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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 15.00 do 16.00.

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

Nasielsk, dn. 27 kwietnia 2018 roku
ZPN. 6721.1.2018.BS

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk  

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nasielsku  
Uchwały Nr XLVII/379/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku o przystąpieniu 
do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i 2, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1  
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego i pro-
gnozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku lub w formie elektronicznej na adres  
um@nasielsk.pl w terminie do dnia 30 maja 2018 roku.  Wniosek powi-
nien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Nasielska. 

Burmistrz Nasielska
mgr Bogdan Ruszkowski

 ŚWIADCZENIE 500+
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od dn. 
01-08-2018 r. rozpocznie się okres składania wniosków w ramach 
„Programu Rodzina 500 plus” na okres świadczeniowy 2018/2019.
W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się  
z prośbą o zapisywanie się od dn. 01.06.2018 r. w celu ustalenia daty  
i godziny złożenia wniosku telefonicznie pod nr tel. 23 693 30 06. 
Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych 
kolejkach.
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, któ-
rzy posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego w wersji papierowej trwać będzie od 01.08.2018 r.  
do 31.10.2018 r.
Wnioski należy składać:
 – osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk 
lub
 – drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl 
oraz bankowość elektroniczna).
Wskazane jest, aby osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 
na pierwsze dziecko załączyła do wniosku dokument potwierdzający 
okres zatrudnienia.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające 
powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2017.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest,  
aby osoby ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

ŚWIADCZENIA 
RODZINNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od dn. 
01-08-2018 r. rozpocznie się okres składania wniosków o zasiłek ro-
dzinny wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2018/2019.
W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się 
 z prośbą o zapisywanie się od dn. 01.06.2018 r. w celu ustalenia daty 
i godziny złożenia wniosku telefonicznie pod nr tel. 23 693 30 06. 
Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych 
kolejkach.
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, któ-
rzy posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 
wraz z dodatkami w wersji papierowej trwać będzie od 01.08.2018 r. 
do 30.11.2018 r.
Wnioski należy składać:
 – osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk 
lub
 – drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl 
oraz bankowość elektroniczna).
Wskazane jest, aby osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z do-
datkami załączyła do wniosku dokument potwierdzający okres zatrud-
nienia.
 W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwier-
dzające powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2017.
 W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest, 
aby osoby ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

ARiMR 

Termin składania 
wniosków wydłużony
Jak informuje Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Komisja Eu-
ropejska opublikowała 14 maja rozporządzenie, upoważniające państwa 
członkowskie UE do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków 
o przyznanie płatności do 15 czerwca br.
Krajowe rozporządzenie przedłużające ten termin do 15 czerwca br. pod-
pisał 14 maja minister rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztof Jurgiel. Przedłużo-
ny termin składania wniosków dotyczy zarówno płatności bezpośrednich, 
jak i płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 
2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicz-
nych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych).
Do 15 czerwca br. rolnicy będą również mogli dokonywać zmian we 
wniosku bez narażania się na sankcje.

(red.) za:www.arimr.gov.pl
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fot. K. Miller

Z UM

Zmieniamy się na lepsze
Inwestycje oświatowe

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski

Inwestowanie jest jednym z kluczowych elementów wpływających na rozwój gminy. Niestety samorządy lo-
kalne mają określone możliwości rozwoju, wynikające z posiadanych zasobów technicznych, społecznych, 
ekonomicznych i ekologicznych. Jest to niezaprzeczalny fakt, mający wpływ na ilość i wielkość prowadzonych 
przedsięwzięć. Tak samo jest i w przypadku naszej gminy. Zasoby, którymi dysponujemy, są ograniczone, dla-
tego też każda inwestycja poprzedzona jest skrupulatną analizą oraz poszukiwaniem możliwości wykorzy-
stania różnorodnego dofinansowania. W samych latach 2014-2018 na terenie gminy udało się zrealizować 
wiele inwestycji – zarówno tych małych, prawie niezauważalnych, o których często zapominamy oraz tych 
dużych, ułatwiających funkcjonowanie całemu społeczeństwu. Przypomnijmy sobie, jak na przestrzeni tych 
lat zmieniała się nasza mała ojczyzna.

Jedną z największych bolączek na-
szej gminy był brak nowoczesne-
go przedszkola i żłobka. Marzenie 
o dobrze wyposażonym, a przede 
wszystkim bezpiecznym obiekcie zi-
ściło się w 2016 r. Wówczas to udało 
się zrealizować projekt pt. „Rozbiór-
ka istniejącego budynku przedszko-
la samorządowego oraz budowa 
przedszkola miejskiego ze żłobkiem 
w Nasielsku”. Wartość inwestycji  
to prawie 12 mln zł, z czego ok. 4 mln 
zł odzyskaliśmy (z programu „Ma-
luch ”, OZE i VAT). Dzięki inwestycji 
powstał dwukondygnacyjny, nowo-
czesny  budynek, w którym wszystkie 
pomieszczenia przeznaczone na realizację zajęć wychowawczo-dydaktycznych, zabawę oraz odpoczynek 
dzieci są przestronne i pełne światła dziennego. Jasna kolorystyka oraz dostosowane do najmłodszych użyt-
kowników wyposażenie sal bez wątpienia sprzyjają zabawie. Oprócz tego w budynku znajduje się zespół 
pomieszczeń administracyjno-socjalnych, w pełni funkcjonalna kuchnia oraz szatnia dla dzieci. Z kolei na 
zewnątrz powstał nowoczesny plac zabaw z huśtawkami, zjeżdżalniami i drabinkami do wspinaczki. Nad bez-
pieczeństwem i rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogów i specjalistów. 
Budynek przystosowany jest do 250 przedszkolaków i 70 dzieci do lat 3. Na chwilę obecną brak jest wolnych 
miejsc.

W maju 2017 r. udało się rozpocząć 
prace związane z budową sali gim-
nastycznej przy szkole im. Pierre’a  
de Coubertina w Budach Siennickich. 
Na jej budowę młodzież, nauczycie-
le  oraz okoliczni mieszkańcy czeka-
li ponad 10 lat. Obiekt o powierzchni 
użytkowej 687 m2 wyposażony jest 
w zaplecze szatniowo-sanitarne, nad 
którym znajduje się widownia. Reali-
zacja tego przedsięwzięcia ma bardzo 
istotne znaczenie dla prawidłowego 
rozwoju fizycznego uczniów. Nieste-
ty do tej pory, z braku odpowiedniego 
pomieszczenia, zajęcia wychowania fi-
zycznego odbywały się przede wszyst-

kim na korytarzu szkoły, a w ciepłe dni na zewnątrz. Obecnie młodzież i mieszkańcy okolicznych miejscowości 
mogą w pełni wykorzystać swój potencjał sportowy bez względu na pogodę. Atutem budynku jest jego bez-
pośrednie połączenie ze szkołą łącznikiem, który znajduje się na wysokości I piętra. Obiekt, który kosztował 
2275500 zł, został oddany do użytku 11 kwietnia 2018 r.

Obecnie jesteśmy na etapie re-
alizacji kolejnego projektu „Bu-
dowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Popowie 
Borowym”, którego koszt wy-
nosi 1960000 zł. Będzie to par-
terowy budynek wyposażony  
w nowoczesną salę gimnastycz-
ną, sale lekcyjne, zaplecze sani-
tarno-szatniowe oraz łącznik ze 
szkołą. Na realizację inwestycji 
został złożony wniosek o do-
finansowanie do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Planowana 
wysokość dotacji wynosi 50% 
wartości zadania. Budowa ma 
zostać zakończona 31.10.2018r. 

W kolejnym numerze pisma zaprezentujemy inwestycje z zakresu sportu i rekreacji.

Z MIASTA

Skrzynka na środku drogi
Na ulicy Brzozowej, odchodzącej od ulicy Młynarskiej, zobaczyć można 
dość nietypowy widok – skrzynkę elektryczną na środku drogi. Okazuje 
się, że stan taki nie jest zamierzonym działaniem, a efektem działań sa-
mych kierowców dojeżdżających do swoich posesji. Już jakiś czas temu 
przed i za skrzynką umieszczono biało-czerwone znaki ostrzegawcze. 
 – Gmina Nasielsk na tę chwilę dysponuje tam pasem drogowym o sze-
rokości 3 metry, a jej właściwy przebieg znajduje się między drzewami, 
a tą skrzynką elektryczną – mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału 
Inwestycji w UM Nasielsk. Wyjeżdżona droga z lewej strony (jadąc od uli-
cy Młynarskiej), znajduje się już na prywatnym, nieogrodzonym gruncie, 
dlatego też Urząd Miejski podjął działania celem uregulowania zaistniałej 
tam sytuacji.
– Podjęliśmy rozmowy z właścicielem działki o poszerzenie do 12 me-
trów naszej drogi. Zostały już wycięte wspomniane drzewa, a geodeta jest 
na etapie wydzielania działki na poszerzenie drogi. Kiedy te kwestie zo-
staną uregulowane, zajmiemy się usunięciem karp i wysypiemy kruszywo 
betonowe, aby utwardzić tę drogę – dodaje kierownik Radosław Kasiak.

Michał B.

Z MIASTA

Utrudniony dojazd do kina
W centrum Nasielska trwają prace związane z budową 
kanalizacji. To główne zadanie inwestycyjne naszej gminy  
w tym roku.

Roboty trwają obecnie na ul. Składowej, znajdującej się wzdłuż parku tuż 
obok kina Niwa. W związku z tym wszyscy zmotoryzowani kinomaniacy 
oraz osoby parkujące auta w tej części miasta, muszą liczyć się z utrudnie-
niami związanymi z dojazdem do Nasielskiego Ośrodka Kultury. Obecnie 
możliwy jest on jedynie od ul. Koziej.
Przypomnijmy, inwestycję za 7 861 125.20zł, wykonuje ciechanowski Za-
kład Instalacji Sieci Gazowych, Wod-Kan., energetycznych, handlu i usług 
M.M. Młyńscy Spółka jawna.

E.G.

NASZE SPRAWY

PKS Ciechanów 
likwiduje połączenia
Od poniedziałku, 14 maja, PKS Ciechanów zlikwidował kilkanaście po-
łączeń lokalnych. Spółka znajduje się obecnie w stanie likwidacji i sys-
tematycznie zmniejsza liczbę połączeń. Wśród zlikwidowanych jest 
połączenie Pułtusk D.A – Nasielsk Rynek o godz. 14:30 i Nasielsk Rynek 
– Pułtusk D.A. 16:05.

Michał B. (za www.mobilis.pl)

fot. K. Miller

fot. K. Miller
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KRONIKA OSP
27 kwietnia: pożar sadzy w komi-
nie w budynku jednorodzinnym 
w miejscowości Cieksyn. W akcji 
uczestniczyły zastępy z OSP Ciek-
syn i PSP Nowy Dwór Mazowiecki. 
Działania polegały na ugaszeniu po-
żaru i wyczyszczeniu komina.
3 maja: OSP Nasielsk zabezpieczała 
lądowanie i start śmigłowca LPR przy 
ulicy Piłsudskiego.
4 maja: OSP Cieksyn i PSP Nowy 
Dwór Mazowiecki zabezpiecza-
ły teren wokół budynku, w którym  
na tarasie znajdował się podejrzany 
ładunek.
9 maja: pożar samochodu osobo-
wego w miejscowości Andzin. Do 
akcji zadysponowano OSP Cieksyn. 
Działania polegały na ugaszeniu po-
żaru za pomocą gaśnicy proszkowej.
9 maja: pożar szpaleru tuj na posesji 
przy ulicy Działkowej. Zadyspono-
wano OSP Nasielsk, OSP Jackowo 
i PSP Nowy Dwór Mazowiecki. Dzia-
łania polegały na podaniu dwóch 
prądów gaśniczych.
12 maja: pożar pustostanu przy ulicy 
Garbarskiej. Zadysponowano OSP 
Cieksyn.
12 maja: kolizja samochodu oso-
bowego w Starych Pieścirogach. 
Zadysponowano OSP Nasielsk, PSP 
Nowy Dwór Mazowiecki i WSP Po-
miechówek. Działania polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

KRONIKA  
POLICYJNA

5 maja: funkcjonariusze KP Nasielsk 
w wyniku podjętych działań ujawnili 
u mieszkańca gm. Nasielsk w miej-
scu zamieszkania na poddaszu upra-
wę konopi innych niż włókniste 
w ilości 8 sztuk o różnej wysokości.

5 maja: policjanci KP Nasielsk doko-
nali zatrzymania Bogumiła K., któ-
ry znęcał się fizycznie i psychicznie 
nad żoną oraz córką. Sprawca usły-
szał zarzuty, został przesłuchany, 
a Prokuratura Rejonowa w Pułtusku 
zastosowała wobec w/w dozór poli-
cji, a także nakaz opuszczenia lokalu 
zajmowanego wspólnie z pokrzyw-
dzoną i zakaz zbliżania i kontaktowa-
nia się z pokrzywdzonymi.

11 maja: w miejscowości Nasielsk 
ul. Warszawska policjanci ZPI KP 
Nasielsk dokonali zatrzymania 
mieszkańca gm. Nasielsk, który 
kierował pojazdem Skoda Favorit 
będąc w stanie nietrzeźwości z wy-
nikiem 0,27 mg/l i 0, 23 mg/ l al-
koholu w wydychanym powietrzu.

12 maja: KP Nasielsk został poinfor-
mowany o tym, że w miejscowo-
ści Borkowo n/n osoba wpuściła 
do stawu n/n substancję w wyniku 
czego uśmierconych zostało kilka-
naście ryb. Na miejscu wykonano 
czynności procesowe, postępowa-
nie prowadzi KP Nasielsk.

14 maja: policjanci ZPI KP Nasielsk 
zatrzymali w miejscowości Dębin-
ki kierującego Fiatem mieszkańca  
gm. Nasielsk., który prowadził 
pojazd w stanie nietrzeźwości 
z wynikiem 0,66 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

Z POLICJI

Fiatem na podwójnym gazie
W czwartek, 26 kwietnia br., po godz. 18.00 w Kątnych, nasielscy policjan-
ci podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierowcę Fiata Seicento. Udało się 
go zatrzymać dopiero po kilkunastominutowym pościgu. Autem kierował 
73-letni mieszkaniec powiatu płońskiego. 
 – 73-latek był w stanie nietrzeźwości. Miał ponad 2 promile alkoho-
lu w organizmie. Teraz odpowie nie tylko za kierowanie samochodem 
z „promilami”, ale także za niewykonanie polecenia zatrzymania auta. 
Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. O jego losie zadecyduje 
sąd – informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer Prasowy Komen-
danta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

E.G.

Z POLICJI

19-latek dachował BMW
Do bardzo niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia doszło w Starych Gro-
chalach, gm. Leoncin, w majówkę. 3 maja br., młody, 19-letni mieszkaniec  
gm. Nasielsk zjechał do przydrożnego lasu, gdzie dachował. Jak informuje pod-
kom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji 
w Nowym Dworze Mazowieckim, prawdopodobnie kierowca BMW nie dosto-
sował prędkości do warunków drogowych. Razem z 19-latkiem podróżowało 
trzech pasażerów w wieku od 17 do 20 lat. Wszyscy trafili do szpitala. Pojazd 
w wyniku zderzenia został całkowicie zniszczony. Podróżujący autem cudem 
uszli z życiem z tego wypadku. 
Aktualnie okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniali nowodworscy policjanci.

E.G.

Z POLICJI

Zasnął za kierownicą 
W sobotę, 12 maja, przed godz. 19.00, doszło do zdarzenia drogowego 
na ul. Makowej w Starych Pieścirogach z udziałem jednego pojazdu oso-
bowego. 
– Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 29-letni kierujący 
Oplem (obywatel Ukrainy), prawdopodobnie w wyniku zaśnięcia, zjechał 
z drogi i uderzył w betonowy przepust. W wyniku zdarzenia pasażerowie 
auta, dwóch obywateli Ukrainy (38 l i 21 l), trafili do szpitala. Kierowca był 
trzeźwy – mówi podk. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta 
Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Aktualnie policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia drogowego.

E.G.

FOTOOBSERWATOR

Zarośnięte rowy
Niestety kosiarki nie wy-
ruszyły jeszcze w trasę  
po Nasielsku. Zarośnię-
te rowy znajdują się przy 
drogach gminnych, po-
wiatowych i wojewódz-
kich. W oczy rzucają się 
najbardziej główne drogi, tj. 
ul. Kolejowa – łącząca Pie-
ścirogi z Nasielskiem oraz 
ul. Płońska i Warszawska 
(drogi wojewódzkie). 

E.G.

Z GMINY

Z GMINY

Wniosek trafił  
do prokuratury
Na of icjalnej stronie nasiel-
skiego Urzędu Miasta oraz na 
urzędowym profilu FB, w po-
niedziałek, 14 maja br., opubli-
kowana została interesująca, 
a jednocześnie bardzo enigma-
tyczna informacja, sygnowana 
przez Bogdana Ruszkowskiego, 
burmistrza Nasielska. Dotyczyła 
ona złożenia przez Jerzego Lu-
bienieckiego, przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Nasielsku, 
11 maja br.,  zawiadomienia  
do Prokuratury Rejonowej 
w Pułtusku o możliwości po-
pełnienia przestępstwa. A do-
kładniej, czynu polegającego na 
nakłanianiu osoby pełniącej funk-
cję publiczną do naruszenia przepisów prawa poprzez obietnicę udzielenia 
korzyści majątkowej. Jak się dowiedzieliśmy, sprawa ma związek z wypo-
wiedzią radnego Grzegorza Arciszewskiego na sesji Rady Miejskiej, któ-
ra odbyła się 29 marca br. Radny, stwierdził wtedy, iż kiedy pełnił funkcję 
burmistrza Nasielska, prywatny inwestor planujący budowę zakładu zago-
spodarowania odpadów w Jaskółowie zaproponował mu 5 mln zł na rzecz 
gminy Nasielsk, jako rekompensatę dla tamtego rejonu w zamian za wyda-
nie pozytywnej decyzji środowiskowej dla inwestycji w Jaskółowie.

(red.)

Asfalt w Kędzierzawicach?
Kędzierzawice to miejscowość po-
łożona na północnych obrzeżach 
gminy Nasielsk. Pod koniec 2016 
roku zmodernizowano tam część 
drogi gminnej (2,27 km) od stro-
ny Pianowa do skrzyżowania przy 
figurce w Kędzierzawicach, mię-
dzy innymi poprzez położenie na-
wierzchni asfaltowej.
Poprawiło to znacząco komfort ży-
cia tutejszych mieszkańców. Dzięki 
nowej drodze mogą oni  swobod-
nie dojechać do drogi powiatowej 
Nasielsk – Strzegocin.
Część mieszkańców rozczaro-
wana jest jednak tym, że asfaltu  
nie położono na dłuższym odcin-
ku tej drogi gminnej, która od figur-
ki prowadzi jeszcze do kilku posesji. 
Pan Walenty Olszewski, właściciel 
działki położonej w Kędzierzawi-
cach, zapewnia, że gmina ogólnie 
dba o drogę, ale przydałby się as-
falt. – Ostatnio była tu równiarka, 
podsypano tłuczeń w miejscach, 
gdzie było błoto. Mamy suchą wio-
snę i nie ma teraz co narzekać, jed-
nak zimą było tu ciężko. Na całej 
długości od figurki było błoto, bo 

tu mamy glinę. Ostatnio pod-
czyszczono również rów me-
lioracyjny wzdłuż drogi – mówi 
pan Walenty.
Pan Olszewski uważa, że gmi-
na powinna przedłużyć tę do-
tąd „ślepą” drogę, wykupując 
część jednej z prywatnych dzia-
łek w Kędzierzawicach. W ten 
sposób można byłoby połą-
czyć sołectwo Kędzierzawice 
z miejscowością Górki-Witowi-
ce w gminie Świercze. 
Jak wyjaśnia Radosław Kasiak, 
kierownik Wydziału Inwesty-
cji UM Nasielsk: – Uzyskane 
dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
pozwoliło w 2016 r. na wykona-
nie drogi, która jest ciągiem dro-
gowym, jeździ po niej autobus 
szkolny, a więc przebiega przez 
kilka miejscowości. Był to pierw-
szy etap budowy drogi. W ramach 
drugiego etapu przygotowana 
jest dokumentacja na odcinek 
od Kędzierzawic, przez Głodo-
wo i Pniewską Górkę, do Pniewa 
(w okolicach planowanego drugie-

go ronda – przyp. red.) o długo-
ści 5,4 km. Złożyliśmy już wniosek  
na pozyskanie dofinansowania na 
ten cel – tłumaczy Radosław Ka-
siak. Optymistyczny scenariusz 
zakłada wykonanie tej inwestycji 
jeszcze w tym roku.
Natomiast szanse na położenie 
asfaltu na „ślepym” odcinku dro-
gi w Kędzierzawicach, która od 
figurki jest tylko drogą prowadzą-
cą do kilku posesji, są raczej nie-
wielkie. Kolejka sołectw chętnych  

do wykonania bitumicznego utwar-
dzenia dróg nie maleje. Wystarczy 
wspomnieć chociażby Paulinowo, 
Żabiczyn, Borkowo, Andzin, Alek-
sandrowo i wiele innych.
Jak zapewnia nasielski magistrat, 
drogi gruntowe we wszystkich 
miejscowościach naszej gminy 
będą kontrolowane i w razie po-
trzeby poprawiane w ramach bie-
żącego utrzymania dróg.

Michał B.
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ZGMINY

Będą mandaty za śmieci!?
Od roku w Lelewie funkcjonuje ogólnodostępne tzw. gniazdo, w którym znajdują się kon-
tenery na śmieci. Jak się okazuje, pojawiają się tam różnorodne odpady, niektóre z nich 
nie są „regulaminowe”, a więc nie odbierze ich firma Błysk Bis.  

Z MIASTA

Parkują gdzie chcą
Nasielscy kierowcy nagminnie ustalają swoje zasady ruchu drogowego. 
Tak też było w czwartek, 10 maja br., kiedy to jeden z kierowców zaparko-
wał swoje auto przy ul. POW, zastawiając do połowy przejście dla pieszych. 

 Tym samym pojazd zastawił też chodnik wzdłuż wspomnianej ulicy. Kobieta 
z wózkiem nie miałaby szans, aby pokonać taką przeszkodę. 
Pozostawienie auta w niedozwolonym miejscu na tzw. „chwilę”, tak jak w tym 
przypadku, nie powinno się zdarzać. Oczywiście kierowcy jest tak wygod-
nie, jednak utrudniamy życie innym, np. zastawiając „zebrę”, bramę wjazdową  
do posesji, garażu lub blokując płynny ruch na drodze. Do takich sytuacji na-
gminnie dochodzi chociażby na ul. Rynek. Pomimo licznych artykułów na ten 
temat, kierowcy nic sobie z tego nie robią i nadal parkują przy samej aptece, 
często uniemożliwiając pozostałym zmotoryzowanym swobodny przejazd 
przy wysepkach, a pieszym bezpieczne przejście przez „zebrę”.

E.G.

–  Ludzie składują tam 
te lewi zor y,  op ony, 
wanny, brodziki. Kilka 
razy podjechałem na-
wet z przyczepką i wy-
wiozłem to na PSZOK, 
gdzie bez problemu 
przyjęto te materiały – 
mówi Jerzy Lubieniec-
ki,  przewodniczący 
Rady Miejskiej i sołtys 
Lelewa, inicjator po-
wstania tego „gniazda”. 
– Ostatnio zainstalo-
wane zostały tam dwie 
kamery, dlatego teraz 
będziemy monitoro-
wać i wyciągać konsekwencje wo-
bec osób, które nie przestrzegają 
regulaminu – dodaje.

Na tabliczkach znajdujących się 
na ogrodzeniu „gniazda” są infor-
macje, gdzie można zostawić po-
szczególne rodzaje śmieci. Osoby, 

które n ie b ędą stosował y s ię  
do tych zasad, mogą spodziewać 
się mandatów.

Michał B.

Z MIASTA

Szybki remont na POW
Po długim weekendzie majowym na ulicy POW w Nasielsku pojawili się 
drogowcy. Odcinek od ulicy Wyszyńskiego do Piaskowej był zmorą dla 

kierowców z powodu zapadniętych studzienek kanalizacyjnych. Dlate-
go wielu z nich, chcąc je ominąć, jeździło na tym odcinku slalomem.  
– W ramach gwarancji wykonawca został wezwany do wyregulowania 
studzienek kanalizacyjnych. Ani gmina, ani powiat nie ponieśli z tego 
tytułu żadnych kosztów – informuje kierownik Radosław Kasiak z Wy-
działu Inwestycji w Urzędzie Miejskim.
Przy okazji naprawiono też zniszczony fragment asfaltu na skrzyżowaniu 
ulicy POW i Piaskowej.

Michał B.

Latarnie  
na Starzyńskiego
Przy ulicy Starzyńskiego zrobiło się ja-
śniej. W ostatnich tygodniach zamonto-
wano tam bowiem dwie latarnie.
– Firma Energa Oświetlenie zamontowa-
ła na ulicy Starzyńskiego dwie latarnie. 
Jedną na końcu ślepego odcinka ulicy, 
a drugą między blokami przy drodze we-
wnętrznej, która jest własnością gminy. 
Latarnie zostały zamontowane bezpłat-
nie w ramach dobrej współpracy. Wcze-
śniej oświetlały one skrzyżowanie ulic 
Kościuszki i Płońskiej, zanim zostało tam 
wybudowane rondo – mówi kierownik 
Radosław Kasiak z Wydziału Inwestycji 
w UM w Nasielsku. Oświetlenie zamonto-
wano na prośbę okolicznych mieszkań-
ców.

Michał B.

Z GMINY

Skate Park w rozsypce
Pod koniec ubiegłego roku pisaliśmy w ŻN o bardzo złym stanie technicznym rampy, która 
znajdowała się na terenie Skate Parku w Starych Pieścirogach. Rampę już zdemontowa-
no, ale pozostałe urządzenia także wymagają remontów.

To obecnie jedy-
ne miejsce, gdzie 
dzieci i młodzież 
mają do dyspo-
zycji teren rekre-
acyjny. Niestety, 
istniejący już od 
dziesięciu lat plac, 
mimo bieżących 
napraw, wymaga 
większych nakła-
dów finansowych. 
–  Obecnie mam 
p r a c o wn i ka  n a 
p ó ł  e t a t u ,  kt ó -
r y  z a j m u j e  s i ę 
z a r ó w n o  k o n -
serwacją budyn-
ku  szko ł y,  j a k  i 
obiektów w Skate Parku. Jednak 
pomimo l icznych napraw, już 
widzę kolejne potrzeby. Musimy 
zająć się chociażby bujakami dla 
najmłodszych czy dużą huśtaw-
ką, która także uległa zniszcze-
niu. Zdemontowaliśmy poza tym 
rampę, która była w bardzo złym 
stanie technicznym, cała spróch-
niała i zniszczona. Zagrażała ży-
ciu i zdrowiu korzystających z 
p lacu. Nie stosowano się bo-
wiem do zamieszczonych przez 
nas ostrzeżeń, aby jej nie użytko-
wać – informuje Cezary Wiśniew-
ski, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Starych Pieścirogach. - Podję-
liśmy wstępne rozmowy z firmą, 
którą poprosiliśmy o wycenienie 
nowej rampy wraz z jej monta-
żem. Nie ukrywam jednak, że na 
ten moment nie posiadamy po-
trzebnych środków – dodaje dy-
rektor Wiśniewski. 
Jak udało nam się ustal ić, sza-
c owana k wot a  te j  i nwe st yc j i  
to co najmniej 10 tys. zł. Wszyst-

kie urządzenia instalowane na 
placu zabaw muszą mieć atesty, 
te zaś powodują,  że ceny za-
bawek i obiektów przeznaczo-
nych do pub l icznego uż ytku 
 są tak wysokie. Problem w tym, 
że zarządc ą ob iektu j e s t  dy-
rektor szkoł y w Starych Pieści-
rogach,  któr y n ie  otrz ymuj e  
na utrzymanie Skate Parku żad-
nych dodatkowych środków. Bu-
dżet, jakim dysponuje dyrektor, 
musi  w ystarcz yć na potrzeby 
szkolne, w tym również na znaj-
dujący się w pobliżu szkoły plac. 
Dlatego koszt 10 tys. zł na rampę 
jest tym samym kwotą zaporo-
wą. Sprawie przyjrzała się komisja 
rewizyjna nasielskiej Rady Miej-
skiej.
Jak informuje radny Mirosław 
Świderski, przewodniczący ko-
misji rewizyjnej, członkowie ko-
misji byli na terenie Skate Parku 
w kwietniu br. Spotkali się także 
z dyrektorem Cezarym Wiśniew-
skim.

– Należy bardzo docenić pracę 
pana dyrektora, który jak może, 
tak db a o ten p lac .  Prowadzi 
bieżące remonty, jednak zapo-
trzebowanie jest zdecydowanie 
większe. Trzeba chociażby przy-
ciąć znajdujące się tam drzewa, 
które mogą zagrażać bezpie-
czeństwu dzieci. Rampa także jest 
do wymiany, a środki, jakimi dys-
ponuje pan dyrektor, nie są wy-
starczające na te przedsięwzięcia. 
Jako komisja wnioskowaliśmy do 
burmistrza Bogdana Ruszkow-
skiego o zwiększenie środków w 
budżecie gminy na utrzymanie 
Skate Parku. Uważamy, że należy 
wesprzeć dyrektora i dbać o ten 
plac – powiedział Mirosław Świ-
derski, przewodniczący komisji 
rewizyjnej.
Czekamy na szybką decyzję Rady 
Miejskiej i burmistrza Nasielska  
w tej sprawie, przed nami bowiem 
jeszcze kilka miesięcy, podczas 
których można aktywnie spędzać 
czas na powietrzu.  

E.G.

fot. M. Stamirowski
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WARTO PRZECZYTAĆ

Wypychacz zwierząt
Jarosław Grzędowicz to jeden z czoło-

wych twórców polskiej fantastyki. Zna-

ny jest chociażby ze wspominanego już 

w tej rubryce Pana Lodowego Ogrodu. 

Tym razem chciałabym zwrócić uwagę 

na wydany w 2008, a wznowiony w 2013 

roku zbiór opowiadań Wypychacz zwie-

rząt. To zestawienia trzynastu opowiadań, 

które łączy fakt, że już wcześniej były pu-

blikowane zarówno w czasopismach, jak 

też rozmaitych antologiach i choć żadne 

z nich nie powstało na potrzeby tego wła-

śnie wydawnictwa, serdecznie zachęcam do sięgnięcia po tę książkę.

Grzędowicz to autor wszechstronny, opowiadania są różnorodne, dzieją 

się w różnych miejscach, różnym czasie, niekiedy w innym wymiarze. 

Od fantasty przechodzi do science fiction w sposób, który nie przeszka-

dza czytelnikowi i każdy z pewnością znajdzie w tym tomie coś dla sie-

bie. Chociażby jedno z dwóch nagrodzonych opowiadań: Buran wieje 

z tamtej strony nagrodą Sfinks 2005 oraz Wilcza zamieć nagrodą Zajdla 

2006. Pierwsze z nich to wizja, jak mógłby wyglądać świat, gdyby po-

staci takie, jak Lenin czy Stalin nigdy nie istniały, w Rosji nie było rewolu-

cji październikowej ani socjalizmu, co doprawione szczyptą metafizyki 

tworzy swoistą ucztę czytelniczą. Drugie to historia, w której autor przy-

chyla się do twierdzenia, że III Rzesza wspomagała się w czasie II woj-

nie światowej okultyzmem i przedstawia nam historię załogi niemieckiej 

łodzi podwodnej, która trafia do skandynawskich zaświatów, by szukać 

sprzymierzeńców. W tym opowiadaniu widać doskonale mistrzowską 

umiejętność łączenia przez Grzędowicza pozornie nieprzystających ele-

mentów układanki i przekuwania ich w prawdziwą bombę literacką.

Moimi osobistymi faworytami są jednak zupełnie inne opowiadania. 

Zaskakujące puentą Hobby ciotki Konstancji, które skłania do zastano-

wienia, czy warto przyjmować spadki od starszych ciotek uwikłanych 

w podejrzane praktyki oraz tytułowe Wypychacz zwierząt. Czytając to 

opowiadanie, warto zwrócić uwagę na cytat Koty żyją krócej niż ludzie. 

To tak, jakby drzewo miało człowieka, gdyż stanowi on kwintesencję 

oraz kanwę, na której Jarosław Grzędowicz oparł swoją historię. 

W zbiorze Wypychacz zwierząt nie ma opowiadań słabych, są za to róż-

norodne i każdy, kto choć trochę lubi niesamowite opowieści i samego 

autora, z pewnością znajdzie w nim co najmniej jedną, która przypadnie 

mu do gustu i dzięki której będzie sięgał po więcej polskiej fantastyki, 

żeby nikt nie mógł nam zarzucić, że cudze chwalimy, a swego nie znamy.

Ewa Laskowska

MUZYKA

Złoty  
Głos
W dniach 5-6 maja w Jędrzejowie, 
w województwie świętokrzyskim, 
Weronika Wapniewska, uczennica 
II klasy gimnazjum przy LO im. Ja-
rosława Iwaszkiewicza brała udział 
w Międzynarodowym Festiwalu 
Piosenki Bez Granic Golden Vo-
ice 2018, gdzie śpiewając własny 
utwór Chmura, zdobyła Srebrną 
Strunę i zaproszenie do udziału 
w Festiwalu Piosenki Wakacyjnej 
U Harnasia – Kościelisko 2018. 
Serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

-ebla-

Z NOK

Nastała Śmiechokalipsa
W niedzielę, 29 kwietnia br., wystąpił na nasielskiej scenie z okazji 10-lecia istnienia ka-
baret Nowaki ze swoim programem pt. Śmiechokalipsa. Satyrycy postanowili najpierw 
zapoznać publiczność. Chcieli dowiedzieć się, jakie są plany nasielszczan na spędzenie 
majówki. Okazało się, że majówkowe zainteresowania nasielszczan podzielają także 
członkowie kabaretu. Wszystkich połączyło grillowanie i napoje wyskokowe. 

Z tłumu w znaczący sposób 
wybił się podczas tej rozmowy 
jeden z widzów, który polecił 
Nowakom kontakt z ich kolegą 
– Piotrem Bałtroczykiem. Ten 
nie tak dawno, bo w połowie 
kwietnia, odwiedził Nasielsk  
i podzieli ł się także cieka-
wym patentem na spędza-
nie wolnego czasu w męskim 
gronie. W związku z żywy-
mi reakcjami publiczności, w 
czasie wieczornego spotka-
nia aktywny widz otrzymał 
miano „burmistrza Nasielska”. 
Postać ta przewijała się po-
tem kilkukrotnie w skeczach.  
Te zaś oparte były na posta-
ciach znanych i lubianych, 
jak chociażby „Krystyna” i 
„ksiądz”, z tym że kabareciarze prezentowali kolejne ich perypetie. Wieczór umiliły wszystkim także kabareto-
we piosenki, w śpiewanie których włączyła się nasielska publiczność. 
Prawie dwugodzinne spotkanie z Nowakami w „klimatyzowanej” sali Nasielskiego Ośrodka Kultury zapewniło 
zgromadzonym widzom wiele wrażeń. 

E.G.

Z BIBLIOTEKI

Wielkie czytanie rozpoczęte
W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku w poniedziałek, 7 maja br., rozpoczęła wielkie czytanie. Tegorocz-
ne hasło przewodnie tej akcji brzmi „Czytanie zbliża”. Tradycyjnie, czytanie rozpoczęli-
śmy w Urzędzie Miejskim, gdzie spotkaliśmy się z Bogdanem Ruszkowskim, burmistrzem 
Nasielska. Dzieciom czytała pani Renata Włodarska. Przeczytała dwie wierszowane baj-
ki Wiesława Drabika: „Zaproś krówkę na majówkę” i „Same atrakcje w letnie wakacje”. 

We wtorek,  8 maj a  b r. , 
w bibliotece pojawiła się gru-
pa 4-latków z Przedszkola Sa-
morządowego w Nasielsku. 
Specjalnie dla nich panie bi-
bliotekarki: Izabela Mazińska 
i Jolanta Budziszewska-Ro-
galska przygotowały bardzo 
ciekawą lekcję biblioteczną 
o symbolach narodowych. 
Jak się okazało, dzieci dosko-
nale wiedziały, jak wygląda 
flaga Polski i że orzeł w koro-
nie jest herbem narodowym. 
Dzieci wspólnie z opiekunami 
odśpiewały w odpowiedniej 
postawie hymn narodowy 

oraz nauczyły się wierszyka Wła-
dysława Bełzy „Kto ty jesteś?”
Natomiast  w poniedzia łek,  
14 maja, na nasze zaprosze-
nie odpowiedziała Magdalena 
Biernacka, starosta nowodwor-
ski, która przeczytała pierwszo-
klasistom fragment opowieści 
patriotycznej Wioletty Piasec-
kej pt. „Ignaś”.  Dzieci na zakoń-
czenie spotkania otrzymał y 
odblaski, przekładki do ksią-
żek, długopisy i słodycze. Tego 
samego dnia z klasą pierwszą 
gościliśmy w Domu Pomocy 
Społecznej w Nasielsku, gdzie 
pan Marek Gerasik przeczy-
tał dzieciom fragment tej samej 

książki. Do naszej dyspozycji mieliśmy cały park: ścieżki, amfiteatr, boisko. Zapraszamy na kolejne czytanie.
(bibl.)

fot. M. Stamirowski
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Z PARAFII. Nuna

Dla poszkodowanych  
w wypadkach drogowych
AUTONUNA staje się w środowisku lokalnym rozpoznawalną akcją po-
mocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. W ostatnią 
niedzielę kwietnia (29.04.br.) w parafii w Nunie już po raz trzeci została 
zorganizowana taka pomoc. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim 
zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie się po drogach, a także wzbu-
dzenie czujności i szczególnej ostrożności w korzystaniu ze środków ko-
munikacji. Pomysłodawcą tej akcji jest ks. Tadeusz Jabłoński, proboszcz  
z Nuny, dzięki zaangażowaniu którego w poprzednich edycjach (w 2016 
r. i 2017 r.) kilka osób z parafii skorzystało już ze wsparcia finansowego  
na rehabilitację powypadkową.
Przybyli tego dnia na nabożeństwo kierowcy otrzymali szczególne bło-
gosławieństwo, a ich pojazdy, tj. samochody, motorynki i rowery, które 
korowodem przejechały wokół kościoła, zostały poświęcone, a kierowcy 
dostali okolicznościowe pamiątki. Podczas tego wydarzenia chętni mo-
gli przeznaczyć środki dla najbardziej potrzebujących osób, będących w 
trakcie leczenia urazów powypadkowych. W tym roku, dzięki inicjatywie 
AUTONUNA, również udało się zgromadzić środki, które zostaną przeka-
zane osobom poddanym terapii pourazowej.

A.F.

DKK ZAPRASZA

Spotkania z książką
Zapraszamy wszystkich miłośników literatury do dwóch działających 
Dyskusyjnych Klubów Książek – dla dorosłych i dla dzieci. 

Spotykamy się raz w miesiącu, aby omówić jedną z wybranych ksią-
żek. Na najbliższe spotkanie DKK dla dorosłych zapraszamy w sobotę, 
19 maja br. o godz. 11.30. Omawiać będziemy książkę Elżbiety Baniewicz 
pt. „Dymna”.

Natomiast członków DKK dla dzieci zapraszamy w czwartek, 24 maja 
br., o godz. 15,00. Przybliżymy sobie opowiadania z książki Grzego-
rza Kasdepke pt. „Kacperiada”, którego gościliśmy w naszej bibliotece 
w kwietniu br.

Dlaczego warto zapisać się do naszego DKK? Na Klubowiczów czekają 
atrakcje: ciekawe książki, spotkania w miłej atmosferze, spotkania z pisa-
rzami, wyjazdy do teatru i wiele innych. Przyjdź, nie zwlekaj.

Bibl.

Z MIASTA

Łyse rondo?
Od prawie pół roku nasielszczanie oraz przejeżdżający przez Nasielsk kierowcy mogą korzystać z pierw-
szego w mieście ronda. Wciąż jednak jego teren nie jest zagospodarowany. Warto zauważyć, że w sąsied-
nich miastach możemy podziwiać pięknie ukwiecone ronda, dzięki którym zyskuje wizerunek samorządu. 
W Nasielsku wciąż jednak brakuje konkretnej koncepcji. Jak informuje Radosław Kasiak, kierownik Wy-
działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Strukturalnych Urzędu Miejskiego w Nasielsku, nasielskie 
rondo należy do zarządcy drogi, tj. do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, a nie do gminy 
Nasielsk. A zatem w gestii MZDW powinno być ukwiecenie tego terenu. Nie mniej jednak, burmistrz 
Bogdan Ruszkowski podjął próbę porozumienia z zarządcą drogi i trwają prace nad projektem zago-
spodarowania terenu. Roboty mają być zlecone Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
Jak Nasielsk wykorzysta teren ronda do promocji miasta? Przekonamy się już niebawem, ponieważ re-
alizacja zadania przewidziana jest na przełomie maja i czerwca.

E.G.
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Koncert dla upamiętnienia  
odzyskania niepodległości
Koncert chóru Lira i kwartetu smyczkowego „By The Way”, który odbył się w niedzielny 

wieczór, 6 maja br., na zakończenie tegorocznych Dni Nasielska był prawdziwą mu-
zyczną ucztą. Muzyków poprowadziła Joanna Ostaszewska.

DNI NASIELSKA

Zdrowa majówka
W niedzielę, 6 maja br., w Nasielsku odbywała się „Zdrowa majówka”. Już 
od rana w przychodni SP ZOZ przy ul. Sportowej, a później podczas Jar-
marku, na placu przy kościele św. Wojciecha, mieszkańcy naszej gminy 
mogli bezpłatnie skorzystać z porady lekarskiej, a także zrobić sobie ba-
dania. Z porad lekarskich skorzystało 45 osób, zaś z porad pielęgniarskich 
aż 210 osób. Najchętniej wykonywano pomiary ciśnienia tętniczego krwi 
– 152 osoby i pomiary poziomu cukru – 129 osób. Ponadto wykonywa-
no także: pomiary antropometryczne i BMI – 68 osób, badania EKG –  
55 osób oraz badania pulmonologiczne i spirometrię po 32 osoby. 
Tego dnia na parkingu przy kościele św. Wojciecha od godz. 9.30 gości-
liśmy także mobilny Punkt Krwiodawstwa, czyli ambulans RCKiK z War-
szawy i ekipę medyczną z Nowego Dworu Mazowieckiego. W sumie 
zgłosiło się 67 chętnych do oddania krwi. Ostatecznie jednak krew pobrano 
 od 45 osób, w tym 11 osób oddawało krew po raz pierwszy. 

(red.)

Zebranych w nasielskiej świątyni przy-
witał ksiądz kanonik Tadeusz Pepłoń-
ski, a rolę konferansjera pełnił Marek 
Maluchnik, członek chóru i sekretarz 
Nasielska. W przerwach między po-
szczególnymi częściami koncertu 
przypominał o ważnych wydarze-
niach historycznych z ostatnich stu lat 
niepodległej Polski, które miały miej-
sce w okolicach Nasielska.
Wśród słuchaczy obecni byli m.in.: 
Magdalena Biernacka starosta no-
wodworski, Bogdan Ruszkowski bur-
mistrza Nasielska, ksiądz proboszcz 
Tadeusz Jabłoński z parafii w Nu-
nie oraz Sławomir Zawadzki prezes 
Banku Pocztowego, który przekazał  
na ręce dyrektorów szkół symbolicz-
ne prezenty. 
Ideą tego wyjątkowego wydarzenia 
muzycznego było uczczenie 100-le-
cia odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości, dlatego też podczas koncertu 

usłyszeć można było utwory o tema-
tyce patriotyczno-religijnej.
Kwartet smyczkowy „By The Way”, 
który towarzyszył nasielskiemu chó-
rowi Lira, tworzą cztery panie: Justyna 
Rudzińska (I skrzypce), Justyna Górska 

(II skrzypce), Joanna Łaczmańska (al-
tówka) i Katarzyna Kaczyńska (wio-
lonczela). Koncert rozpoczął się „Arią 
na strunę G” Jana Sebastiana Bacha, 
którą kwartet „By The Way” wprowa-
dził zgromadzonych w niesamowity 

nastrój. Później pojawiły się 
wspólne wykonania „Roty”, 
„Jesteśmy piękni”, „O Salutaris 
Hostia”, „Nie lękajcie się”, „Oto 
ona”, „Ave Verum” i wiele in-
nych. Ostatnie kilka piose-
nek było wykonanych przy 
akompaniamencie pianina, 
na którym grał Maciej Roma-
nowski i gitary, na której grał 
Jacek Biernacki.
Na zakończenie tego spotka-
nia z muzyką, głos zabrała dy-
rygent Joanna Ostaszewska, 
która podziękowała wszyst-
kim za przybycie. Wszystkim, 
którzy mieli okazję uczest-
niczyć w tym koncercie, 
z pewnością na długo pozo-
stanie on w pamięci. 

Michał B.

fot. M. Stamirowski
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DNI NASIELSKA 2018
Piknik Rodzinny na 
Stadionie Miejskim 
Największa impreza plenero-
wa w naszej gminie, czyli Dni 
Nasielska od ubiegłego roku 
obchodzimy w maju. To trwa-
jące dwa dni wydarzenie kul-
turalne gromadzi zarówno 
mieszkańców naszej gminy, jak 
i gości. 
W sobotę, 5 maja br., świę-
t o w a l i ś m y  w s p ó l n i e  n a 
Stadionie Miejskim, gdzie na ar-
tystów czekała ogromna scena,  
a na gości moc atrakcji. Uroczyste-
go otwarcia Dni Nasielska doko-
nał Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska zapraszając wszystkich 
do porzucenia trosk i wspólnej za-
bawy. Natomiast rolę konferansje-
ra pełnił i z ogromnym poczuciem 
humoru harmonogramu impre-
zy pilnował niezwodny Mirosław 
Szczypek. Jako pierwsi, z szeregu 
artystów, których tego dnia gości-
liśmy na scenie, wystąpili muzycy 
z Nasielskiej Orkiestry Dętej. Tuż 
po ich pięknym występie scenę 
oddano młodym tancerzom, któ-
rzy pokazali, jak powinno się ener-
gicznie wykonywać nowoczesne 
tańce. Byli to laureaci konkursu 
„Mini Dance Show” oraz tancerze 
z „Terpsychora Dance Show”. 
Duże zainteresowanie wśród zgro-
madzonych wywołały także wy-
stępy laureatów przeglądu piosenki 
„O złotą nutkę”. Konkurs ten ma już 
od lat wielu swoich zwolenników, 
chętnie biorą w nim udział dzieci 
i młodzież z naszej gminy. Laure-
atom konkursu nagrody wręczył 
burmistrz Ruszkowski, po czym 
młodzi artyści zaprezentowali 
przed publicznością swoje talen-
ty wokalne, wykonując wybrane 
przez siebie utwory muzyczne.
Późnym popołudniem na wielbi-

cieli żartów i dobrego humoru cze-
kała nie lada niespodzianka, którą 
był występ kabaretu KaŁaMaSz. 
Jeśli nawet nazwa kabaretu, ani na-
wet nazwiska artystów wydawały 
się być mało znane, to po pojawie-
niu się gości na scenie, wszystko 
okazało się jasne, przynajmniej dla 
wielbicieli serialu „Ranczo”. Trzon 
KaŁaMaSza stanowią bowiem ak-
torzy występujący w tym lubianym 
serialu: Bogdan Kalus i Sylwester 
Maciejewski, zaś Jacek Łapot przed 
laty współtworzył kabaret „Długi”. 
Po solidnej dawce rozrywki kaba-
retowej, sceną ponownie zawład-
nęli muzycy. 

Jako pierwszy zaprezentował się 
znany nasielski zespół Ragaba-
rabanda, któremu udało się roz-
ruszać publiczność i zachęcić ją  
do wspólnego śpiewania. Tuż po 

nich wystąpi ł zespół Spike Up, 
w którego składzie występuje arty-
sta pochodzący z Nasielska – Łu-
kasz Niedzielski. 
Główną gwiazdą tego wieczoru był 
za to popularny i bardzo lubiany 
zespół muzyczny Poparzeni Kawą 
Trzy. Jego występ zgromadził wie-
lu wielbicieli tej łatwo wpadającej 
w ucho muzyki i świetnych tek-
stów, którzy bawili się przy takich 
przebojach jak: Szukam Cię wszę-
dzie; Byłaś dla mnie wszystkim; 
Okrutna, zła i podła. 
N a s i e l szc z a n i e  zg ro ma d ze n i 

pod sceną, mimo zimna, bawi-
li się świetnie, śpiewając i tańcząc 
wraz z muzykami. Wiwaty, brawa 
i okrzyki przekonały muzyków  
do kilku bisów. 

Poza występami na scenie, uczest-
nicy Dni Nasielska mogli także ko-
rzystać z wesołego miasteczka, 
dmuchańców dla dzieci, oferty 
licznych straganów i gastronomii. 

Można było także odwiedzić sto-
isko Banku Pocztowego, Na-
sielskiego Ośrodka Kultury oraz 
nasielskiego Urzędu Miejskiego.

Jarmark św. Wojciecha
W niedzielę, 6 maja, tj., w parku 
przy kościele świętego Wojciecha 
w Nasielsku odbywał się Jarmark  
św. Wojciecha oraz „Zdrowa ma-
jówka”. 
Uroczystość św. Wojciecha, patro-
na naszego miasta, rozpoczęła się 
mszą św. o godz. 12.00. Natomiast 
ok. godz. 13.00 oficjalnego otwar-
cia Jarmarku i powitania gości 
dokonali Bogdan Ruszkowski bur-
mistrz Nasielska oraz ks. kanonik 
Tadeusz Pepłoński proboszcz pa-
rafii św. Wojciecha. Ale już od rana  
na nasielszczan czekali wystaw-

cy, którzy przyjechali do naszego 
miasta z całego regionu, a także 
z Litwy. Wśród ponad 60 stoisk 
znaleźć można było rękodzielni-
ków, producentów żywnościo-
wych produktów regionalnych 
oraz artystów. Na degustację cze-
kały takie smakołyki, jak konfitu-
ry z borówki i lawendy, konfitury 
z cytryny, mazurskie rybki, oscyp-
k i,  miody pi tne i  różnorodne 
nalewki, chleby wileńskie i mazo-
wieckie, wędliny, podpiwki, kwas 

chlebowy, chałwa oraz wiele in-
nych pyszności, które z pewno-
ścią zachwyciły wszystkich gości. 
Dlatego wiele osób skorzystało 
z okazji i zaopatrzyło się w te wy-
jątkowe towary.
Rękodzielnicy, którzy przybyli  
na nasz Jarmark przygotowali sze-
roką ofertę produktową. Miłośnicy 
unikalnych wyrobów artystycz-
nych mogli nabyć: drewniane za-
bawki, torby z f ilcu, ubranka dla 
małych dzieci, kapelusze, wyroby 
haftowane, misie, drewniane anio-
ły, grawerowane łyżeczki, świece, 
kotyliony, biżuterię oraz obrazy, 
wykonywane różnymi technika-

mi malarskimi. Oferowane przez 
lokalnych twórców dzieła mogły 
stanowić wspaniałe upominki dla 
najbliższych. 
Niedzielną imprezę również pro-
wadził Mirosław Szczypek, który 
tym razem, stosownie do jej cha-
rakteru, czyli średniowiecznego 
jarmarku, przywdział habit mnicha. 
W swoją rolę wcielił się na tyle do-
brze, że wiele osób próbowało się 
dowiedzieć, z jakiego jest zakonu. 
Ogromną atrakcją Jarmarku były 

żywe i wybuchowe lekcje histo-
rii prowadzone przez członków 
Sarmackiego Dziedzictwa oraz 
bardzo widowiskowe pokazy jaz-
dy konnej, za które odpowiadała 
Chorągiew Husarska Wojewódz-
t wa Kuj awsko -Pomorsk i e go. 
Uczestnikom Jarmarku cały czas 
towarzyszyły dźwięki muzyki śre-
dniowiecznej. Najmłodsi mogli 
wspaniale spędzić czas ucząc się 
strzelania z łuku oraz uczestnicząc 
w warsztatach garncarskich. 
Strażacy z nasielskiej OSP często-
wali gości grochówką, a członko-
wie Akcji Katolickiej smakowitymi 
ciastami.
Słoneczna i ciepła pogoda sprawi-
ła, że tegoroczny Jarmark cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem 
naszych mieszkańców i gości. 
Tegoroczne Dni Nasielska zakoń-
czył wspólny koncert nasielskiego 
chóru Lira i kwartetu smyczkowe-
go „By The Way
Organizatorem Dni Nasielska był 
Nasielski Ośrodek Kultury, a pa-
tronat nad tymi wydarzeniami ob-
jęli Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska i ks. kanonik Tadeusz Pe-
płoński proboszcz parafii św. Woj-
ciecha w Nasielsku. 

E.G. (i.)

fot. M. Stamirowski
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ABC OGRODNICTWA 

Rośliny zimozielone
W ogrodach chętnie sadzone są drzewa i krzewy iglaste, których igliwie utrzymuje się przez cały rok. Rośliny igla-
ste, prócz modrzewia, nie zrzucają igieł na zimę. Planując i aranżując swój ogród, warto też wykorzystać rośliny 
liściaste zimozielone, krzewy, krzewinki czy też byliny, które latem zdobią ogród kwiatami, ale są atrakcyjne rów-
nież w okresie zimowym. Aby nasz ogród cieszył oko zimą, o odpowiednią jego kompozycję musimy zadbać  
o wiele wcześniej. Zakładając ogród, najlepiej zacząć od wykonania projektu, uwzględniając w nim rośliny, które 
są atrakcyjne również jesienią i zimą. Warto wykorzystać takie rośliny do tworzenia kompozycji lub do tworze-
nia obwódek, żywopłotów czy zadarniania powierzchni rabat. Odpowiednio cięte np. w kule, stożki i inne figury, 
często są wykorzystywane w założeniach ogrodu. Tworzone z nich rzeźby są ozdobą ogrodu przez wiele lat.
Bardzo często stosowanym krzewem na obwódki jest bukszpan pospolity. Na niskie obwódki polecane są odmia-
ny wolnorosnące, np. bukszpan Aureovariegata (o złocistopstrych liściach) oraz karłowata odmiana Sufruticosa. 
Obwódki z bukszpanu podkreślają elegancki wygląd rabat. Ładnie prezentuje się rabata różana otoczona przyci-
nanym równo bukszpanem. Gdy róże gubią liście, rabata dalej jest atrakcyjna. Na wyższe żywopłoty poleca się 
np. odmianę Rotundifolia.
Inną, wartą polecenia rośliną, którą też można formować jest trzmielina. Warte polecenia są odmiana Emerald’n 
Gold z ozdobnym żółtozielonym ulistnieniem oraz białozielonym Emerald Gaiety.
Rzadko wykorzystywaną, ale atrakcyjną krzewinką jest ubiorek wiecznie zielony. Bardzo ładnie się rozrasta.  
Na początku maja zachwyci mnóstwem białych kwiatków. Może być wykorzystywany na obwódki rabat. Dobrze 
znosi cięcie, a po kwitnieniu należy przyciąć przekwitłe kwiatostany. Jego liście będą ozdobą cały rok.
Inną krzewinką zimozieloną, łatwą w pielęgnacji, jest barwinek pospolity, który najlepiej rośnie w półcieniu, ale 
doskonale sobie radzi, rosnąc na stanowisku słonecznym i półcieniu. Sadzony jest pod drzewami. W zależności 
od odmiany, kwitnie na niebiesko, np. (odmiana La Grave), purpurowo (odmiana Atropurpurea) lub biało (np. od-
miana Alba i Gertrude Jekyll).
Niską krzewinką (ok. 15 cm wysokości) jest golteria rozesłana, która dobrze rośnie zarówno w słońcu, jak i cieniu.
Wśród bylin też są rośliny zimozielone, np. ciemiernik, turzyca, liriope, konwalnik o czarnych liściach, a także 
byliny okrywowe, np. dąbrówka rozłogowa (półzimozielona), runianka japońska np. odmiana Green Carpet,  
czy też odmiana Variegata.
Godną polecenia rośliną zimozieloną, która dobrze znosi przycinanie, jest laurowiśnia wschodnia, np. odmiana 
wolno rosnąca do wys. ok. 1 m, która kwitnie na biało w maju i czerwcu.
Atrakcyjnymi krzewami zimozielonymi, obficie kwitną-
cymi od połowy maja do połowy czerwca, są różanecz-
niki wielkokwiatowe. Krzewy te preferują stanowiska 
półcieniste i kwaśną glebę (pH 4-5). Inną rośliną z wiecz-
nie zielonymi listkami jest pieris japoński, kwitnący w 
kwietniu i maju. Polecany jest na stanowiska półcieniste 
do cienistego. Ciekawe odmiany to Forest Flame i Purity.
Często sadzoną rośliną jest mahonia pospolita, która do-
brze rośnie na stanowiskach słonecznych, półcienistych, 
a nawet zacienionych.
Inna rośliną, która dobrze czuje się zarówno w cieniu, jak 
i na stanowisku słonecznym, jest ostrokrzew. Do małych 
ogrodów polecane są odmiany wolno rosnące, dorasta-
jące do 2 m wysokości, np. odmiana ostrokrzewu Blue Princess. Bardzo dobrze znosi przycinanie, które powoduje 
ładne rozkrzewienie rośliny i nadanie jej odpowiedniej formy.
Na stanowiskach słonecznych można sadzić ogniki szkarłatne, które mają utrzymujące się długo owoce w kolo-
rach żółtym, pomarańczowym, czerwonym.
Sposób wykorzystania roślin w aranżacji ogrodu zależy od wielu czynników, np. barwy i kształtu liści, kwiatów, 
owoców, wymagań co do gleby i stanowiska, odporności na niskie temperatury, występujące zwłaszcza zimą  
i wczesną wiosną. Rośliny zimozielone lubią stanowiska osłonięte od wiatru i ciepłe. Najlepiej rosną w glebie ży-
znej i wilgotnej. Niedobór wilgoci zimą może spowodować wysuszenie roślin i zwijanie liści. Rośliny, które są mało 
odporne na mróz, należy dodatkowo zabezpieczyć przed zimą, okrywając gałązkami iglastymi, np. świerkiem, 
jodłą, sosną lub agrowłókniną. Dodatkowo można ściółkować podłoże wokół roślin, co zapobiegnie wysychaniu 
gleby i ułatwi tym roślinom przetrwanie zimy. Do tego celu można wykorzystać korę.
Krzewinki zimozielone są drogie, ale warto zainwestować, gdyż zimują w gruncie. Większość z nich jest łatwa  
w uprawie. Bardzo łatwo można je rozmnożyć i powiększyć w ten sposób swoją kolekcję.

Elżbieta K.

ROŚLINA MIESIĄCA 

Ubiorek wiecznie zielony
Ubiorek jest łatwą do pielęgnacji, wielolet-
nią, zimozieloną krzewinką, dorastającą do  
20 - 30 cm. Ozdobą tej rośliny są nie tylko bia-
łe kwiaty zebrane w grona, ale także skórzaste, 
ciemnozielone liście. Kwitnie w maju i czerw-
cu. Najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym, 
gdy ma zapewnioną umiarkowanie wilgotną, 
przepuszczalną glebę. Lubi gleby o odczynie 
obojętnym do lekko zasadowego. Ładnie wy-
gląda posadzony w grupach (9-16 szt. na metr 
kwadratowy) lub posadzony na obwodzie rabat.  
Po kwitnieniu wskazane jest przycięcie pędów 
o 1/3 długości. Ubiorek łatwo można rozmna-
żać przez wysiew nasion lub przez wykorzysta-
nie sadzonek wierzchołkowych. W bezśnieżne 
zimy może przemarzać, dlatego warto go za-
bezpieczyć przed mrozem (wytrzymuje temperaturę do ok. -22 stopni).

E.K.

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Ratujemy  
i uczymy ratować
W ramach projektu edukacyjnego „Bezpieczny w ruchu drogowym”  
dla uczniów klas pierwszych, czwartych i oddziałów przedszkolnych zre-
alizowano szereg działań, które mają na celu kształcenie postawy odpo-
wiedzialności za własne życie i zdrowie. Celem projektu jest poszerzenie 

wiedzy na temat zasad i przepisów ruchu drogowego, rozwijanie wy-
obraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego, a także rozwijanie spo-
strzegawczości oraz orientacji czasowo-przestrzennej. 
Nasze działania skierowane ku dzieciom w trosce o ich bezpieczeństwo 
są zainspirowane słowami Jana Pawła II: Troska o dziecko jest pierwszym 
i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

W celu realizacji 
zadania – „Ratu-
jemy i uczymy 
ratować”, zosta-
ło przeprowa-
dzone szkolenie  
d l a  u c z n i ó w 
w  z a k r e s i e 
p i e r wsze j  p o -
m o c y  n a  l e k-
cjach edukacj i 
dla bezpieczeń-
s t w a .  C h ę t n i 
i zaangażowani 

uczniowie z klasy III A przeprowadzili warsztaty dla uczniów oddziałów 
przedszkolnych oraz  klas pierwszych na temat udzielania pierwszej po-
mocy. Uczniowie klas starszych wykazali się profesjonalnym podejściem 
i ogromną chęcią przekazania swojej wiedzy młodszym koleżankom i ko-
legom. W ramach tego zadania pielęgniarka szkolna przeprowadzi również 
krótką prelekcję na ten temat. 
W celu podsumo-
wania wsz ystk ich 
działań, uczniowie 
klas „I” i „0” obej-
rzel i  f i lm pt .  „Czy 
potrafisz ratować ży-
cie?”. Wychowawcy 
klas przeprowadzi-
li krótką pogadankę 
pod hasłem „Chroń-
my życie jak umie-
my, bo na życie nie 
ma ceny” na temat 
właściwych postaw i zachowań wobec zagrożeń, a także najważniejszych 
wartości w życiu człowieka: zdrowia, bezpieczeństwa, miłości i przyjaźni. 
Podsumowując, projekt „Bezpieczny w ruchu drogowym” zawiera wiele 
treści z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a zadanie –  „Ra-
tujemy i uczymy ratować” jest  jego ważnym punktem. Uczniowie klas 
młodszych i starszych wiedzą już, że nie należy pozostawać obojętnym 
na ludzką krzywdę, trzeba unikać zagrożeń, rozsądnie myśleć i ćwiczyć 
uwagę.
Dzięki tym wszystkim działaniom podjętym przez nauczycieli, wycho-
wawców, uczniów staliśmy się bardziej uczynni i empatyczni. Projekt 
„Bezpieczny w ruchu drogowym” to bardzo ważne przedsięwzięcie, któ-
re mamy nadzieję, zaprocentuje w przyszłości mniejszą ilością wypadków 
i ofiar.

Anna Łączyńska
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XLI EDYCJA TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA  
W RUCHU DROGOWYM

ZE SZKÓŁ. SP 2

Wyróżnienie  
dla dyrektora
19 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w War-
szawie odbyła się ważna uroczystość dla społeczno-
ści Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku. Pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz otrzy-
mała wyróżnienie Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego za zasługi i zaangażowanie w działa-
nia na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w województwie mazowieckim. 

Od wielu lat w naszej szkole podejmujemy różnorodne działania związane 
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Od września 2015 r. realizujemy pro-
gramu profilaktyczny B&N, czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony uczest-
nik ruchu drogowego.  
W bieżącym roku szkolnym w klasach czwartych wdrażana jest innowacja pe-
dagogiczna „Odpowiedzialny rowerzysta”. Jej celem jest jak najlepsze przygo-
towanie czwartoklasistów do egzaminu na kartę rowerową – pierwszego prawa 
jazdy dziecka. 
Tradycją stały się już spotkania policjantów z uczniami. Rozmowy dotyczą 
głównie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale nie tylko. Nasi goście zwra-
cają też uwagę na właściwe zachowanie w kontaktach z obcymi ludźmi, nie-
znanymi substancjami czy zwierzętami. 
Jesienią, w ramach akcji „Młody diagnosta”, uczniowie mogli sprawdzić stan 
techniczny rowerów, na których przyjeżdżają do szkoły. Z myślą o bezpie-
czeństwie na drodze, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, powstał film 
pt. „Daj się zauważyć”. Zrealizowali go uczniowie i nauczyciele. 
W marcu odbył się, długo oczekiwany przez wszystkich, Nocny Turniej BRD 
– zawody, w których uczniowie z klas IV-VII sprawdzali swoją wiedzę i umie-
jętności w pięciu konkurencjach. Były to: test wiedzy, rowerowy tor przeszkód, 
pierwsza pomoc, zwinnościowy tor przeszkód oraz gra terenowa.
Od wielu lat nasza szkoła jest gospodarzem i współorganizatorem Powiatowych 
Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju BRD. 
Z naszymi działaniami wychodziliśmy również na zewnątrz. Podejmowane były 
przedsięwzięcia promujące bezpieczeństwo wśród mieszkańców Nasielska. Po 
raz kolejny nasi uczniowie, wspólnie z nauczycielami i policjantami, rozdawali 
pieszym i rowerzystom ulotki, kamizelki i elementy odblaskowe. Odbył się też 
program słowno-muzyczny pod hasłem „Bezpieczeństwo łączy pokolenia”, 
na który zaprosiliśmy, m.in. seniorów.
Ponadto w naszej szkole organizowane są konkursy plastyczne, recytatorskie, 
muzyczne, których tematem jest bezpieczeństwo.  
Cieszymy się, że podejmowane przez nas różnorodne przedsięwzięcia i dzia-
łania zostały zauważone i docenione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Warszawie oraz Mazowiecką  Radę Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego.

Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Z pasterską wizytą
24 kwietnia był niezwykłym dniem dla społeczności Szkoły Podstawowej w Popowie Bo-
rowym. Do naszej szkoły przybył Jego Ekscelencja ks. Biskup Piotr Libera w towarzystwie 
sekretarza ks. Jarosława Mokrzanowskiego, ks. dziekana Jana Majewskiego i ks. probosz-
cza Tadeusza Jabłońskiego. Dostojnego gościa powitała pani dyrektor Teresa Przybysz 
oraz uczniowie: Magdalena Krzyżewska z klasy „0” i Kamila Mikulska, uczennica klasy IV.

Odpowiedzialna za akademię ka-
techetka, Teresa Wrońska zaprosiła 
do obejrzenia inscenizacji pt. „Nad 
wszystko kochał BOGA”, do której 
dekorację wykonała pani Katarzy-
na Pelkowska – nauczyciel przed-
szkola.
W inscenizacji ukazaliśmy Stani-
sława jako syna kasztelana zakro-
czymskiego, jego naukę i brata 
Pawła w szkole w Wiedniu. Widzo-
wie zobaczyli też św. Barbarę, która 
w chorobie przyniosła Stanisławo-
wi Komunię Świętą. Pokazaliśmy 
scenę wędrówki siedemnastolatka  
do Rzymu i wstąpienie do zakonu 
jezuitów oraz korespondencję Sta-
nisława z ojcem Janem Kostką.
Śmierć i ostatnia wola Stanisława, 
aby umierał na podłodze z grom-
nicą i krzyżem w ręku, wzruszyła 
wszystkich widzów.

Tę ucztę duchową 
mogliśmy przeżyć 
dzięki Kubie Cha-
rzyńskiemu z kl. VI, 
który wcielił się w rolę 
Stanisława, zaś w roli 
Pawła wystąpił Jakub 
Krzyżewski. Występ 
uatrakcyjniły uczen-
nice z klasy VI i VII, 
śpiewając piosenki  
o św. Stanisławie. Wielką radość spra-
wili „zerówkowicze”, śpiewając i tań-
cząc, że każdy może być świętym 
wystarczy być uśmiechniętym.
Po części artystycznej, głos zabrał 
ks. Biskup. Podziękował uczniom  
za inscenizację. Uwrażliwił wszystkich 
zebranych, że każdy człowiek prze-
znaczony jest do świętości i każdy, 
i duży, i mały, musi sam o świętość 
zabiegać.

W podziękowaniu za przybycie  
do naszej szkoły, pani dyrektor wrę-
czyła zacnym gościom drobne upo-
minki.
Po wspólnej modlitwie, ks. Biskup 
udzielił wszystkim pasterskiego bło-
gosławieństwa, obdarował każdego 
pamiątkowym obrazkiem i dokonał 
wpisu do kroniki szkolnej. Następ-
nie spotkał się z Radą Pedagogiczną i 
przekazał książki do biblioteki szkolnej.

T. Wrońska

Eliminacje powiatowe 
24 kwietnia 2018 r. Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego  
w Nasielsku była gospodarzem elimi-
nacji powiatowych XLI edycji Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów.  
W tym roku eliminacje powiatowe 
zostały objęte patronatem Starosty 
Nowodworskiego.
Głównymi celami konkursu są popu-
laryzowanie przepisów i zasad bez-
piecznego poruszania się po drogach 
oraz podstawowych zasad i umiejęt-
ności udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, a także kształtowa-
nie partnerskich zachowań wobec in-
nych uczestników ruchu drogowego.
Od godziny 9.30 w zmaganiach 
rywalizowało 7 drużyn repre-
zentujących szkoły podstawowe  
i gimnazjalne z terenu powiatu no-
wodworskiego. Drużyny szkół pod-
stawowych składały się z czterech 
osób (2 dziewczynek i 2 chłopców), 
natomiast szkoły gimnazjalne były 
reprezentowane przez drużyny trzy-
osobowe. 
Szkoły podstawowe: Szkoła Pod-
stawowa z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 4 w Nowym Dworze 

Mazowieckim, Szkoła Podstawowa  
w Starych Pieścirogach; Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II w Dębin-
kach; Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku;
Gimnazja: Gimnazjum  z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w 
Nowym Dworze Mazowieckim; 
Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej  
w Starych Pieścirogach; Publiczne 
Gimnazjum przy Liceum Ogólno-
kształcącym im. J. Iwaszkiewicza w 
Nasielsku.
Turniej przeprowadzili policjanci z Wy-
działu Ruchu Drogowego Komendy 
Stołecznej Policji: podkom. Katarzy-
nę Mac – sędzia główny, asp. szt. Ro-
berta Bojarskiego, podkom. Szymona 
Koźniewskiego rzecznika prasowego 
Komendy Powiatowej w Nowym 
Dworze Mazowieckim oraz Adama 
Czarneckiego strażaka – ratownika  
z OSP w Nowym dworze Mazowiec-
kim.
Z ramienia szkoły, za organizacje tur-
nieju odpowiedzialne były panie: 
Monika Paluszek, Ewa Lipowska, Mał-
gorzata Sitek i Magda Mackiewicz.
Swoją obecnością podczas Turnieju 
zaszczycili nas: Magdalena Biernacka 
starosta nowodworski, Marek Maluch-

nik sekretarz Nasielska oraz policjan-
ci z komisariatu policji w Nasielsku:  
asp. Katarzyna Rokicka, sierż. szt. Ra-
dosław Wasilewski.
Wszyscy uczestnicy turnieju rywali-
zowali w trzech konkurencjach: test 
wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym, jazda po torze przeszkód 
oraz udzielanie pierwszej pomocy 
przedmedycznej.
Wszyscy biorący udział w turnie-
ju rozwiązywali 2 testy teoretyczne. 
Pierwszy, składający się z 25 pytań, 
obejmował zagadnienia znajomo-
ści zasad bezpieczeństwa i przepisów 
obowiązujących w ruchu drogowym. 
Drugi, składający się z 10 pytań, pole-
gał na ustaleniu prawidłowej kolej-
ności przejazdu przez skrzyżowania. 
Wszystkie zagadnienia teoretyczne 
zostały przygotowane przez specja-
listów z Komendy Stołecznej Policji. 
Nad całością czuwała podkom. Kata-
rzyna Mac.
Kolejna konkurencja polegała  
na udzieleniu przez całą druży-
nę pomocy osobie poszkodowa-
nej. Zadania w tej kategorii zostały 
przeprowadzone przez ratownika. 
Ostatnim elementem turnieju był tor 
przeszkód. Zasady pokonywania toru 
przedstawili uczestnikom policjanci  

z Komendy Stołecznej i Powiatowej  
i to oni czuwali nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju. Przeszkody  
i użyte w rywalizacji rowery były wła-
snością organizatora.
Po dokładnym podliczeniu wyników 
wyłoniono zwycięzców turnieju:
I miejsce
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku;
Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej  
w Starych Pieścirogach;
II miejsce
Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego nr 4 w Nowym 
Dworze Mazowieckim
Gimnazjum  z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim;
III miejsce
Szkoła Podstawowa w Starych Pieści-
rogach;
Publiczne Gimnazjum przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewi-
cza w Nasielsku.
IV miejsce
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Dębinkach;

Najlepsi uczestnicy turnieju w klasy-
fikacji indywidualnej: Jan Biernacki – 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku; Karolina 
Wieczorek – Gimnazjum ze Szkoły 
Podstawowej w Starych Pieścirogach.
Drużyny oraz najlepsi uczestnicy tur-
nieju otrzymali statuetki, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe ufundowane 
przez starostę nowodworskiego oraz 
burmistrza Nasielska.
W kolejnym etapie, który odbędzie 
się 15 maja w Warszawie, nasz po-
wiat reprezentować będą drużyny: w 
kategorii szkół podstawowych – Ma-
ria Zawadzka, Monika Rokicka, Jan 
Biernacki, Maks Obidziński ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyń-
skiego w Nasielsku pod opieką p. Mo-
niki Paluszek i p. Magdy Mackiewicz.
W kategorii szkół gimnazjalnych – Ka-
rolina Wieczorek, Karol Zych, Kamil 
Kasiński z Gimnazjum ze Szkoły Pod-
stawowej w Starych Pieścirogach pod 
opieką p. Małgorzaty Łuczyńskiej.
Zwycięzcom oraz wszystkim uczest-
nikom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów. 

Koordynator Turnieju
Monika Paluszek
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PIES DO ADOPCJI 

Blekota
Jest bardzo wesołym, lubiącym zabawy, psem w wieku 1,5 roku. Koncen-
truje się na człowieku i uwielbia jego towarzystwo. Umie chodzić na smy-
czy, zachowuje czystość w pomieszczeniu.
Jest dużego wzrostu. Ma postawę podobną do owczarka niemieckiego, a 
aksamitna sierść nadaje mu szlachetnego wyglądu. Ma stosunek do innych 
psów zrównoważony, do kotów nieznany.
Tel. w sprawie adopcji 735 084 106
Zastrzegamy sobie prawo wyboru domu. Zwierzę nie jest rzeczą. Adop-
tując psa, bierzemy na siebie odpowiedzialność za los żywego stworzenia 
na następne kilkanaście lat. Psa nigdy nie można porzucić. Żaden wyjazd, 
kłótnia w rodzinie, narodziny dziecka czy przeprowadzka nie zwalniają nas 
z człowieczeństwa.

NASIELSK BASZT TEAM

Biegiem  
po czystość Nasielska 
Jak połączyć przyjemne z pożytecznym? To proste – zaangażować się z 
plogging. Termin plogging utworzyli Szwedzi. Połączyli słowa „jogging” 
oraz szwedzkie „plocka upp”, czyli podnosić. Ta dyscyplina sportu, czy-
li połączenie biegania ze sprzątaniem – jest coraz bardziej popularna w 
Skandynawii, ale znalazła wielu entuzjastów na całym świecie, w tym także 
w Nasielsku. W sobotę, 28 kwietnia br., wzięliśmy udział w akcji „Nasz czy-
sty Nasielsk” właśnie pod hasłem „Plogging”. W sprzątanie zaangażowali 
się dorośli i dzieci, szkoda tylko, że nie przyłączyli się zaproszeni przez nas 
goście. O godzinie 12, spod figurki na Paulinowie, uzbrojeni w rękawiczki 
i worki, ruszyliśmy w teren lasu Chrcyńskiego. Wśród śmieci dominowały 
papiery, butelki szklane i plastikowe, ale znalazły się też opony, płytki, ubra-
nia. Zebraliśmy łącznie około 2000 litrów różnorodnych odpadów. Jest 
to dużo, biorąc pod uwagę fakt, że jest to las, miejsce gdzie każdy chciał-
by odpocząć, pobiegać, pospacerować, a przede wszystkim pooddychać 
świeżym powietrzem. Niestety przy takiej ilości śmieci, jest to mało przy-

jemne. Zaśmiecanie lasu jest nie tylko prostackie, ale też stanowi wykro-
czenie, za które zgodnie z art. 162 kw można dostać nawet 5000 złotych 
grzywny, a za wywożenie do lasu odpadów można nawet trafić do aresztu 
na 30 dni. Konsekwencje śmiecenia nie są atrakcyjne, dlatego pamiętajmy, 
że śmieci mają swoje miejsce w koszu, a kosz nigdy nie jest za daleko, w 
końcu ruch to zdrowie. Mamy nadzieję, że w gminie będą częściej orga-
nizowane akcje związane ze sprzątaniem miasta, i że zdecydowanie więcej 
osób się w nie zaangażuje.

(IW)

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Nasielsk

Mieliśmy szczęście…
C z y ż b y  m i e s z k a ń c y  g m i n y 
Nasielsk byli aż tak bogaci? Czy 
stać nas na trwonienie własnych 
pieniędzy? Do końca kwietnia 
2018 roku w naszej gminie od-
notowaliśmy dwadzieścia siedem 
bezpańskich psów, nie wliczając 
w to dwunastu szczeniąt. Dwa-
dzieścia cztery psy zostały zabez-
pieczona przez Stowarzyszenie 
Ochrony Zwierząt Nasielsk, pozo-
stałymi zaopiekowały się inne fun-
dacje lub osoby prywatne. Tak też 
do schroniska nie trafił żaden pies. 
Znowu mieliśmy wielkie szczęście. 
Pomijając kwestie naszej moralno-
ści czy katechizmu, który uczy nas 
o tym, że powinniśmy opiekować 
się braćmi mniejszymi i nie krzyw-
dzić słabszych, warto zastano-
wić się nad kwestią ekonomiczną. 
Gmina, zgodnie z ustawą o ochro-
nie praw zwierząt, ma obowią-
zek zabezpiecz yć bezpańskie 

zwierzęta. Gdyby musiała oddać 
dwadzieścia siedem psów do schro-
niska, to lekką ręką wydalibyśmy 
na to kwotę 67 500 zł, słownie 
sześćdziesiąt siedem tysięcy pięć-
set złotych. Opata za przyjęcie 
jednego psa do schroniska wyno-
si ok. dwa i pół tysiąca 2500 razy 
27 sztuk, co czyni to niebagatelną 
sumę. Czy nie prościej zapobiegać 
niechcianym miotom? Nie może 
być zez wolenia spo łecznego  
na rozmnażanie i wyrzucanie nie-
chcianych stworzeń. Teoretycznie 
szczeniaki rozdajemy w tzw. dobre 
ręce. Ale to niestety tylko teoria. 
Zakładając, że w miocie jest dzie-
sięć sztuk, to cztery sztuki zostaną 
wyrzucone, zdziczeją i będą dalej 
się rozmnażać, cztery sztuki trafią 
do schroniska, a dwie sztuki będą 
do końca w swoich domach. Przy-
kre to bardzo, ale prawdziwe.

Dlatego też gmina stworzyła pro-
gram na dofinansowanie akcji ste-
rylizacji suk właścicielskich, gdzie 
dopłaca 50% lub w uzasadnio-
nych przypadkach 100%. Bliższe 
informacje otrzymają państwo  
w Wydziale Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, tel. 23-69-33-
108 lub w Stowarzyszeniu Ochrony 
Zwierząt Nasielsk, tel. 735-084-
106 .
Warto jeszcze raz przypomnieć, 
że jest pięć głównych powodów, 
dla których powinniśmy steryli-
zować nasze psy: 1. pies ma stabil-
niejszy charakter, jest czujniejszy 
i lepiej stróżuje; 2. mamy świę-
ty spokój z cieczkami; 3. nasze 
psy dłużej żyją; 4. mniej chorują; 
5.ograniczają lub wykluczają włó-
częgostwo.
I oby o nas nie mówiono, że „głupi 
to ma zawsze szczęście”.

Anna Z.

NASZE DZIECI

Maluchy na scenie
We wtorek, 15 maja br., w Samo-
rządowym Przedszkolu w Nasielsku 
odbył się konkurs recytatorski  
dla przedszkolaków pt. „Przedszko-
lak w świecie poezji”. Wraz z małymi 
uczestnikami konkursu na to wyjąt-
kowe wydarzenie licznie przybyli ich 
rodzice, a także rodzeństwo i dziad-

kowie. Wszyscy mieli za zadanie 
dodawać otuchy małym wykonaw-
com, w razie konieczności podpo-
wiedzieć jakieś słówko, ale przede 
wszystkim bić gromkie brawa. Cza-
sem rodzic, młodszym dzieciom, 
służył za wsparcie sceniczne i przy-
tulankę w jednym. 
Jak się okazało, rola rodziców była 
wręcz nieoceniona, ponieważ to oni 
wraz ze swoimi pociechami wybierali 
repertuar konkursowy i przygotowy-
wali dzieci do występów na scenie.
Jury w składzie: Hanna Szumska dy-
rektor placówki, Kinga Soliwoda na-
uczyciel języka polskiego w Szkole 
Podstawowej nr 1 i Iwona Pęche-
rzewska redaktor „Życia Nasielska”, 
oceniało pamięciowe opanowa-
nie tekstu, interpretację utworu oraz 
ogólny wyraz artystyczny występu 
dziecka. 

W sumie udział w nim wzię ło  
36 dzieci, które podzielone zo-
stały na dwie kategorie wiekowe.  
W pierwszej, obejmującej dzieci  
3 i 4-letnie, wystąpiło 20 osób, zaś 
w drugiej kategorii, dzieci 5-letnich  
– 16 osób. 
Wśród dzieci młodszych przyznano 
następujące lokaty: I miejsce Aleks 
Chmiel, II miejsce Nicola Gerek  
i III miejsce Karolina Stamirowska. 
W kategorii dzieci starszych, gdzie 
poziom był bardziej wyrównany, jury 
zdecydowało o przyznaniu dodatko-
wych nagród. 
W tej kategorii najlepszymi oka-
zali się:
1 miejsce ex aequo: Nikola Soko-
łowska i Kacper Zawadzki;
2.miejsce ex aequo: Eliza Libe-
radzka oraz Wiktoria Rembecka;
3. miejsce Franciszek Wilczyński. 
Dzieci doskonale poradziły sobie 
z recytacją wierszyków, dlate-
go wszyscy odważni uczestnicy 
konkursu otrzymali w nagrodę 
dyplomy za udział, książki i sło-
dycze. 
Organizacją konkursu zajęły się 
panie nauczycielki: Marta Żbi-
kowska, Magdalena Kobrzyńska 
i Edyta Zakrzewska.

(red.)

fot. M. Stamirowski
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NA EKRANIE
16–20 maja, GODZ. 15.00

30 maja–3 czerwca, GODZ. 17.00

Piotruś Królik (dubbing)
Animacja, familijny; Australia, USA, Wielka Brytania; Czas 
trwania: 1 godz. 33 min.
Złośliwy, niepokorny i ciekawski Piotruś Królik 
to postać wyjątkowa; na jego zuchwałych przy-
godach wychowują się kolejne pokolenia dzie-
ci na całym świecie. W komedii „Piotruś Królik” 
wojna tytułowego bohatera z panem McGre-
gorem przechodzi na zupełnie nowy poziom – 
być może najwyższy z możliwych. Walka toczy 
się, oczywiście, o kontrolę nad ogrodem pana 
McGregora oraz o serce zakochanej w zwierzę-
tach sąsiadki. 

16–20 maja, GODZ. 17.00

Śmierć Stalina (z napisami)
Biograficzny, dramat, komedia; Francja, Wielka Brytania; 
Czas trwania: 1 godz. 45 min.
Umiera Józef Stalin – dyktator ZSRR, tyran 
i bestia odpowiedzialna za śmierć milionów 
ludzi. Pośród elit władzy rozpoczyna się walka 
o dominację i wpływy po zmarłym przywód-
cy. Szaleństwo totalitaryzmu zostaje obnażone 
w pełnej krasie. 

16–20 maja, GODZ. 19.00

Ciche miejsce (z napisami)
Horror; USA; Czas trwania: 1 godz. 35 min.
Pięcioosobowa rodzina stara się przetrwać 
w świecie, w którym najmniejszy hałas może 
sprowadzić na nią śmiertelne niebezpieczeń-
stwo. 

23–27 maja, GODZ. 15.00

Superagentka (dubbing)
Animacja, familijny; Dania; Czas trwania: 1 godz. 17 min.
10-letnia Agathe-Christine będzie detekty-
wem. Gdy przeprowadza się z rodziną do 
nowego miasta, natychmiast zakłada biuro de-
tektywistyczne, a w lokalnym sklepiku dostaje 
pierwsze prawdziwe zlecenie: ma siedem dni na 
odkrycie, kto dokonuje drobnych kradzieży...

23–27 maja, GODZ. 17.00

Rampage: Dzika furia 3D 
(dubbing)

Akcja; USA; Czas trwania: 1 godz. 47 min.
Prymatolog Davis Okoye, który trzyma ludzi 
na dystans, nawiązał silną więź z George’em 
- niezwykle inteligentnym gorylem srebrno-
grzbietym, którym opiekuje się od czasu jego 
narodzin. Niestety wskutek nieudanego eks-
perymentu genetycznego ta łagodnie uspo-
sobiona małpa zmienia się w gigantyczną, 
rozwścieczoną bestię. Na domiar złego wkrót-
ce okazuje się, że istnieją też inne zwierzęta, 
które uległy podobnej przemianie.

23–27 maja, GODZ. 19.00

Dziewczyna we mgle  
(z napisami)

Kryminał, thriller; Francja, Niemcy, Włochy; Czas trwania: 
2 godz. 8 min.
W odizolowanym od świata górskim miastecz-
ku zaginęła szesnastoletnia dziewczyna. Rodzi-
ce są zrozpaczeni, a mieszkańcy - zszokowani. 
Nie potrafią przyjąć do wiadomości, że pory-
waczem może być ktoś z nich. Porywaczem… 
lub zabójcą. Przybyły na miejsce agent specjal-
ny Vogel (Toni Servillo) nie ma wątpliwości, że 
tropi mordercę. I że jest to ktoś z miejscowych.

30 maja–3 zerwca, GODZ. 15.00

Kaczki z gęsiej paczki  
(dubbing)

Animacja, familijny, komedia; Chiny, USA; Czas trwania: 
1 godz. 31 min.
Benek jest dumną gęsią, beztroskim kawale-
rem i pozwalającym sobie na wszystko lek-
koduchem. Podczas jednego z popisowych 
przelotów Benka coś idzie nie tak i gąsior wpa-
da prosto w stado kaczątek. W wyniku wypad-
ku dwa pisklaki zostają oddzielone od reszty swoich braci i sióstr a główny 
bohater ulega kontuzji, która nie pozwala mu na wzbicie się w powietrze...

Baran 21.03-20.04
Dobry czas na rozpoczęcie nowych 
przedsięwzięć. Aktywność i optymizm 
nie opuszczą Cię w żadnej sytuacji. Zwróć 
jednak większą uwagę na potrzeby innych. 

Możesz kogoś urazić zbyt szorstkim słowem.
Byk 21.04-20.05

Przed Tobą trudne dni. Unikniesz kłopotów 
dzięki właściwemu wyczuciu sytuacji i nie-
zwykłej intuicji. Przeczucia okażą się zaska-
kująco trafne. Poddaj się potrzebie lenistwa 
i nie składaj obietnic bez pokrycia. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz odważny i ciekawy świata. Zapra-
gniesz odwiedzić nieznane miejsca. Będziesz 
potrzebować odpoczynku, ciszy i świętego 
spokoju, abyś mógł uporządkować wszystkie 
swoje sprawy. 

Rak 22.06-22.07
Będziesz walczyć o zawodowy sukces 
i uznanie. Postanowisz zadbać o swoje inte-
resy. Policzysz, kto jest Ci winien pieniądze, 
a kto przysługę. Sprawy zawodowe ruszą  
do przodu, nie przegap ciekawej propozycji.

Lew 23.07-23.08
Nie pozwól się poganiać komuś, kto myśli tyl-
ko o własnych korzyściach. Daj sobie czas na 
odpoczynek i zastanowienie. Odważ się reali-
zować swoje marzenie i nie oglądaj się na to, 
co powiedzą inni. 

Panna 24.08-22.09
Zamiast się martwić na zapas, odważnie zabierz 
się za trudne sprawy. Możesz odkryć w so-
bie nowy talent, a nawet pasję. Pamiętaj tylko 
o własnych korzyściach i przestań się bać pytań 
o pieniądze.

Waga 23.09-23.10
W pracy szczęście będzie Ci sprzyjać. Bądź 
sprawiedliwy dla kogoś, kto wreszcie przy-
zna się do popełnionych błędów. Nie cze-
kaj i rozmawiaj z partnerem o tym, na czym  
Ci najbardziej zależy.

Skorpion 24.10-22.11
Zwróć uwagę na rodzinne sprawy. Jest ktoś, 
z kim od dawna nie miałeś kontaktu. Przy-
pomną sobie też o Tobie przyjaciele, telefon 
rozdzwoni się, a goście postanowią Cię odwie-
dzić. Będziesz w dobrej formie. 

Strzelec 23.11-21.12
Unikaj dyskusji związanych z pieniędzmi. Ktoś 
może przekonywać Cię do inwestycji, na któ-
rą jest jeszcze za wcześnie. W pracy zwracaj 
uwagę na szczegóły i pilnuj osób, za które je-
steś odpowiedzialny.

Koziorożec 22.12-20.01
Będziesz teraz bardzo energiczny i pewny 
siebie. Osiągniesz sukces, ale nie zadowa-
laj się pochwałami, a domagaj się rzeczywi-
stych korzyści. Namówisz partnera na szaloną 
eskapadę lub imprezę.

Wodnik 21.01-19.02
Wykorzystaj okazję, aby poprawić swoje 
relacje z kimś, kto zawsze Cię krytykował. 
Twoje ambitne pomysły i niezwykłe spo-
soby na rozwiązanie codziennych proble-
mów nie wszystkim się spodobają. 

Ryby 20.02-20.03
Zapowiada się spokojny czas, ale zamiast cał-
kowicie poddawać się lenistwu, zajmij się ro-
dzinnymi sprawami. Uporządkuj swoje finanse. 
Ktoś podejmie ryzykowną decyzję, a potem 
będzie Cię błagać o ratunek.

HOROSKOP
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DROBNE
Instalacje elektryczne od A do Z.  
Tel. 534 011 229.

Firma budowlana w Nasielsku zatrudni 
pracowników ogólnobudowlanych 
z doświadczeniem lub do przyuczenia. 
Umowa o pracę. Tel. 883 606 388.

Sprzedam działkę budowlaną  
ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.

Sprzedam działkę blisko PKP Studzianki. 
Tel. 784 528 758.

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

Pranie dywanów i tapicerek.  
Tel. 513 556 774.

Sprzedam maszyny stolarskie.  
Tel. 692 476 791.

Sprzedam działkę budowla-
ną w Pieścirogach nowych,  
ul. Diamentowa. Media, woda, ka-
nalizacja w działce. Prąd w ulicy.  
Tel. 46 854 80 65.

Sprzedam słomę w belach i bryczkę 
konną. Tel. 608 394 281.

S p r z e d a m  d z i a ł k ę  0 , 5  h a  
w Gąsocinie. Działka w lesie. Własna 
droga dojazdowa. Cena 45 tys.  
Tel. 502 115 413.

Zatrudnię operatora koparko-ładowarki 
tel. 695 163 726

Pranie dywanów i tapicerek.  
Tel. 667 569 562.

Koszenie traw, pielęgnacja ogrodów. 
Tel. 667 569 562.

Docieplanie budynków. Remonty.  
Tel. 667 569 562.

Mycie dachów. Tel. 667 569 562.

Sprzedam słomę w belach. Tel. 696 
192 108.

Sprzedam działkę w Pieścirogach 2900 
m2. Tel. 511 213 989.

Sprzedam mieszkanie 72 m2,  
ul. Warszawska 41/49E m10 + garaż. 
Tel. 696 090 559.

Sprzedam drewno kominkowo-opa-
łowe. Tel. 887 961 164.

Mieszkanie 3-pokojowe 68 m2, parter. 
WYNAJMĘ. Tel. 668 540 245.

Zatrudnię pomoc do osoby starszej 
w Nasielsku. Tel. 509 796 775.

Usługi koparko-ładowarką. Tel. 781 
948 220.

Kawalerka do wynajęcia w Starych 
Pieścirogach. Tel. 608 350 378. 

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

gazeta@noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę

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

gazeta@noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę
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Dyżury 
aptek

W dni powszednie, niedziele,  
dni świąteczne oraz inne dni  

wolne od pracy dyżur  
rozpoczyna się  

o godzinie 2300 i trwa  
do godziny 730 dnia następnego  

pod numerem telefonu  
572 388 046

14.05.–20.05.2018 r.  
Apteka z Uśmiechem  

ul. Wojska Polskiego 20, 
Nowy Dwór Maz.

21.05.–27.05.2018 r.  
Apteka Syrenka  

ul. Paderewskiego 7, 
Nowy Dwór Maz.

28.05.–3.06.2018 r.  
Apteka Syrenka  

ul. 29 Listopada 376, 
Nowy Dwór Maz.

4.06.–10.06.2018 r.  
Apteka   

ul. Harcerska 2, 
Nowy Dwór Maz.

11.06.–17.06.2018 r.  
Apteka Alma ul. Okulickiego 5, 

Nowy Dwór Maz.

18.06.–24.06.2018 r.  
Apteka  

ul. Warszawska 15, 
Nowy Dwór Maz.

UCHWAŁA NR XXXV/245/2017  
RADY POWIATU  

NOWODWORSKIEGO  
z dnia 14 grudnia 2017 r.

(red.)

Dyżury 
Psychologów
Zapraszamy mieszkańców gmi-
ny Nasielsk do korzystania z po-
mocy psychologów w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
• w każdy wtorek w godz. od 

14:00 do 16:00 (pok. 103)  
– psycholog Ewa Szatkowska 

• w każdą środę w godz. od 
7:55 do 10:55 (pok. 113)  
 – psycholog Anna Ścioch 

Psycholodzy będą udzielali poradnictwa 
indywidualnego w trudnych sytuacjach 
życiowych, rodzinnych, traumatycznych, 
związanych z: uzależnieniem, współuza-
leżnieniem, przemocą, sytuacją kryzy-
sową.
Osoby zainteresowane spotkaniem 
z psychologiem proszone są o kontakt 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Nasielsku bezpośrednio w sekretariacie 
MOPS – pokój nr 6 na parterze budynku 
Urzędu lub telefonicznie pod numerem 
telefonu (23 693 33 006). Zapisu na wi-
zytę u psychologa można też dokonać 
w trakcie dyżurów ww. psychologów. 
Porady psychologów są bezpłatne.

ZPN.6840.4.2017.6.AS

Burmistrz Nasielska
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  

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

1. Podstawa prawna
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), 
Uchwały Nr XXXV/273/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).  
2. Przedmiot sprzedaży
Zabudowana nieruchomość obejmująca działkę nr 760/3 o pow. 75 m2  położona w obrębie miasta Nasielska, przy ul. Kilińskiego 5. Dla nieruchomości 
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pułtusku księga wieczysta KW OS1U/00054864/3.
Zabudowa. Budynek mieszkalny- kamienica z początku XX w. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem mieszkalnym, zlokalizowany 
jedną ścianą z podobnym budynkiem znajdującym się na sąsiedniej nieruchomości. Budynek nie jest zamieszkany. Budynek obejmował lokale komunalne 
o niskim standardzie. Wszystkie elementy wskazują znaczny stopień zużycia.  Budynek nie posiada świadectwa energetycznego.Pow. zabudowy 74,00 m 2  
Pow. użytkowa ogółem 135,54 m2w tym: podstawowa (mieszkalna) 130,75 m2 pomocnicza (strych) 4,79 m2 Pow. ruchu 21,27 m2

Obrys zewnętrzny ścian budynku pokrywa się z granicami działki, na której jest zlokalizowany. Dostęp do budynku odbywa się na zasadzie służebności 
gruntowej. 
Obiekt znajduje się  w centralnej części miasta. Przylegająca bezpośrednio ul. Kilińskiego jest drogą wojewódzką, urządzoną z wydzielonymi chodnikami. 
Droga o dość dużym natężeniu ruchu. W pobliżu znajduję się mała zatoka umożliwiająca zaparkowanie jednego samochodu. 
Otoczenie to zwarta zabudowa, w przewadze dwu- kondygnacyjna, mieszkalna lub mieszkalno - użytkowa.  
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość  położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
10.11.2010 r. sytuuje położenie nieruchomości  w kompleksie oznaczonym jako MU- skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo- usługowej, uzupeł-
nienia, modernizacja oraz przekształcenie.
3. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
4. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
205 800,- złotych (zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu sporządzenia aktu notarialnego.
6. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro)  
o godz. 1200.
7. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści 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 14 czerwca 2018 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034. 
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 14 czerwca 2018 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium 
zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium  w powyższym terminie zwraca 
się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
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 ak-

tualnej 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 na-
bywaniu nieruchomości do majątku osobistego.

• Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215  
(II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,   23/ 69 33 027.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy pokoju 214),  na stronie internetowej 
Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.umnasielsk.bip.org.pl/ w gazecie Życie Nasielska.
Ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w gazecie o zasięgu powiatowym. 

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT   SPORT   SPORT   SPORT

R E K L A M A

SPORT SZKOLNY

Czwórbój 
lekkoatletyczny
W  p i ą t e k ,  11  m a j a  b r. ,  
na terenie Stadionu Miej-
skiego w Nasielsku odbyły 
się gminne i  jednocze-
śnie powiatowe zawody 
w czwórboju lekkoatle-
t ycznym. W zawodach 
wzięł y udział następują-
ce szkoł y podstawowe:  
S P  S t a r e  P i e ś c i r o g i ,  
S P  B u d y  S i e n n i c k i e ,  
SP Pomiechówek i SP 2 
Nasielsk.

Zawody rozpoczęto konkurencjami biegowymi, tj. bieg krótki 60 m, 
następnie biegi długie 600 m dla dziewcząt i 1000 m dla chłopców. 
Następnymi konkurencjami były: rzut piłeczką palantową i skok w dal.
Po zsumowaniu punktów, w kategorii dziewcząt mistrzyniami po-
wiatu nowodworskiego zostały zawodniczki ze Szkoły Podstawowej 
w Starych Pieścirogach. W kategorii chłopców, mistrzami powiatu 
nowodworskiego zostali chłopcy z nasielskiej „dwójki”. Zwycięskie 
reprezentacje szkół będą reprezentować nasz powiat na zawodach re-
jonowych, które odbędą się w Lesznowoli 18 maja.
Po zakończeniu zawodów uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz puchary. 
Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych zespołów:
Kategoria dziewcząt
I miejsce SP Stare Pieścirogi  - 815 punktów
II miejsce SP 2 Nasielsk  - 749 punktów
III miejsce SP Pomiechówek  - 589 punktów
Kategoria chłopców:
I miejsce  SP 2 Nasielsk  - 715 punktów
II miejsce SP Pomiechówek  - 706 punktów
III miejsce SP Budy Siennickie   - 599 punktów
IV miejsce SP Stare Pieścirogi  - 491 punktów
Najlepsze wyniki indywidualnie osiągnęli następujący zawodnicy:
Chłopcy:
Branicki Oliwier (SP2 Nasielsk)  - 243 punkty
Stańczak Filip (SP Pomiechówek  - 206 punktów
Wiechowicz Bartłomiej (SP 2 Nasielsk) 
- 152 punkty
Dziewczęta:
Kopecka Maja (SP 2 Nasielsk) -  182 
punkty
Pawlak Julia (SP Pieścirogi) -  176 
punkty
Bombała Natalia (SP Pieścirogi) 
- 170 punktów

M.K.

PIŁKA NOŻNA

Seria porażek dziewczyn
Trzy ostatnie mecze kobiecej 
drużyny Żbika Nasielsk nie były 
zbyt udane. Najpierw 29 kwiet-
nia br. na Stadionie Miejskim  
w Nasielsku uległy one drużynie 
DAF Płońsk, kończąc spotkanie 
wynikiem 1:3. Honorową bramę 
dla naszej drużyny zdobyła Juli-
ta Strebicka. 

zagrały w pomniejszonym składzie  
o jedną zawodniczkę, która uległa 
kontuzji. 
– Brak jednej zawodniczki było  
dla nas ogromną przeszkodą – pod-
sumowały mecz dziewczyny na por-
talu Facebook. Spotkanie zakończyło 
się wynikiem 6:0 dla płocczanek.  
Dziewczęta nie tracą jednak do-
b r yc h h u m o rów i  p oz y t y w-

nego nastawienia,  wierząc że 
ko l e j n e  sp otkan ia  b ę dą b ar-
dziej optymistyczne. Najbliższe 
mecze dziewczęta zagrają 20 
maja o godz. 12:00 w Babosze-
wie z tamtejszymi Orlętami oraz  
na nasielskim stadionie 27 maja  
o godz. 17:00, gdzie podejmą dru-
żynę Zamłynia Radom.

Michał B.

Kolejny mecz – 5 maja br. odbył się  
w Ostrowi Mazowieckiej. Niestety, 
również jego wynik nie był pomyślny 
dla naszej drużyny. Ostrovianki zdo-
były trzy gole. Honorową bramkę dla 
nasielskiej drużyny w doliczonym 
czasie gry zdobyła Julia Werczyńska. 
Ostatnie spotkanie rozegrano  
13 maja br. na nasielskim stadionie.  
Do Nasielska przyjechała żeńska dru-
żyna Królewscy Płock. To był trudny 
mecz, ponieważ nasze zawodniczki 

PIŁKA NOŻNA

Dobra passa Żbika
Trwa dobra passa drużyny seniorskiej 
Żbika Nasielsk. Jej piłkarze wygrali trzy 
ostatnie spotkania.
28 kwietnia zwyciężyli z Iskrą Krasne 
w meczu wyjazdowym. Pierwsza po-
łowa meczu zakończyła się remisem 
2:2 po bramkach, które zdobyli Da-
mian Załoga w 7. minucie i Sebastian 
Chmielewski w 38. minucie. Bramkę 
na wagę 3 punktów do tabeli zdobył 
Mateusz Bramowicz w 80. minucie.
Kolejny mecz rozegrany został z Ko-
roną Szydłowo, 6 maja o godzinie 
13:00 na nasielskim Stadionie Miej-
skim. Nasza drużyna dała prawdzi-
wy popis przed własną publicznością. 
Nasielszczanie byli świadkami nie-
malże deszczu goli, bowiem goście 
przegrali aż 2:5. Już pierwsza połowa 
zakończyła się optymistycznie (2:1)  
po bramkach Kamila Stańczaka  
w 22. minucie i Mateusza Bramowi-
cza w 29. minucie. W drugiej połowie 
zawodnicy utrzymywali formę – 
 w 53. minucie bramkę ponownie 
strzelił Mateusz Bramowicz, a w 88. 
minucie Sebastian Chmielewski. Osta-
teczny wynik 5:2 minutę później usta-
nowił Sławomir Stańczak.

Ostatni rozegrany mecz Żbika z dru-
żyną Mazowsze Jednorożec odbył się, 
13 maja, na stadionie gminnym w Jed-
norożcu koło Przasnysza. Tym razem 
pierwszą bramkę w meczu zdobył 
w 35. minucie Mateusz Rutkowski,  
a 5 minut później wynik podwyższył 
Mikołaj Adamski, dzięki czemu pierw-
sza połowa meczu zakończyła się wy-
nikiem 2:0.
W drugiej połowie zawodnicy przy-
stąpili do skutecznej kontrofen-
sywy, zdobywając dwie bramki 
kolejno w 65. i 70. minucie, które 
doprowadziły do remisu. To jednak 
zmotywowało naszych piłkarzy i już  

w 73. minucie gola zdobył Piotr Jeż, 
a w 78. minucie Mateusz Bramowicz, 
który ustanowił w ten sposób osta-
teczny wynik 4:2. To zapewniło Żbi-
kowi kolejne 3 punkty w tabeli, dzięki 
czemu po 24. kolejkach Żbik Nasielsk 
z 48. punktami znajduje się na trze-
cim miejscu za Nadnarwianką Pułtusk  
(59 punktów) i Wkrą Żuromin ( 
65 punktów).
Najbliższe dwa mecze seniorzy Żbi-
ka zagrają na nasielskim stadionie  
19 maja o godz. 15:00 z siódmą 
w tabeli Ostrovią i 26 maja o godzinie 
15:00 z ostatnią w tabeli Wieczfnianką.

Michał B.


