkim zwią-
zanych z zagospodarowaniem poddasza koszty na pewno wzrosną. 

Co o samej rozbudowie i koncepcji mówi dyrektor przychodni? 

 – Zleceniodawcą i inwestorem rozbudowy ośrodka zdrowia jest Urząd 
Miejski w Nasielsku. Jeśli chodzi o liczbę gabinetów, zatrudnianie lekarzy 
i zaplecze diagnostyczne to na tym etapie nie jestem w stanie udzielić kon-
kretnych informacji. Obecne rozmowy dotyczą przygotowania wstępnej 
koncepcji. Wszystko się jeszcze zmienia – mówi Maria Michalczyk, dyrektor 
SPZOZ w Nasielsku.

E.G.

Koncepcja rozbudowy 
przychodni

dokończenie ze str. 3

FOTOOBSERWATOR

Zarośnięty chodnik
Przyzwyczailiśmy się już do tego, że rowy i pobocza dróg, które porasta 
trawa, są wykaszane. Jednak na dość niecodzienny widok można się na-

tknąć w Lubominie, kiedy to trawę skoszono na chodniku znajdującym się 
przy drodze powiatowej. Z pewnością ułatwi to życie zarówno pieszym, 
którzy najwyraźniej dość rzadko korzystali z tego chodnika. 

(r.)

Z MIASTA

Segregujmy odpady 
Zmienia się gospodarka odpadami z cmentarza. To trudne do opanowania 
odpady. Zmieszane tu jest wiele różnego rodzaju produktów i segregacja 
ich jest właściwie niemożliwa. A jednak. Wydzielane są ostatnio wszelkie 
produkty pochodzenia roślinnego. Prawdopodobnie będą komposto-
wane. Czy projekt Księdza proboszcza Tadeusza Pepłońskiego przynie-
sie oczekiwany efekt ? Wiele zależy od nas wszystkich. Inicjatywa księdza 
dziekana zasługuje na uznanie i pomoc nas wszystkich. 

(az) 



59.08.–22.08.2019; Życie Nasielska nr 17 (533) AKTUALNOŚCI

Z POWIATU

Wyremontują  
drogę w Nunie
Powiat wykona inwestycję drogową na terenie gm. Nasielsk, tj. drogi powia-
towej nr 2424 W Nasielsk-Nuna. Jest to odcinek o długości 700 m w miej-
scowości Żabiczyn.

Do przetargu stanęło pięciu oferentów. W wyniku przeprowadzonej oceny 
przetarg wygrała firma DROG-BET Marcina Głuchowskiego z Sochaczewa.  
16 lipca br. Krzysztof Kapusta, starosta nowodworski, wraz z Pawłem Calakiem, 

wicestarostą ,podpisali umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 2424W Nasielsk – Nuna” z przedstawicielem firmy. Inwestycja 
będzie kosztowała powiat 276 897,60 zł i ma zostać zrealizowana do 30 wrze-
śnia br. Okres gwarancji wykonanych prac obejmie 60 miesięcy. Najwyższa 
proponowana kwota za wykonanie zadania wynosiła 460 805,65 zł. 

Przebudowa polegać będzie na wysypaniu tłucznia kamiennego (podbu-
dowa) oraz zagęszczeniu go wraz z ułożeniem nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych w celu poprawienia przejezdności na odcinku. 
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi poprzez prze-
budowę jej nawierzchni wraz z wykonaniem robót drogowych towarzy-
szących.

(red.)

Z GMINY

WIOŚ grozi karami. Komu?
Niedawno w internecie rozgorzały 
dyskusje na temat kary w wysokości 
1 mln zł za nielegalne składowanie 
odpadów na terenie naszej gminy. 
Jak podawano do publicznej wia-
domości odpady miały rzekomo 
znajdować się na gminnej działce  
tj . na terenie byłego wysypiska 
w Kosewie.

Przypomnijmy, że na ten temat 16 
lipca br. został też opublikowany 
materiał w telewizji TVP3 dotyczą-
cy nielegalnego składowania śmie-
ci w gminie Nasielsk. Reporterom 
TVP3 udało się ustalić, że do pro-
cederu miało dochodzić na terenie 
byłej cegielni w Kosewie. Kolejnego 
dnia, tj. 17 lipca br. na komisji infra-
struktury mieszkańcy także poru-
szyli ten temat. Burmistrz Bogdan 
Ruszkowski zapewniał wtedy, że 
na należący do gminy teren, gdzie 
znajdowało się wysypisko w Kose-
wie, sąsiadujący z prywatnymi dział-
kami po byłej cegielni, nie jest już 
nic przywożone. Teren został zre-
kultywowany, a jedyne prace, jakie 
w ostatnim czasie tam się odbywały 
dotyczyły nawiezienia gruzu, który 
miał być wysypany na drogę do-
jazdową. W wyniku wcześniejszych 

prac maszyny zniszczyły bowiem 
dojazd do prywatnej działki. 

 – Nadzór nad terenami gminny-
mi należy do obowiązków władz 
gminy i te są na bieżąco monito-
rowane i kontrolowane, natomiast 
materiał wyemitowany w Kurierze 
Mazowsza i Warszawy dotyczył 
działki będącej własnością prywat-
ną, leżącej na terenie po byłej ce-
gielni. Nie posiadam informacji, kto 
nielegalnie przechowywał odpady 
budowlane w kontenerach na rze-
czonej działce, ale jest to prywat-
ny przedsiębiorca, który powinien 
był uzyskać stosowne zezwolenia 
od Starosty Nowodworskiego lub 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego – w zależności od ilości 
odpadów. Jeśli takich nie pozyskał, 
kara w wysokości do miliona zło-
tych dotyczyć będzie wyłącznie 
jego – informuje Bogdan Ruszkow-
ski, burmistrz Nasielska.

O głos w tej sprawie poprosiliśmy 
przedstawicieli Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska 
z Delegaturą w Ciechanowie oraz 
Policję Gospodarczą KSP.

 – Podczas przeprowadzonych 
wspólnie z organami policji w dniu 

10 lipca 2019 r. oględzin 
stwierdzono, że na tere-
nie działki nr ewid. 72/3 
położonej w Kosewie gm. 
Nasielsk, powiat nowo-
dworski na utwardzonym 
terenie w 6 kontenerach 
znajdują się odpady po-
chodzące z budowy, re-
montów i demontażu 
obiektów budowlanych, 
a w pryzmie gruz beto-
nowy (teren należy do 
właściciela cegielni). Po 
przybyciu na miejsce 
przedstawiciela podmio-
tu zbierającego odpady 
ustalono, że zbierający 
odpady  nie posiada wy-
maganego  zgodnie z art. 41 ust. 
1ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701, 
z późn. zm) zezwolenia na zbieranie 
odpadów – informuje główny spe-
cjalista mgr inż. Małgorzata Pałka 
z up. Mazowieckiego Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony Środo-
wiska.

Tego samego dnia inspektorzy 
WIOŚ z Warszawy rozpoczęli kon-
trolę interwencyjną podmiotu 
zbierającego odpady. Dodatkowo 

w ramach podjętych czynności 
kontrolnych, jak informuje Małgo-
rzata Pałka, ujawniono, że na teren 
rekultywowanego gminnego skła-
dowiska odpadów innych niż nie-
bezpieczne i obojętne znajdujące 
się na sąsiedniej działce w Kosewie 
dowieziony został gruz budowlany.

Podkom. Andrzej Trzochewski, spe-
cjalista Wydziału do walki z Prze-
stępczością Gospodarczą Komendy 
Stołecznej Policji potwierdza, że  
10 lipca funkcjonariusze tego wy-
działu wspólnie z inspektorami 
Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska 
uczestniczyli w czynnościach wy-
konywanych na terenie cegielni 
w Kosewie.

-W przedmiotowej sprawie Mazo-
wiecki WIOŚ prowadzi postępo-

wanie kontrolne i od jego wyniku 
są uzależnione dalsze czynności – 
zauważa podkom. Andrzej Tcho-
rzewski.

Przedstawicielka WIOŚ, Małgorza-
ta Pałka, dodaje, że dalsze działania 
WIOŚ w Warszawie będą uzależ-
nione od wyników prowadzonych 
kontroli. Przypomina jednak, że za 
zbieranie odpadów bez wymaga-
nego zezwolenia kara wynosi nie 
mniej niż 10 tys. zł i nie może prze-
kroczyć 1 mln zł. Pewne jest zatem, 
że ukarany zostanie prywatny wła-
ściciel terenu, na którym znaleziono 
6 kontenerów nielegalnie składowa-
nych odpadów. Czy gmina Nasielsk 
także zostanie ukarana za nawie-
ziony na działkę gruz pod drogę? 
O tym zadecyduje WIOŚ. 

E.G.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Zaskakujący finał 
Harry Hole już po raz kolejny powraca do 
świata żywych w najnowszej powieści Jo 
Nesbo pt. Nóż. Hole znowu jest sam, nie 
jest już ani komisarzem, ani wykładowcą 
w szkole policyjnej. Jego ukochana żona, 
Rakel Fauke, wyrzuciła go z domu, a on za-
pija smutki, bo nie umie pogodzić się z roz-
staniem, choć towarzystwa kobiet mu nie 
brakuje. W pracy radzi sobie średnio, jego 
przełożona, Katrinne Bratt, dba o to, by Har-
ry zajmował się przede wszystkim papier-
kową robotą i przetrwał „trudny czas” mimo 
wszystko.

Alkohol sprawia jednak że już na początku książki wita nas Harry, które-
mu regularnie zdarza się zapominać, gdzie był i co się z nim działo (słyn-
ne blackouty), do tego ciągle poszukujący flaszki Jima Beama. Ale mimo 
to trafnie typuje mordercę w prowadzonym przez siebie śledztwie. 

Dość szybko dowiadujemy się też, że Harry może mieć kłopoty kiedy 
pewnego dnia budzi się w zakrwawionym ubraniu i nie pamięta, co robił 
poprzedniego dnia. Później następuje prawdziwe zawiązanie akcji powie-
ściowej dowiadujemy się o zabójstwo Rakel. Harry zostaje zawieszony 
w pełnieniu obowiązków służbowych, ale postanawia za wszelką cenę 
znaleźć zabójcę ukochanej kobiety. Nie będzie to łatwe zadanie, ale za-
wsze będzie mógł liczyć na pomoc przyjaciół z laboratorium krymina-
listycznego. Tym razem główny bohater będzie musiał rozwikłać kilka 
zagadek zanim trafi na właściwy trop. 

Jo Nesbo umie sprawić, że trudno oderwać się od lektury jego książek, 
przede wszystkim za sprawą umiejętnie budowanego napięcia. Wpro-
wadza do swojej fabuły różnorodne postacie i przedstawia ich portre-
ty psychologiczne skutecznie komplikując akcję powieści, ponieważ 
potencjalnie mogły popełnić tę zbrodnię, bo każda z nich ma motyw. 
Jednak prawdziwy morderca, kiedy już wszystkie elementy układanki 
wskoczą na swoje miejsce, będzie prawdziwym zaskoczeniem.

Akcja powieści raz toczy się w zawrotnym tempie, raz zwalnia i zatacza 
kręgi, przywołując wydarzenia z przeszłości bohaterów. Pojawiają się cie-
kawe wątki pracowników Czerwonego Krzyża i żołnierzy norweskich sił 
specjalnych stacjonujących w Afganistanie. Motywem przewodnim po-
wieści jest nóż – nożem zastrasza kobiety Svein Finne, seryjny gwałciciel, 
nożem została zabita Rakel. 

Wszyscy, którzy już od lat śledzą losy komisarza Hole, na pewno nie 
będą zawiedzeni, bo ten, najnowszy, niedawno wydany, 12 tom cyklu, 
jest naprawdę jednym z najciekawszych. Opowiada nie tylko o zbrod-
ni, ale także o przyjaźni i jej konsekwencjach, nowoczesnych technolo-
giach, a także o uważności i wytrwałości ponad ludzką miarę. Polecam.

iwona pęcherzewskaChmurki
Chmurki błękitne suną po niebie, 

nie mogą nigdy dogonić siebie, 

choć nie są stare, lecz bardzo młode,

przepowiadają co dzień pogodę.

Gdy słonko przez nie świeci złociście, 

Można na spacer iść oczywiście, 

gdy ciemne chmurki biegną nad nami,

najlepiej siedzieć w domu, u mamy.

Lubię czasami leżeć na łące, 

w górę spoglądać, w niebo, na słońce, 

podziwiam wtedy piękne widoki, 

które wciąż tworzą sine obłoki.

Biorę więc pędzel i papier szary, 

by naszkicować chmurek opary, 

trudne ich kształty ręka maluje,

człowiek przyrodę tak odgaduje. 

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI
Z BIBLIOTEKI

Odkurzona półka  
– Monika Szwaja 

W nasielskiej bibliotece znajduje się wiele wyjątkowych książek. Mamy 
w swych zasobach ponad 50 000 egzemplarzy. Poza nowościami, 
w tym miesiącu, proponujemy Państwu książki z tzw. odkurzonej pół-
ki. Tym razem polecamy utwory, których autorką jest Monika Szwaja. 
Są to powieści kierowane głównie do kobiet, dotykają tematów mniej 
lub bardziej poważnych, idealne na czas wakacyjnego odpoczynku 
i relaksu. Mamy w naszych zasobach pozycje takie jak: Dom na kli-
fie, Jestem nudziarą, Romans na receptę, Stateczna i postrzelona, 
Gosposia prawie do wszystkiego czy Dziewice do boju i wiele, wiele 
innych. Wszystkich chętnych namawiamy do przypomnienia sobie 
utworów tej autorki i gwarantujemy świetną, letnią lekturę.

(bib)

Z NOK. Kino letnie

Cudowny chłopak w plenerze
W  p i ą t ko w y  w i e c z ó r,  
2 sierpnia br., miłośnicy kina 
mogli zobaczyć, w nie-
zwykłych okolicznościach 
przyrody, film pt. Cudowny 
chłopak. 

N a sze  k i n o p l e n e rowe 
„rozstawi ło się”,  tak jak  
w ub ieg ł ych la tach,  na 
park ing u prz y kośc ie le  
św. Wojciecha. Tu na wi-
dzów czekało ponad 80 
pomarańczowych leżaków 
i jak się okazało, nie wy-
starczyło ich dla wszystkich 
chętnych. Na szczęście wie-
le osób było przygotowa-
nych na taką ewentualność 
i przyniosło ze sobą coś na 
czym mogli usiąść (koc, karimatę), by obejrzeć film. 
A opowieść o chłopcu, który udowadniał wszystkim, 
że od wyglądu ważniejsze jest dobre serce, przypadła 
do gustu widzom w bardzo różnym wieku. 

Kolejny plenerowy seans odbędzie się w piątek,  
30 sierpnia br., o godz. 20.30. Tym razem będzie to 
uhonorowany wieloma nagrodami filmowymi i no-
minowany do Oscara polski obraz pt. Zimna wojna w 
reżyserii P. Pawlikowskiego. Zapraszamy!

(red.)
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Z NOK. Mam Patent na Kulturę

Zamknęły las w słoikach
W ramach ogłoszonego przez 
Nasielsk i  Ośrodek Kultury 
konkursu „Mam patent na kul-
turę”, Koło Gospodyń Wiej-
skich z Ruszkowa pozyskało 
grant w wysokości 2 500 zł 
na projekt pt. „Naturalnie”. 

W środę, 24 lipca br., odbyły 
się pierwsze warsztaty reali-
zowane w ramach projektu, 
który stawia na naturę. Dzie-
sięć ambitnych i pozytywnie 
nastawionych do swojego za-
dania pań spotkało się w świe-
tlicy wiejskiej w Ruszkowie, 
gdzie czekała na nie Magda-

lena Zadrożna z f irmy Little Word. Jak zaznacza jedna 
z inicjatorek projektu, Aleksandra Ziółek, zaintereso-
wanie zajęciami było bardzo duże, powstały dwie listy, 
tj. podstawowa i rezerwowa. Decydowała zasada – kto 
pierwszy, ten lepszy. 

 – Zajęcia trwały 2 godziny. Były podzielone na część 
teoretyczną i praktyczną. W teoretycznej dziewczyny 
poznały tajniki uprawy roślin i etapy powstawania lasu 
w słoiku. A w części praktycznej każda tworzyła swoją 

własną pracę, którą mogła po-
tem wziąć ze sob ą do domu. 
Podczas zajęć uczestniczki stale 
konsultowały się z prowadzącą. 
Dopytywały o kolejność i spo-
sób wkładania składników do 
słoja i prosiły o wskazówki doty-
czące jego kształtowania. Mimo 
tego, że każda z dziewczyn miała 
do dyspozycji te same materia-
ły, powstało 10 całkiem innych, 
a tak samo zachwycających la-
sów w słoiku. Wszystko zależało 
od ich wyobraźni i kreatywności 
– relacjonuje Aleksandra Ziółek.

W ramach projektu „Natural-
nie” będą jeszcze organizowa-
ne warsztaty coachingowe „Być 
kobietą” oraz warsztaty zielarskie 
„Leki z Bożej apteki”. Warsztaty są 
nieodpłatne, cały koszt pokrywa 
Nasielski Ośrodek Kultury. Zapisy 
na zajęcia prowadzą autorzy pro-
jektu „Naturalnie”. Każdorazowo 
będą informowali o kolejnych 
warsztatach za pomocą plaka-
tów. Cieszy natomiast informacja,  
że warsztaty przypadły paniom 
do gustu i już jest zainteresowa-
nie kolejnymi spotkaniami.

E.G.

KONKURS

Kulinaria  
z naszego regionu
Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w kon-
kursie kulinarnym pt. „Dziedzictwo kulinarne szansą na rozwój produktu 
turystycznego”. 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w czterech kategoriach:

 – dania główne;

 – wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki, itp.;

 – ciasta i desery;

 – napoje.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 września br. Zaś 12 września br.,  
w Karczmie Wielka Lipa, odbędzie się prezentacja potraw i rozstrzygnięcie 
konkursu. Komisja konkursowa w każdej kategorii wyłoni po 3 laureatów, 
dla których przewidziane są nagrody.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne i podmioty z obszaru ob-
jętego LSR (tj. gmin: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, 
Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk). Jego celem jest propagowanie wiedzy  
w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów (w tym produktów lokal-
nych) w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru 
LGD oraz promowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru LGD.

Konkurs współfinansowany jest ze środków UE w ramach projektu współ-
pracy „Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną – PLAT – w ramach dzia-
łania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
– poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy 
z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014 – 2020. 

Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można na stronie www.zie-
lonemostynarwi.pl.

(red.)

Z UM

Najciekawsze kościoły 
na Mazowszu
Telewizja T VP3 Warsza-
wa rozstrzygnęła konkurs  
na najciekawsze kościoły 
na Mazowszu. Jest nam nie-
zmiernie miło poinformo-
wać, że na podium znalazły 
się dwa obiekty z naszej 
gminy. 

Zwycięzcami zostali: 

I miejsce – Jarosław Dy-
lewski (za fotograf ię ko-
ścioła pw. św. Wojciecha 
w Nasielsku, gm. Nasielsk), 

II  miejsce – El iza Czaj-
kowska (za fotografię ko-
ścioła pw. św. Katarzyny 
w Starych Pieścirogach, 
gm. Nasielsk);

III miejsce – Artur Bombiń-
ski (za fotografię kościoła 
pw. św. Mateusza Apostoła 
w Smoszewie, gm. Zakroczym).

Ponadto wyróżnienie otrzymał mieszkaniec naszej gminy – Krzysztof Mil-
ler – za fotografię kościoła pw. św. Doroty w Cieksynie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!



REPORTAŻ8 Życie Nasielska nr 17 (533); 9.08.–22.08.2019

NA SZLAKU

Pielgrzymi z diecezji ełckiej w Nasielsku
Już po raz 27 gościliśmy w nasiel-
skiej gminie pielgrzymów z diecezji  
ełckiej wędrujących na Jasną Górę 
do Częstochowy. Na teren naszej 
gminy przybyli, jak zawsze od po-
nad ćwierćwiecza, 3 sierpnia z Win-
nicy, gdzie spędzili noc. Około 
godziny siódmej byli już w Krzycz-
kach, a o godzinie dziewiątej 
w nasielskim kościele parafialnym, 
gdzie uczestniczyli w koncelebro-
wanej mszy św.

Do nasielskiej świątyni weszli nieja-
ko „z marszu”. Na przykościelnym 
placu (cmentarzu) i na przylega-
jących do kościoła ulicach było 
w tym momencie wielu miesz-
kańców naszej  gminy, którz y 
wypatrywali swych znajomych, 
pielgrzymów z lat poprzednich. 

Nie było jednak czasu na powita-
nia, pielgrzymi bowiem wkraczali 
do kościoła w szyku i ze śpiewem. 

Ograniczono się tylko z obydwu 
stron do symbolicznego poma-
chania rękami, chociaż niekiedy 
uczucia okazały się silniejsze i wy-
mieniono serdeczne uściski. 

Kolumna pielgrzymkowa miała, jak 
zawsze, doskonale przeszkolone 
i oznakowane służby zapewniające 
bezpieczny ruch na drodze i służby 
porządkowe. Wsparciem dla nich 
byli nasielscy policjanci, którzy asy-
stowali pielgrzymkowej kolumnie. 

Pielgrzymi przybyli w sześciu gru-
pach, którym przewodniczyli ka-
płani parafii: augustowskiej księża 
Eryk Szamatowicz i  Krzysztof 
Kaszuba; giżyckiej ks. Marcin Ja-
kubowski; piskiej ks. Krzysztof Pa-
chucki,; ełckiej ks. Robert Galicki; 

gołdapsko – oleckiej księża Mak-
symilian Bercikowski i Rafał Hryn-
ko, suwalskiej ks. Piotr Szędrowski. 

Kierownikiem pielgrzymki był, 
podobnie jak w roku ubiegłym,  
ks. Łukasz Kordowski. 

W sumie tego dnia w pielgrzymko-
wej kolumnie było 19 kapłanów i 12 
alumnów WSD w Ełku. Było też 5 
sióstr zakonnych. W grupie piskiej 
spotkaliśmy cztery panie z pol-
skiej parafii na Ukrainie. Wędrowa-
ły razem ze swym proboszczem. 
Tradycyjnie już wypytywaliśmy 
o najstarszego i najmłodszego 
uczestnika 27. Ełckiej Pielgrzym-
ki Pieszej. Najmłodszą pątniczką 
okazała się dwuletnia Lidka Jagieł-
ło. W pielgrzymce uczestniczy po 
raz drugi razem ze swoją mamą 

Anną Jagiełło. W ubiegłym roku też 
była najmłodszą uczestniczką piel-
grzymki. W tym roku najstarszym 

z pielgrzymiej kolumny okazał się 
pan Leonard Wiśniewski z Pisza. 
Ma 83 lata.

Ełcka pielgrzymka piesza ma 
jedną z najdłuższych tras do 
pokonania. Wynosi ona dla 
niektórych grup nawet 600 
kilometrów. Of icjalnie roz-
poczyna się w Ełku w dniu 28 
lipca, a kończy się 11 sierpnia 
nabożeństwem na Jasnej Górze. 
Wtedy też liczba pielgrzymów 
z diecezji ełckiej gwałtownie 
wzrasta, przyjeżdża bowiem 
wielu wiernych z tej diece-
zji, którzy nie mieli możliwości 
przejść całej trasy.

Po zakończonej pielgrzymko-
wej mszy św. zrobiło się gwarno 

na przykościel-
nym placu. Na-
stąpiły serdeczne 
powitania, szcze-
gólnie tych osób, 
k tó re  p oz n a ł y 
się w latach po-
przednich. Czasu 
było niewiele, bo 
za godzinę piel-
grzymia kolumna 
musiała iść w dal-
szą drogę. A po-
stój przy naszym 
kościele przezna-
czony był na od-
poczynek, i co 
najważniejsze, na 
posiłek. Parafia-
nie ks. probosz-
c z a  Ta d e u s z a 

Pepłońskiego spisali 
się na piątkę z plusem. 
Przygotowali smaczne 
potrawy. Niekiedy były 
to potrawy regionalne. 
Gospodarstwo państwa 
Kowalskich dostarczy-
ło np. s ł ynny w ca-
łej Polsce olej lniany. 
Wyróżniało się stoisko 
z jagodziankami z pie-
karni państwa Czacho-
rowskich z Lubominka. 
Gospodarowali tu pań-
st wo Obojscy, a do 
pomocy mieli grupę 
harcerz y z ZHR. To 
stoisko przypomina-
ło pielgrzymom, że 
jeden z ich kapłanów, 
wieloletni uczestnik tej 
pielgrzymki, ks. Leon 

Szadkowski związany był rodzinnie 
z Lubominkiem. 

Wierni z nasielskiej 
paraf ii przygotowa-
l i  naprawdę wspa-
niałą ucztę. Jeszcze 
w następnych dniach 
pielgrzymki dzwoni-
li z trasy pątnicy, aby 
podziękować za go-
ścinę i okazane serce. 
Wśród gospodarzy 
było wiele osób, któ-
re już ponad dwadzie-
ścia lat „uczestniczą” 
w tej pielgrzymce. Na 
przykład pani Teresa 
Adamska uczestni-
czy w podejmowaniu 
gości od początku. 
Do pomocy pątni-

kom z Ełku wdrażała swych synów 
i ich rodziny. Stałymi nasielskimi 
„uczestnikami” tej pielgrzymkowej 
akcji są członkowie Akcji Katolic-
kiej oraz personel i pensjonariusze 
Domu Pomocy Społecznej. Wielu 
parafian pomaga indywidualnie lub 
rodzinnie. Zawiązało się kilka grup, 
które łączą siły i pokazują, że idea 
jest im bliska, a przez to pokazują, 
jak wartościowych ludzi ma nasiel-
ska parafia i nasielska Gmina. Ten 
dzień pokazuje, jak można promo-
wać swoją małą ojczyznę i jak jest 
to odbierane przez gości. Nasielsk 
na mapie ich wędrówki to miej-
sce wyjątkowe. Nie sam Nasielsk, 
bo pielgrzymi przechodząc przez 
ziemię nasielską wszędzie są ser-
decznie pozdrawiani i witani. Przy 
trasie wystawione są stoliki z na-
pojami i kanapkami. Mieszkańcy 
podają je wędrowcom i cieszą się, 
gdy wszystko zostanie zjedzo-
ne lub zabrane na dalszą drogę. 

Tak było np. w Krzyczkach, już na 
krańcu Nasielska, w Siennicy, Wą-
grodnie, Cegielni Psuckiej, i Psu-
cinie – w miejscach odpoczynku 
i tam, gdzie pielgrzymka się nie za-
trzymuje. Pielgrzymka to nie tylko 
gościnność i posiłki. Pielgrzymka 
to modlitwa, słuchanie konferencji, 
katechizacja, śpiew pobożnych i nie 
tylko pobożnych pieśni. Są też pio-
senki, a nawet zabawa. Pielgrzymka 
to rekolekcje w drodze.

Wśród tych, którzy w różny spo-
sób przyczynili się do tego, że piel-
grzymi ełccy czuli się u nas dobrze 
należy wymienić rolę, jaką w stwo-
rzeniu przychylnej mieszkańcom 
gminy atmosfery odegrał Krzysztof 
Miller, kierownik Wydziału Admini-
stracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego 
i panie z kierowanego przez niego 
Wydziału. Wzorem roku ubiegłe-
go przygotowali wystawę fotogra-
ficzną, na której prezentowani byli 
uczestnicy pielgrzymki, którzy go-

ścili w roku ubiegłym w Nasielsku. 
Wystawa zaprezentowana na placu 
przy kościele cieszyła się olbrzy-
mim zainteresowaniem pątników. 
Przy niej robili sobie pamiątkowe 
zdjęcia, komentując przy okazji 
zarejestrowane sytuacje.

I jest jeszcze jeden aspekt dorocz-
nej wizyty pielgrzymów z diecezji 
ełckiej. Są oni w Nasielsku na trzy 
dni przed wyruszeniem w drogę do 
Częstochowy pielgrzymów z na-
sielskiej parafii z pielgrzymką die-
cezji płockiej. To sprawia, że często 
dochodzi do spotkań i rozmów 
uczestników obydwu pielgrzymek. 

Andrzej Zawadzki

fot. T. Zawadzki

fot. T. Zawadzki

fot. T. Zawadzki
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Pamiętamy o powstańcach warszawskich
Legenda powstania warszawskie-
go na trwałe wbiła się w pamięć 
mieszkańców Nasielska. Moż-
na powiedzieć więcej: w pamięć 
mieszkańców ziemi nasielskiej. Jest 
ona podtrzymywana przez kolej-
ne pokolenia nasielszczan, a kiedy 
- niekiedy przygasa, jedno drobne 
wydarzenie i na nowo wspomina-
my, to, co wydarzyło się 1 sierpnia 
1944 r. w Warszawie i trwało przez 
63 dni, do dnia 2 października tego 
roku. Od tamtego dnia minęło już 
75 lat. 

Z historii
Położenie Nasielska na pograni-
czu Prus Południowych (tu należał 
Nasielsk) i Generalnego Guberna-
torstwa, w bezpośredniej bliskości 
Warszawy, sprawiało, że mieszkań-
cy naszej ziemi mieli ogrom do-
świadczeń związanych z tragedią 
drugiej wojny światowej. Najczę-
ściej były to wydarzenia tragicz-
ne. W trakcie wojny i w powstaniu 
zginęło też wielu nasielszczan. Na 
nasielskim cmentarzu są też gro-
by osób, które zginęły w powsta-
niu, jak np. grób Zosi Wilskiej (przy 
wejściu na cmentarz), która zginę-
ła w pierwszych dniach powstania 
mając niewiele ponad dwadzieścia 
lat. Jest też grób łączniczki z po-
wstania Stefanii Konarzewskiej. 

Do wyjaśnienia i opisania jest wie-
le ważnych epizodów związanych 
z powstaniem, a rozgrywających 
się w Nasielsku i okolicy. To, na 
przykład, historia walk powietrz-
nych, kiedy w pierwszym etapie tuż 
przed powstaniem w nasze okolice 
nadlatywały samoloty radzieckie 
pilotowane przez kobiety, zwa-
ne przez Niemców „wiedźmami”, 
a następnie samoloty sił alianckich 
z dostawami pomocy dla powstań-
ców, a które już po wykonaniu za-
dania nie mogły lądować na terenie 
już wyzwolonym.

Sytuacja mocno skomplikowała 
się tuż po wojnie, kiedy w Polsce 
instalowała się nowa władza. Dla 
uczestników powstania nie była ona 
łaskawa (chociaż były pewne dziw-

ne wyjątki). Tuż po wojnie Nasielsk 
i okolice polubiła jedna z harcer-
skich drużyn warszawskich, z której 
wielu harcerzy brało udział w po-
wstaniu. Druhowie zaprzyjaźnili się 
z młodzieżą powstającego nasiel-
skiego liceum (raczej gimnazjum). 
Jedną z takich sztandarowych po-

staci był harcerz – powstaniec war-
szawski HUCK. 

Legenda powstania utrwalała się 
zwłaszcza przez powstańcze pio-
senki. Były one śpiewane na zbiór-
kach, na biwakach i na obozach. 
W tamtym czasie sztandarową po-
stacią nasielskiego harcerstwa była 
druhna harcmistrz RP Jadwiga Rost-
kowska. Tu trzeba też wspomnieć 
nazwiska takich druhów jak: Kazi-
mierz Zalewski, Bogdan Ostrowski, 
Sierzputowski, Stanisław Zalewski, 
Czesław Rutkowski. W tym okresie 
wchodziło już nowe, bardzo mło-
de jeszcze pokolenie harcerskie. 
Z tego okresu pochodzi też druh 
Janusz Konerberger. Było też wiele 
dziewcząt harcerek i warto byłoby 
przywrócić o nich pamięć.

Harcerstwo i pamięć o powstańczej 
legendzie przetrwała czasy naj-
trudniejsze, tzw. czasy rozwinięte-
go socjalizmu. Częstymi gośćmi na 

zbiórkach, biwakach i obozach byli, 
o dziwo, powstańcy warszawscy, 
jak np. druh harcmistrz Stanisław 
Sieradzki (Świst). Stały kontakt ze 
Szkołą Podstawową nr 2 utrzymy-
wał harcerz z powstania dh. Stefan 
Smarzyński ps. Balon.

Znaczącą postacią w dziejach 
Nasielska i dziejach polskiego Ko-
ścioła jest ks. rektor Tadeusz To-
masiński . W swym kapłańskim 
życiorysie ma też epizod powstań-
czy i harcerski. 

Nasielscy harcerze często odwie-
dzali warszawskie Powązki, aby 

wzbogacić swą wiedzę 
o powstaniu i czerpać 
najlepsze wzorce z ich 
życia.

Harcerskie  
spotkania
Po roku 20 08 na-
sie lsk ie harcerst wo 
wzbogaciło się w tej 
dziedzinie o nowy ele-
ment. Środowisko har-
cerskie przy udziale 
starszyzny harcerskiej 
z Nasielska, Ciechano-
wa, Pułtuska i Nowego 
Dworu zaczęło spoty-
kać się na leśnej pola-
nie w chrcyńskim lesie. 
S ta ł ym elementem 
tych spotkań była msza św. odpra-
wiana przez harcerskich kapelanów. 
Młode pokolenie czerpało olbrzy-
mią wiedzę i doświadczenie z tego, 
co było udziałem ich starszych ko-

leżanek i kolegów. Ważny był udział 
w tych spotkaniach powstańców 
warszawskich, których z roku na 
rok było jednak coraz mniej. Inicja-
torem tych spotkań był dh hm.PL 
Janusz Konerberger.

Niestety, nie udało się tych spo-
t k a ń  u t r z y m a ć  d ł u ż e j , 
chociaż była taka potrze-
ba. Wydaje się, że pewien 
wpływ na to miały różne 
zawirowania polityczne. 
Nie bez wpływu było też 
odchodzenie na wieczną 
wartę kolejnych harcerskich 
pokoleń. 

W tej trudnej sytuacji zno-
wu zadziałał druh Janusz 
Konerberger. Zmobilizował 
i skonsolidował środowi-
sko harcerskie: weteranów 
harcersk ich i  harcerską 
młódź. I tak w czwartek,  
1 sierpnia 2019 roku obok 
siebie znaleźli się harcerze 
z ZHR i harcerki z ZHP. Ha-

słem przewodnim spotkania było 
wspólne śpiewanie piosenek po-
wstańczych, tych samych, które 
były śpiewane na transmitowanej 
przez telewizję w czasie podobnej 
imprezy w Warszawie. Słowa i nuty 
tych piosenek dostarczył były har-

cerz z nasielskiej drużyny Obroń-
ców Westerplatte Darek Zawadzki. 
W lesie chrcyńskim, przy ognisku, 
gdzie odbyła się harcerska impre-
za ważny był udział profesjonalne-
go zespołu wokalno-muzycznego 

BENE z Warszawy. Służbę harcer-
ska przy ognisku pełni l i 
harcerze z ZHR kierowa-
ni przez swego „dowód-
cę” dha Daniela Królaka. 
Tu warto pamiętać, że jego 
drużyna nawiązuje do tra-
dycji Błękitnej Armii gen. 
Hallera. Armii, która równe 
sto lat temu wkroczyła do 
Polski

Ważną częścią tego spo-
tkania dla uczczenia 75 
rocznicy w ybuchu po-
wstan ia  warszawsk iego 
był uroczysty apel, który 
rozpoczął się punktualnie 
o godz. 17, na pamiątkę go-
dziny „W”.

Głównym jego elemen-
tem było zapalenie zni-
czy ustawionych w postaci 
symbolicznego znaku Pol-
ski Walczącej. Na tę okazję druh 
Janusz Konerberder wydał spe-
cjalny rozkaz, w którym szcze-
gólną uwagę zwrócił na ważne 
elementy związane z powstaniem 
warszawskim. Odczytała go dhna 
przewodnik z ZHP Monika Ostrze-
niewska. Ona też poprowadziła tę 
część uroczystego apelu. Znicze 

podpalali zasłużeni instruktorzy 
i goście. 

Po uroczystym apelu i po wspól-
nym śpiewaniu powstańczych 
piosenek zebrani uczestniczyli 
w polowej mszy św. Celebrował ją 
ks. kan. Tadeusz Jabłoński pełnią-
cy przez wiele lat funkcję kapelana 
nasielskiego środowiska harcer-
skiego. Po uczcie duchowej ko-
mendant nasielskiej starszyzny 
harcerskiej zaprosił zebranych na 
prawdziwą harcerską grochówkę 
serwowaną przez restaurację Sta-
ry Młyn. 

Opisane tutaj wydarzenia miały 
miejsce na leśnej polanie w Chr-
cynnie. Nasielsk także mógł ob-
serwować pewne zdarzenia, które 
wpisywały się w uroczyste ob-
chody 75. rocznicy wybuchu po-
wstania warszawskiego. O godzinie 
16.00 przy Baszcie zebrała się licz-
na grupa biegaczy, która biega-
niem postanowiła uczcić wybuch 
powstania warszawskiego. Byli to 
głównie członkowie Stowarzysze-
nia Nasielsk Baszta Team. Zanim 
wyruszyli na główne miejsce uro-
czystości do Chrcynna oddali hołd 

nasielszczanom zamordowanym 
w Twierdzy w Pomiechówku, przy 
tablicy na nasielskim kościele, byli 
w miejscu, gdzie funkcjonowała 
placówka AK i w miejscach, gdzie 
mieściły się hitlerowskie areszty. 
Marszem, z pieśnią na ustach, na 
miejsce zbiórki dotarli harcerze 
z ZHR u. przewodził im dh Daniel 
Królak.

Andrzej Zawadzki
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ABC OGRODNICTWA

Rośliny kwitnące  
w sierpniu
Tegoroczne upały dały się we znaki nie tylko ludziom, ale i roślinom  
w ogrodach, zwłaszcza tym wymagającym kłopotliwej pielęgnacji.  
Co odbiło się na intensywności ich kwitnienia. Jest jednak wiele roślin, 
którym susze nie są straszne i mimo tego zdobią rabaty do tej pory pięk-
nymi kwiatami. Do najmniej wymagających roślin, kwitnących w sierp-
niu, a zdobiących rabaty bylinowe od wiosny do zimy zaliczają się m. 
in. lawenda, rozchodnik, liliowiec, rudbekia błyskotliwa, liatra kłosowa, 
jeżówka purpurowa czy dalie.

Bardzo dekoracyjną wieloletnią krzewinką jest lawenda. Jej niewielkie, ale de-
koracyjne kwiatuszki pojawiają się na łodygach od czerwca do października. 
Roślina ta wykorzystywana jest do tworzenia obwódek rabat, ozdoby tarasów 
i balkonów. Bardzo ładnie wygląda posadzona jako obwódka rabaty różanej. 
Wabi pszczoły, trzmiele i motyle, zwiększając wydajność upraw. Odstrasza 
komary i mszyce, zapewniając w ten sposób miejsce do wypoczynku bez 
komarów. Ta dekoracyjna roślina ma wiele zastosowań: leczniczych, kosme-
tycznych i praktycznych. Lawenda ceniona jest też ze względu na właściwości 
antyseptyczne, uspokajające.

Wyjątkową grupę roślin kwitnących w sierpniu i wrześniu stanowią rozchodni-
ki, które, w zależności od odmiany, mają różne pokroje, dzięki czemu ładnie 
komponują się z wieloma bylinami ogrodowymi. Ozdobą rozchodników są 
kwiatostany w fazie pąka, które często są wykorzystywane przez florystów do 
tworzenia kompozycji kwiatowych. Intensywny kolor kwiatów zachowuje się 
długo, dlatego nawet po przekwitnięciu są one ozdobą ogrodu. Ładnie wyglą-
dają też, zaschnięte kwiatostany rozchodników pozostawione na rabatach na 
zimę, gdy są pokryte śniegiem też są ozdobą rabat. Rozchodniki okazałe ładnie 
wyglądają w luźno posadzonych kępach po kilka sztuk z przodu rabaty, czy 
też wzdłuż ścieżek. Ładnie komponują się posadzone z delikatnymi źdźbłami 
traw z bergeniami, czyśćcami wełnistymi, srebrną bylicą, czy też w zestawie-
niu z ożanką czy jeżówką purpurową. Bardzo ładne połączenie tworzą z trawą 
hakonechloa i astrami jesiennymi czy chryzantemami.

Pięknościami lata są liliowce, które Karl 
Forester określił jako „kwiaty dla inte-
ligentnych leni”. Nie tylko ze wzglę-
du na bezproblemową uprawę, ale ze 
względu na piękne kwiaty i dekoracyj-
ne łukowato wygięte liście, warto je za-
sadzić w swoim ogrodzie. Na listę zalet 
liliowców można wpisać odporność na 
różne warunki klimatyczne, tolerancję 
różnorakich gleb, odporność na suszę, 
kwitnienie w pełnym słońcu i półcie-
niu. Zaletą też jest możliwość podziału 
kęp praktycznie od wiosny do jesieni. 
Ładnie wyglądają posadzone wzdłuż ścieżek lub w kompozycjach kwiato-
wych, w połączeniu z kosaćcami, piwoniami, łubinami, żurawkami, czosnka-
mi, rozchodnikami okazałymi. Moją ulubioną odmianą jest karłowy liliowiec 
o wyjątkowo długim okresie kwitnienia, którego kwiaty dorastają do 30-40 
cm wysokości liliowiec Stella d’oro.

Rośliną łatwą w uprawie, kwitnącą obficie od lipca do września jest liatra kłoso-
wa. Liatry sprawdzają się w miejscach dobrze nasłonecznionych. Ich wysmukłe 
kwiatostany składają się z różowofioletowych koszyczków kwiatowych, wy-
rastają z pęczka prostych, intensywnie zielonych liści. Liatry ładnie wyglądają 
posadzone na tle roślin o szarych liściach, w połączeniu np. z pysznogłówką, 
liatrą białą, dzwonkami, rozchodnikami czy astrami.

Kwiatami lata są też rośliny cebulowe np. mieczyki o smukłej budowie i ślicz-
nych długo utrzymujących się kwiatach, chętnie wykorzystywanych we flo-
rystyce. Mieczyki na rabatach ładnie komponują się z innymi mniejszymi 
roślinami. Cebulki mieczyków niestety nie są mrozoodporne. Należy jesienią 
wykopać i przechować przez zimę, by móc je ponownie wysadzić w następ-
nym roku.

Inną znaną i lubianą, nie tylko przez posiadaczy ogrodów, ale i przez pszczoły 
i inne owady, rośliną wieloletnią, kwitnącą w sierpniu jest jeżówka purpurowa. 
Jej kwiaty zdobią rabaty od czerwca do września. Pędy jeżówki są szorstkie, 
sztywne i rozgałęzione na wierzchołkach których pojawiają się kwiaty. Przy-
cięcie okwitłych kwiatów, spowoduje pojawienie się nowych pędów, które 
wydłużą okres kwitnienia i rozkrzewienie się rośliny. Jeżówka purpurowa jest 
najbardziej niezawodną odmianą w uprawie ogrodowej.

Warte polecenia na letnie rabaty są wdzięczne i długo kwitnące dalie. Dalie są 
roślinami wieloletnimi, ale ich korzenie w postaci bulw należy odpowiednio 
przechować przez zimę. Kwiaty dalii zdobią rabaty od lipca do października. 
Żeby zapewnić długi okres kwitnienia zaleca się wycinanie przekwitłych kwia-
tów wraz z łodygą do rozgałęzienia poniżej. Zabieg ten zmusi roślinę do wy-
tworzenia nowych kwiatów.

Sadząc rośliny długo kwitnące w ogrodzie zapewnimy sobie rabaty 
ozdobne przez całe lato.

Elżbieta K.

U HARCERZY

Jeszcze więcej empatii
W sobotę, 20 l ipca br., nasielscy harce-
rze stanęli przed trudnym zadaniem. Pod-
czas zbiórki drużyny próbowali wcielić się 
w role osób z różnymi niepełnosprawno-
ściami. Realizując zadania na terenie na-
szego miasta, mogli choć w części poczuć 
codzienne zmagania z niepełnosprawno-
ścią. Jak podkreślają harcerze, nasze miasto 
stara się likwidować bariery. Świadczą o tym, 
np. sygnał dźwiękowy przy zielonym świe-
tle na przejściach dla pieszych, czy podjazdy 
przy budynkach ważnych instytucji. Jednak 

wciąż się zastanawiamy, co więcej moglibyśmy zro-
bić. Druhowie spotkali się z dziwnymi spojrzeniami 
i zapytaniami, w co się bawią. Podczas gdy nie była 
to wcale zabawa. Zwieńczeniem zadania był wspól-
ny posiłek, ale zupełnie inny niż zwykle. Druhowie 
mieli wzajemnie się nakarmić, pamiętając o niepeł-
nosprawnościach, które im przydzielono, co okazało 
się naprawdę niełatwe. Lekko poobijani, z bagażem 
nowych doświadczeń, powrócili do domów. To była 
ważna lekcja świadomości.

Ćw. D.Królak

Z GMINY

Czy zlikwidują gniazda?
Na terenie gminy Nasielsk funkcjonuje kilka 
gniazd, w których mieszkańcy mogą pozosta-
wiać określone odpady. O ich rodzaju informu-
ją zamieszczone w tych miejscach regulaminy. 
Niestety bardzo często zdarza się, że trafiają tam 
„nieprzepisowe” odpady, których wywiezienie 
generuje dodatkowe koszty. Do gniazda w Le-
lewie trafiają odpady budowlane lub tzw. śmieci 
wielkogabarytowe i elektrośmieci. Tymczasem, 
jak zaznacza przewodniczący Rady Miejskiej - 
Jerzy Lubieniecki, do odbioru tego typu śmieci 
jest PSZOK.

Czy gmina Nasielsk pójdzie za przykładem innych okolicznych gmin i zlikwiduje powstałe dla wygody miesz-
kańców gniazda na śmieci?

Michał B.

W SKRÓCIE
Przebudowa Wyszyńskiego
Podpisano umowę na wykonanie przebudowy ulicy Wyszyńskiego na ca-
łej jej długości.

 – Wykonawcą inwestycji będzie firma Infrastruktura Bud 59 z o.o. z War-
szawy. W ramach zadania wykonana zostanie podbudowa z kruszywa ła-
manego wraz z ustawieniem krawężników. Termin wykonania inwestycji 
wyznaczono na 30 września, a wartość całego zadania wyniosła około 
600 tys. zł – informuje Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji 
nasielskiego UM.

Asfalt już jest
Mieszkańcy Paulinowa doczekali się asfal-
tu. W ramach inwestycji została wykonana 
nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową, 
poboczami oraz rowami, na odcinku 930 m. 
Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Trans-
portowo-Handlowe WAPNOPOL Nowakowski 
Adam. 7 sierpnia 2019 r., burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski dokonał odbioru drogi 
w Paulinowie w obecności Wioletty Zawadz-
kiej, sołtys tej miejscowości. Całość inwestycji 
wyniosła 366 837,05 zł brutto, z czego 95 000 
zł pochodziło ze środków Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego.

Zakończono już prace przy budowie drogi na odcinku Pniewska Górka – Głodowo – Pianowo, a w piątek,  
26 lipca br., dokonano odbioru tej inwestycji. Na długości około 2 km wykonano nawierzchnię asfaltową wraz 
z poboczami wykonanymi z kruszywa łamanego oraz zjazdami indywidualnymi i przepustami wodnymi na 
dwóch odcinkach o długości 1,46 km oraz 650 m. Zainstalowano także oznakowanie pionowe. Koszt całej in-
westycji wyniósł 1,7 mln zł, a jego wykonawcą była firma Usługi Transporotowe, Budowlane i Drogowe Ireneusz 
Ziemiecki z Nasielska.

Michał B.
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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!

ZPN.7125.3.2018.7.AS

Burmistrz Nasielska
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6   

położonego w mieście Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 4 a stanowiącego własność Gminy Nasielsk

1. Podstawa prawna
Art.13, art 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 
r. poz. 2204 z późn.zm.), Uchwała  Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu 
mieszkalnego 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 t.j.) 

2. Przedmiot sprzedaży
W granicach działki nr 786/1 o pow. 0,1290 ha, objętej księgą wieczystą  KW Nr OS1U/00018573/2 zlokalizowany jest budynek 
mieszkalny Starzyńskiego 4 a. 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku  przy ul. Starzyńskiego 4 a w Nasielsku o powierzchni 52,00 m2 
wraz z udziałem wynoszącym 543/13450 części w nieruchomości wspólnej. 
Przedmiotowy lokal znajduje się na I piętrze wyżej opisanego budynku. Lokal składa się  z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal 
wyposażony jest w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjna oraz telefoniczną. Ogrzewanie zdalaczynne 
z kotłowni zbiorczej. Układ pomieszczeń w lokalu funkcjonalny i standardowy. Wyposażenie w lokalu kwalifikuje się do remontu 
i modernizacji.
Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy o pow. 2,30 m 2 .

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowa działka leży na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
W/w nieruchomość nie znajduję się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Jednocześnie nadmieniam, iż Rada Miejska 
w Nasielsku nie ustanowiła prawa pierwokupu  na rzecz Gminy Nasielsk oraz nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 25 Ustawy  
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej 
Strefy Rewitalizacji.

4. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
137 300,00 złotych (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych).
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych, w oparciu o ustawę z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.),  jest zwolniona z podatku 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 zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Ustalona w wyniku przetargu cena płatna jest 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 sali kon-
ferencyjnej (I piętro) o godz. 1000.
Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 6 maja 2019 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie 
przystąpił do licytacji. Drugi przetarg przeprowadzony został w dniu 8 lipca 2019 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 
ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

7. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości  15 000,00 złotych (słownie: piętnaście 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.

Bliższe 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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NASIELSK BASZTA TEAM

Nasielsk Baszta Team 
nie próżnuje!
Historia naszego kraju to historia wielu dokonań Armii Krajowej. Polska przez 
wiele lat walczyła o swoją suwerenność i szeroko rozumianą wolność. Zna-
mienne miejsce w dziejach Polski zajmuje męczeństwo oraz bohaterstwo 
Powstańców Warszawskich. Walka Polaków nie zakończyła się po kampanii 
wrześniowej. Wielu żołnierzy po czwartym rozbiorze kraju dokonanym przez 
Związek Radziecki oraz Rzeszę Niemiecką dalej kontynuowało walkę. Ślady 
tych bohaterów można odnaleźć również w Nasielsku. Grupa odważnych lu-
dzi w grudniu 1939 roku rozpoczęła regularne tajne spotkania, odbywające się 
w budynku apteki pana Machnikowskiego (obecnie sklep meblowy). Efektem 
tych spotkań było przyłączenie się do walki wraz z Armią Krajową. Na terenie 
naszej gminy zginęli również ludzie niosący pomoc walczącej Warszawie oraz 
wielu wspierających nasz kraj.

Przykładów heroicznych postaw oraz ciekawych miejsc z tym związanym 
można doszukać się w naszym mieście wiele. Nasze stowarzyszenie nie za-
pomniało o tych bohaterach. Pierwszego sierpnia, aby uczcić wszystkich bo-
haterów spotkaliśmy się pod Nasielską Basztą i rozpoczęliśmy Bieg Pamięci. 
Trasa wiodła ulicami miasta pod kościół, gdzie uczestnicy zapalili znicz i uczci-
li pomordowanych w Pomiechówku bojowników chwilą ciszy. Następnie  
4 km trasą uczestnicy pobiegli wspólnie, biegnąc z flagami i w patriotycznym 
nastroju na teren dawnej jednostki wojskowej, gdzie odbyły się uroczystości 
upamiętniające bohaterów z Warszawy. Bieg stanowił nie tylko miłą przebież-
kę, ale i wspaniałą lekcję historii, szczególnie dla najmłodszych uczestników.

Na Biegu Pamięci nasi biegacze nie poprzestali. Już czwartego sierpnia grupa 
z Nasielska wzięła udział w Ultramaratonie Powstańca w Wieliszewie. W na-
szym mieście staramy się pielęgnować i uczyć młode pokolenia historii Pol-
ski, ale również i tej naszej lokalnej. Ultramaraton Powstańca jest połączeniem 
tego wszystkiego, co jest niezmiernie ważne w życiu mieszkańców szeroko 
rozumianej lokalnej społeczności. Potężna dawka wiedzy historycznej, duże-
go wspólnego wysiłku i integracji. 

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na wymagającej trasie 
o długości 63 km, nasza sztafeta (Jarosław Ruciński, Krzysztof Kołdziejczyk, 
Agnieszka Jankowska, Jolanta Rucińska, Grzegorz Lewandowski, Stanisław Ła-
będa, Łukasz Dalecki) przebyła szlak „kuriera powstańczego” i zaliczyła kolejne 
punkty kontrolne i punkty zmian, związane z historycznym szlakiem Polski 
Walczącej. Trasa wiodła drogami, lasami oraz polnymi ścieżkami terenu po-
wiatu legionowskiego. By pokonać taki dystans, trzeba było wykazać się har-
tem ducha, jak również dobrą współpraca z całym zespołem. Jest to bieg, 
w którym tradycyjnie nasze stowarzyszenie bierze udział od początku jego 
istnienia. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Łukasz Witkowski, który całą 
trasę przebył indywidualnie. W czasie ponad siedmiu godzin pokonał całe 63 
km. Nie był to łatwy bieg. Trudna, miejscami bardzo wymagająca trasa, odci-
snęła piętno nawet na najtwardszych biegaczach. Trudny teren, zdobycie wie-
ży kościelnej i palące słońce wymagało wiele zapału i dobrego przygotowania.

Niezmiennie zapraszamy wszystkich miłośników biegania, Nordic Walking 
oraz rowerów do wspólnych treningów. Nie ważne czy już jesteś doświad-
czonym sportowcem, czy dopiero chcesz zacząć, znajdziemy miejsce 
czas i pomożemy.       JKR

NA SPORTOWO

Obóz młodzieżowy Żbika
Od 29 l ipca do 3 sierpnia ponad 
50 - osob owa g rupa m łodsz ych 
zawodników Żbika uczestniczyła 
w obozie piłkarskim w Szaf larach. 
Towarzyszyli im również opieku-
nowie: Marek Prusinowski prezes 
Żbika i trenerzy: Dariusz Kordow-
ski,  Mateusz Bramowicz i  Sylwia 
Rogalska oraz kierownik klubu Żbik 
Nasielsk Marek Osiński.

W programie wyjazdu były liczne 
treningi z przerwami na odpoczy-
nek i posiłki oraz sparingi z druży-
nami, które również przebywał y 
tam na obozach – Korona Góra 
Kalwaria,  drużyna z młodzieżo-

wej ekstra ligi Pogoń Siedlce, czy też 
z Halo Hyżne.

Organizatorzy zapewnili także moc 
lokalnych atrakcj i jak kąpiel w Bia-
ł ym Dunajcu, wycieczka do Zako-
panego, a także wizyta w Gorącym 
Potoku w Szaflarach. Młodzi zawod-
nicy na pewno wyjazd ten zapamię-
tają na długo, pozwoli ł on bowiem 
z in teg rować s ię  j e szcze b ardzie j ,  
co przy współpracy na boisku jest 
bardzo ważne.

Michał B.
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KINO NIWA ZAPRASZA
23-25 sierpnia GODZ. 14:30 i 17:00 2D dubb.
28-29 sierpnia GODZ. 14:30 i 17:00 2D dubb.

30 sierpnia-1 września  
GODZ. 15:00 2D dubb.

4-5 września GODZ. 15:00 2D dubb.

KRÓL LEW
Familijny, przygodowy;  USA; Czas trwania 1 godz. 58 min.
Simba jest młodym, prawowitym następcą tronu po 
swoim ojcu, królu Mufasie. Jednak nie wszyscy miesz-
kańcy królestwa cieszą się z jego narodzin. Następcą 
Mufasy był bowiem dotąd jego brat, Skaza, który nie 
zamierza tak łatwo oddać władzy. Knując spisek i posu-
wając się do zdrady, doprowadza do tragedii, w wyniku 
której to jemu przypada w udziale tron. Simba zostaje 
wygnany, ale pozostając wierny naukom swojego ojca, 
Mufasy, bierze sobie do serca swoje królewskie prze-
znaczenie.

23-25 sierpnia GODZ. 19:15 2D dubb.
28-29 sierpnia GODZ. 19:15 2D dubb.

SPIDER-MAN:  
DALEKO OD DOMU

Fantasy, akcja, przygodowy;  USA; Czas trwania 2 godz. 9 min. 
W następstwie wydarzeń, jakie miały miejsce w filmie 
„Avengers: Koniec gry”, Spider-Man musi stawić czoła 
nowym zagrożeniom w świecie, który nigdy nie bę-
dzie taki sam. 

30 sierpnia-1 września GODZ. 17:30 2D
4-5 września GODZ. 17:30 2D

LETNIE POPOŁUDNIE
Dramat;  Polska; Czas trwania 1 godz. 18 min. 
„Letnie popołudnie” to fim o młodych kobietach, któ-
re chcą być wolne, niezależne i pragną same decydo-
wać o swoim życiu. Jednak przede wszystkim to film 
o ogromnej potrzebie akceptacji oraz tolerancji, której 
brak może doprowadzić do tragedii. Laura kończy dziś 
25 lat. Z tej okazji gasi świeczki na torcie - na cmentarzu, 
przy grobie zmarłego ojca. To taka mała nietypowa tra-
dycja. Tak samo jak rodzinna kolacja w domu jej matki 
Zuzanny, w której dziewczyna niechętnie bierze udział. 
Relacje między kobietami są napięte, od kiedy Laura 
zamieszkała ze swoją dziewczyną, Anielą. 

30 sierpnia-1 września GODZ. 19:00 2D
4-5 września GODZ. 19:00 2D

NA BANK SIĘ UDA
Komedia, kryminalny, Polska; Czas trwania 1 godz. 45 min. 
Komedia kryminalna - szalone tempo akcji, wyrazi-
ste postaci i dowcipne dialogi. Trzech starszych panów 
dokonuje napadu na bank. Doskonale przygotowani, 
uzbrojeni po zęby i w maskach na twarzy, pod okiem 
kamer monitoringu wchodzą do banku i włamują się 
do podziemnego sejfu. Kiedy policja przyjeżdża na 
miejsce, ze zdziwieniem stwierdza, że nic nie zginęło. 
Ale czy na pewno? I tak splatają się losy trzech starusz-
ków, młodego hakera i policyjnego informatyka. Jest 
i piękna dziewczyna. Pozostaje tylko pytanie, co czeka 
ich na końcu tej przygody - nagroda, czy więzienna 
cela?

6-8 września GODZ. 15:00 2D dubb.
11-12 września GODZ. 15:00 2D dubb.

TOY STORY 4
Animowany, przygodowy, komedia, USA; Czas trwania 
1 godz. 40 min. 
 Chudy zawsze znał swoje miejsce na świecie. Jego 
życie, jak na prawdziwego szeryfa przystało, kręciło 
się wokół opieki nad Andym, a później Bonnie. Gdy 
pewnego dnia w pokoju Bonnie pojawia się nowa za-
bawka, Sztuciek, nikt nawet nie przypuszcza, że to po-
czątek zaskakującej podróży. Nieoczekiwana wyprawa 
pozwoli Chudemu przekonać się, jak wielki może być 
świat dla małej zabawki. 

6-8 września GODZ. 17:00 2D nap.
11-12 września GODZ. 17:00 2D nap.

SZYBCY I WŚCIEKLI:  
HOBBS I SHAW

Akcja, USA, Wielka Brytania; Czas trwania 2 godz. 15 min. 
Już od pierwszego ich spotkania iskrzyło. Hobbs (Dwayne Johnson), lojalny agent 
amerykańskich Dyplomatycznych Służb Bezpieczeństwa i wyjęty spod prawa wy-
rzutek Shaw (Jason Statham), były pracownik brytyjskich elitarnych agencji wojsko-
wych, walczą ze sobą, od kiedy tylko spotkali się po raz pierwszy - w 2015 roku 
w filmie „Szybcy i wściekli 7”. Ale sytuacja zmienia się wraz z pojawieniem się nie-
bezpiecznego anarchisty Brixtona Lorra (Idris Elba), który pragnie przejąć kontrolę 
nad wirusem, mogącym zmieść z powierzchni Ziemi połowę ludzkości.

Baran 21.03–19.04
Nie lekceważ przeszkód, ale i nie daj 
się ponieś fałszywej ambicji. Skłonność 
do narzucania swojego zdania, ostrych 
sprzeczek i tupania nogą, nawet jeśli masz 
rację, nie przekona do Ciebie nikogo.

Byk 20.04–20.05
Nie wystarczy być pracowitym, będziesz 
musiał także wykazać się sprytem, prze-
biegłością i intuicją. Nie wszystkie sprawy 
uda się załatwić, zmierzając prostą drogą 
do celu. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Nie odmawiaj ludziom pomocy, a poczu-
jesz się doceniony i potrzebny. Nie martw 
się niczym na zapas, tylko korzystaj z do-
brego czasu. Jeśli tylko wyjdziesz do ludzi 
i dostrzeżesz nowe szanse.

Rak 22.06–22.07
Najbliższy czas może być szansą dla Two-
jego związku oraz wszelkich kontaktów 
z ludźmi. W sprawach zawodowych poczu-
jesz silną motywację i z zapałem poświęcisz 
się postawionym przed sobą zadaniom.

Lew 23.07–22.08
Nie licz na taryfę ulgową. Im szybciej weź-
miesz się do pracy, zamiast szukać wymó-
wek lub oglądać się na innych, tym dla Ciebie 
lepiej. Strzeż się pomyłek oraz błędów wyni-
kających z niedogadania się z kolegami.

Panna 23.08–22.09
Nie myśl o straconych okazjach z przeszłości 
i nie miej wyrzutów sumienia, że ich nie wy-
korzystałeś. Ciesz się wszystkim, co ofiaruje 
Ci los. Nic w życiu nie dzieje się bez powodu. 
Nie pozwól nikomu sobą manipulować. 

Waga 23.09–22.10
Mogą pojawić się nieprzewidziane prze-
szkody na różnych płaszczyznach, głównie 
z powodu nieprzestrzegania pewnych za-
sad, kłótni, wzajemnych pomówień i oskar-
żeń. Przyczyną może być nieszczerość.

Skorpion 23.10–21.11
Zapowiada się wiele trudności, ale równo-
cześnie przyszłość niesie nadzieję na szczęśli-
wy finał. Zmiany są bolesne, lecz konieczne, 
bo tak rodzi się postęp i rozwój człowieka. 
Nowe doświadczenia wzbogacają.

Strzelec 22.11–21.12
Nadszedł decydujący etap Twojej kariery. 
Może pojawić się sytuacja związana z wypo-
wiedzeniem lub inną nieodwołalną zmianą. 
W Twoich stosunkach z partnerem nastąpi 
przesilenie. Od dawna zbierało się na burzę.

Koziorożec 22.12–19.01
Trzymaj się tego, w czym jesteś dobry i rób 
swoje. Prędzej czy później znajdziesz mi-
łośników swojego talentu. Gdy sam uwie-
rzysz w swój potencjał, inni także w Ciebie 
uwierzą.

Wodnik 20.01–18.02
Sukces jest w zasięgu ręki, trzeba tylko 
ją wyciągnąć. Jeśli nie należysz do tych, 
o których biją się łowcy głów, sam musisz 
zapukać do pracodawcy. Mierz wysoko, 
ale bądź skromny.

Ryby 19.02–20.03
W sprawach życiowych pokaż, że jesteś go-
towy do „wyjścia na ring”, że masz sporto-
we zacięcie i chętnie przyjmiesz wyzwanie, 
aby w najgorszym wypadku przegrać z ho-
norem. 

HOROSKOP
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DROBNE

Atrakcyjne  działki przy ul. Piłsudskiego 

w Nasielsku. Tel. 696 468 255.

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.

Sprzedam działkę budowlaną 700 m2, 

os. Krupka, uzbrojona i ogrodzona. 

Tel. 505 783 819.

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.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel.: 513 

556 774.

Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem 

do salonu w NDM. Tel. 691 553 551.

Do wynajęcia kawalerka oraz garaż 

murowany ul. Warszawska. Tel. 604 

654 312.

Sprzedam Pizzer ię  z  kuchnią  

w Pułtusku ul. Traugutta 30. Tel. 798 

639 773.

Sprzedam rozrzutnik w dobrym sta-

nie, kultywator 14 i pług 2. Tel. 501 

461 424.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

w Siennicy zatrudni sekretarkę. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt 

od poniedziałku do piątku od 8.00-

16.00 pod numerem telefonu:603 

555 624.

Sprzedam Masey Ferguson 590  

i brony 5-tki. Tel. 791 839 114.

Zatrudnię krawcowe chałupniczki 

oraz osobę na krojownię. Tel. 606 

656 545.

Szukam opiekunki do dzieci. Tel. 605 

692 731.

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

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. 

Tekno Amer Blok
Zakład Produkcyjny Nasielsk

Zatrudni pracowników na stanowiska:  

Elektomechanik / Mechanik
Wymagania:
• Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o kierunku 
elektromechanika, mechatronika, mechanika, automatyka, 
• Uprawnienia eksploatacyjne elektryczne do 1kV

Zakres obowiązków: 
• Przestrzeganie zasad i procedur BHP i PPOŻ
• Zapewnienie ciągłości pracy parku maszynowego poprzez wyko-

nywanie prac naprawczych, remontowych i modernizacyjnych, 
zlecanych na bieżąco oraz wynikających z harmonogramu.

• Wspieranie projektów oszczędnościowych, jakościowych i inwe-
stycyjnych 

• Projektowanie i wdrażanie prostych usprawnień technicznych w celu 
optymalizacji prac urządzeń jak również kosztów ich utrzymania

• Uczestnictwo w spotkaniach produkcyjnych 
 
Oferujemy: 
• możliwość stałego zatrudnienia 
• dobrą atmosferę pracy
• premię dochodzącą do 60%, zależną od osiąganych wyników
• zdobycie doświadczenia

Kontakt:
Piotr Zieliński
Tel: 608274275
Mail: p.zielinski@teknoamerblok.pl



159.08.–22.08.2019; Życie Nasielska nr 17 (533) ROZMAITOŚCI

DO ADOPCJI
Mat ylda ma ok. 4 miesię-
cy. Będzie pieskiem średniej 
wielkości. Jest żywiołowa i za-
wsze gotowa do zabawy. Chęt-
nie poznaje nowe komendy, 
uczy się chodzić na smyczy. 
Jest bardzo inteligentna. Obo-
wiązuje procedura adopcyjna.  
Te l .  w  s p r a w i e  a d o p c j i 
570 512 956.

 Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Nasielsk

Spacery  
z adoptowanym psem
Na początku bezwzględnie nie spuszczaj psa ze smyczy! Możesz to zrobić 
dopiero wtedy, gdy będziesz mieć pewność, że pies wraca na zawołanie 
i poznasz jego reakcje na różne bodźce np. pies może pobiec za kotem 
albo ptakiem, może przestraszyć się samochodu, innego psa, petardy etc. 
Pierwszy raz spuść psa na ogrodzonym terenie razem ze smyczą, żeby  
w razie czego móc go złapać. Jeśli pies nie będzie chciał do ciebie wrócić 
– nie krzycz na niego i nie goń go! Zwierzak może się ciebie wystraszyć 
lub pomyśli, że chcesz się z nim bawić i będzie uciekał! Zamiast tego kucnij 
i miłym, spokojnym głosem zawołaj psa, wabiąc go dodatkowo smaczka-
mi. Warto też zaopatrzyć się w długą (5 lub 10-metrową) linkę treningo-
wą – dzięki niej pies będzie miał trochę swobody podczas spaceru, ty zaś 
będziesz mieć pewność, że pupil jest bezpieczny.

Linka przyda się także do nauki przywoływania. Trening zacznij już  
w domu – po prostu często przywołuj psa do siebie miłym głosem i 

nagradzaj smaczkami za dobre zachowanie. To samo rób na zewnątrz,  
z psem przypiętym do linki. Staraj się na początku przywoływać psa tylko 
wtedy, gdy masz pewność, że do ciebie przybiegnie. Jeśli pupil bawi się  
z innymi psami lub jest zajęty czymś bardzo ważnym np. kopaniem do-
łów lub węszeniem, najprawdopodobniej zignoruje twoją komendę. Waż-
ne, żeby wzmacniać pożądane zachowania (pies przychodzi zawołany),  
a nie utrwalać w psu przekonania, że może cię zignorować. Nie zniechęcaj 
się, nie karć psa, nie krzycz! Pies powinien zawsze kojarzyć przyjście do 
ciebie z czymś przyjemnym. Nawet jeśli pupil nie będzie chciał do ciebie  
w pierwszej chwili podejść, to „ gdy już to zrobi” powstrzymaj swoje zde-
nerwowanie i pochwal go za to, zamiast karcić. W przeciwnym wypadku 
pies skojarzy przychodzenie do ciebie z karą i w przyszłości nie będzie 
chciał do ciebie wracać. Pamiętaj również, że gdy chcesz nagrodzić za coś 
zwierzaka, to pochwała lub podanie smakołyka musi nastąpić w przeciągu 
kilku sekund od momentu wystąpienia zachowania, za które psa nagra-
dzasz. Inaczej pies nie skojarzy, za co został nagrodzony.

Pamiętaj, aby często nagradzać swojego psa. Zwiększysz tym jego 
pewność siebie. Ludzie często zapominają o pochwałach, nie reagując  
w żaden sposób, gdy pies zrobi coś, o co go proszą. Reakcja (negatywna) 
pojawia się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy pies nas nie posłucha, a to bar-
dzo ważne, aby dawać zwierzęciu wsparcie również w dobrych chwilach.

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu.

 ZPN.6840.6.2019.2.AS

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 „piętnastego”, 27.07.2019 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   166 pkt (53,47%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    158 pkt (54,86%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra    154 pkt (53,47%)
4. Jacek Jeżółkowski – Kazimierz Kowalski   154 pkt (53,47%)
5. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   150 pkt (52,08%)
6. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski   138 pkt (47,96%)
7. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski    88 pkt (30,56%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA 2019:
1-2.  Piotr  Kowalski     78 pkt
 Grzegorz Nowiński    78 pkt
3. Waldemar Gnatkowski    77 pkt
4-5. Janusz  Muzal    76 pkt
 Janusz  Wydra    76 pkt
6.  Krzysztof Morawiecki    67 pkt
7.  Kazimierz Kowalski    62 pkt
8. Zbigniew Michalski    61 pkt
9.  Józef  Dobrowolski    60 pkt
10. Krzysztof Michnowski    58 pkt

Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 
PK

R E K L A M A

PIŁKA NOŻNA 

Trenerzy 
Żbika
Nowy sezon niesie za sobą kosmetyczne 
zmiany w kadrze trenerskiej nasielskiego Żbi-
ka. Dołączyło do niej kilka osób. 

Pierwszą z nich jest zawodnik drużyny senior-
skiej, Marcin Świderski, który we wtorki i piątki 
będzie trenować rocznik 2003/2004.

Do Mateusza Bramowicza, który prowadzi 
najmłodszy rocznik 2013/2014, dołączy Syl-
wia Rogalska. Ich treningi odbywać się będą 
w poniedziałki i czwartki o godz. 17:00.

Trzecim, nowym trenerem został Łukasz 
Zalewski. Do tej pory grał w Nadnarwian-
ce Pułtusk. Poprowadzi on treningi rocznika 
2007/2008 w każdy poniedziałek i czwar-
tek o godz. 17:00 na stadionie Żbika. W tym 
samym terminie, ale na Orliku odbywać się 
będą treningi rocznika 2011/2012.

Treningi wszystkich bramkarzy odbywać 
się będą w poniedziałki i czwartki od godz. 
17:00 dla grup młodzieżowych i od 18:30 
dla seniorów, a prowadzić będzie je w dal-
szym ciągu Jakub Jasiulewicz. Trenerem 
dziewcząt nadal pozostanie Daniel Gołę-
biewski. Terminy treningów nie są jeszcze 
ustalone na stałe. 

Natomiast drużynę seniorską poprowa-
dzi, tak jak było do tej pory, Rafał Załoga,  
ale wraz z asystentem, którym bę-
dzie Cezary Prusinowski. Treningi 
seniorów odbywać się będą 3 razy 
w tygodniu w poniedziałki, środy 
i czwartki o godz. 18:30. Opieku-
nem roczników 2005 i 2006 został 
ponownie Dariusz Kordowski. Ich 
spotkania treningowe zaplanowa-
ne są na wtorki i piątki odpowiednio 
o godz. 17:30 i 16.00.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Sparingi 
Żbika 
Wakacje w pełni, ale zawodnicy 
Żbika nie odpoczywają. 

Pierwszy towarzyski mecz Żbi-
ka Nasielsk odbył się, 13 lipca br, 
a przeciwnikiem naszej drużyny 
był Świt Staroźreby. Zakończyło 
się ono zwycięstwem 3:1.

Kolejny sparing z drugą drużyną 
Świtu Nowy Dwór Mazowiecki 
odbył się 20 lipca i zakończył się 
remisem 1:1.

Natomiast 27 lipca na odnowio-
nym boisku w Cieksynie odbył 
się mecz towarzyski Żbika z Wkrą 
Cieksyn. Nasielska drużyna nie 
dała jednak większych szans za-
wodnikom reaktywowanego klu-
bu i pokonała ich 9:1.

Ostatni sparing rozegrano 4 sierp-
nia z grającym w okręgowej lidze 
Warszawa I, Mazurem Radzymin, 
który w ostatnim sezonie zajął 
szóstą lokatę z 48 punktami. Żbik 
Nasielsk pokonał tę drużynę aż 
8:2.

Przypominamy, że 15 sierp-
nia rozpoczyna się nowy sezon 
w ciechanowsko-ostrołęckiej li-
dze okręgowej. Sezon ten Żbik 
Nasielsk zainauguruje na wyjeź-
dzie, gdzie zmierzy się z Narwią 
1962 Ostrołęka.

Michał B.

NA SPORTOWO

Turniej „Sami swoi”
Turniej  s iatkówki plażowej 
„Sami swoi” na stałe wszedł 
do kalendarza atrakcji ośrodka 
wypoczynkowego „Wioseł-
ko” w Cieksynie. Tegorocz-
na, trzecia już, edycja, odbyła 
się w sobotę, 3 sierpnia br. Jak 
sama nazwa wskazuje, impre-
za skierowana jest do miesz-
k a ń c ó w  g m i n y  N a s i e l s k .  
Do udziału w niej mogły zgła-
szać się zarówno pary mie-
szane, jak i damsko-damskie 
i męsko-męskie. Ostatecznie 
w rozgrywkach wzięli udział 
sami mężcz yźni .  Choć do 
udziału zgłosiło się 8 drużyn, to 
w dniu zawodów do rywalizacji 
stanęło ich 6. W pierwszym etapie każdy zagrał z każdym, co pozwoliło wyłonić finalistów.

Ostatecznie zwycięzcami tegorocznego turnieju zostali: Marcin Witkowski i Arkadiusz Kasiak. Drugie miejsce 
zajęli: Mariusz Malon i Paweł Koźniewski, a na trzecim miejscu znaleźli się: Paweł Jazłowiecki i Kamil Szot. 

Zwycięzcy otrzymali symboliczną nagrodę finansową. Tradycyjnie wręczono także statuetki dla najstarszego 
(Adam Malon) i najmłodszego (Marcin Witkowski) zawodnika, które ufundowane zostały przez radnego z tego 
terenu – Janusza Gersa. Organizatorem turnieju był klub sportowy Wkra 
Cieksyn i jego prezes Daniel Śmigasiewicz, a patronem medialnym impre-
zy było „Życie Nasielska”.

Michał B.

Marcin Świderski

Sylwia Rogalska

Łukasz Zalewski

Cezary Prusinowski


