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Fiabila to francuska firma z branży kosmetycznej, która od 42 lat zajmuje się produkcją lakieru do paznokci. Jest najwięk-
szym z czterech wytwórców tego produktu na świecie. Jej 11 zakładów produkcyjnych, konfekcyjnych i magazynów 
znajduje się w 7 krajach na całym świecie. Dwa zakłady firmy, zlokalizowane są we Francji, w tym jeden w Paryżu. Nasielsk 
będzie więc przyczółkiem Fiabili w tej części Europy. Czy jednak będzie, to się dopiero okaże. Co prawda na terenie zaku-
pionym przez firmę, znajdującym się tuż obok nasielskiego magistratu, były już prowadzone prace remontowo – porząd-
kowe, ale zostały one zawieszone do momentu uzyskania pozytywnej decyzji środowiskowej. Decyzję środowiskową 
wyda burmistrz Nasielska, nie wiadomo jednak jeszcze jaka ona będzie negatywna czy pozytywna. 

W kwestii tej inwestycji, która w niektórych mieszkańcach naszej gminy budzi niepokój ze względu na ewentualne zanie-
czyszczenie środowiska, we wtorek, 29 stycznia br., w sali widowiskowej NOK odbyła się rozprawa ad-
ministracyjna. Przybyli na nią licznie przedstawiciele inwestora (7 osób), w tym Pierre Miasnik, prezydent 

Z MIASTA

Karuzela pytań o zakład

UROCZYSTOŚCI

Otwarcie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej 
w Świeszewie

fot. M. Brodowski

Po kilku miesiącach przygotowań, remontów, wsparcia finansowego osób pry-
watnych, firm oraz władz samorządowych i państwowych udało się zrealizować 
przenosiny WTZ do nowej placówki w Świeszewie. W ten sposób uratowano 
także budynek szkoły. Na to uroczyste wydarzenie przybyli m.in.: Henryk 
Kowalczyk – Minister Środowiska, Krzysztof Michałkiewicz – sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Tomasz Maruszewski – Zastępca Prezesa 
PFRON ds. Finansowych. Obecni byli również przedstawiciele władz pięciu 
gmin, skąd pochodzą podopieczni WTZ. 
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.00.

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

Z UM

Darmowa pomoc prawna
Od 1 stycznia 2019 r. usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, któ-
ra złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej po-
mocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
udzielane jest w zakresie:
 – rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 – ubezpieczenia społecznego,
 – spraw administracyjnych,
 – prawa podatkowego,
 – spraw rodzinnych,
 – spraw karnych,
 – prawa pracy.

Nieodpłatne porady świadczone będą w budynku Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Godziny przyjęć: poniedziałek godz.13 00 – 17 00; wtorek – czwartek 
godz.12 00 – 16 00; piątek godz.11 00 – 15 00.

Porad będzie udzielał adwokat/radca prawny Fundacji „HONESTE VIVE-
RE”, z siedzibą w Warszawie.

Uruchomiono specjalny numer telefoniczny umożliwiający uprawnionym 
dokonywanie zgłoszeń 22 765 32 08 oraz e-mailowy: npp@nowodwor-
ski.pl

Z UM

Dyżur Psychologa  
w Urzędzie Miejskim
Zapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk do korzystania z pomocy 
psychologa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku w każdą środę,  
w godz. od 8:00 do 11:00 (pok. 113) - Psycholog Anna Ścioch.

Psycholog będzie udzielała poradnictwa indywidualnego w trudnych sy-
tuacjach życiowych, rodzinnych, traumatycznych, związanych z uzależ-
nieniem, współuzależnieniem, przemocą, sytuacją kryzysową.

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 tele-
fonicznie pod numerem telefonu 23 693 33 006.

Zapisu na wizytę można też dokonać w trakcie dyżuru psychologa.

Porady psychologa są bezpłatne.

Z UM. Zaproszenie

Spotkanie przedstawicieli 
organizacji pozarządowych
W związku z rezygnacją dwóch członków Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Gminy Nasielsk, zgodnie § 2 ust. 2 załącznika do Uchwały  
Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie za-
praszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które 
odbędzie się dn. 11 lutego 2019 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Podczas spotkania zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do 
Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk. Spośród zgłoszo-
nych kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych – zostaną 
wybrane 2 osoby, które będą współtworzyć skład ww. Rady. Członkowie 
Rady będą pełnić funkcje społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje 
im wynagrodzenie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 załącznika do w/w Uchwały wybory odbywają się 
spośród zgłoszonych osób. W związku z tym prosimy o zgłoszenie mak-
symalnie jednego kandydata z danej organizacji pozarządowej do pracy 
w Radzie (formularz dostępny na stronie www.nasielsk.pl lub w pok. 203 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku). Zgłoszenia przyjmowane będą podczas 
w/w spotkania przed przystąpieniem do wyborów uzupełniających.

U NAS

Nasielska  
Karta Seniora
W środę 30 stycznia br., odbyło się spotkanie dotyczące wydania Nasiel-
skiej Karty Seniora. Jego organizatorem byli: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Wydział Administracji nasielskiego magistratu. 

To było dopiero pierwsze spotkanie dotyczące Nasielskiej Karty Seniora, 
na którym pojawili się przedstawiciele sklepu „Mrówka” i „Guliwer” oraz 
seniorzy.

Jak udało nam się ustalić zainteresowanie Kartą wyrażają także takie firmy 
jak: Ptyś, Dotty czy Optyk Mandykowski. Sklep „Mrówka” zaoferował już 
wstępnie rabat dla seniorów 5% na wszystko, w tym także na wypożycze-
nie maszyn. 

– Zainteresowanie seniorów jest ogromne. Nie ma dnia, żebyśmy nie od-
bierali kilku telefonów w tej sprawie. Karta przygotowywana jest dla osób 
60+. Jeżeli mówimy o gminie Nasielsk, to o taką kartę będzie się mogło 
ubiegać ok. 4 tys. osób. Na ten moment z opieki MOPS-u korzysta ok. 
100 seniorów – mówi Monika Nojbert, dyrektor MOPS.

Nasielska Karta Seniora będzie wydawana w Klubie Seniora+ albo 
w MOPS-ie.  Najprawdopodobniej za kartę nie będą pobierane żadne 
opłaty. Korzystać z niej będzie mógł wyłącznie jej właściciel. Nikt inny nie 
będzie uprawniony do jej obsługi. Ze wstępnych ustaleń wynika też, że 
kwiecień bądź maj, to miesiące, w których najprawdopodobniej karta za-
cznie obowiązywać na terenie naszej gminy.

Wydział administracji z nasielskiego magistratu przy współpracy z MOPS-
-em przygotowuje obecnie regulamin karty. Trwają też ustalenia dotyczą-
ce jej zabezpieczenia. Rozważany jest kod kreskowy oraz chip. 

Kolejne spotkanie seniorów i przedsiębiorców odbędzie się najprawdopo-
dobniej w połowie lutego br.. Więcej informacji na temat Nasielskiej Karty 
Seniora już wkrótce. 

(red.)
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INWESTYCJE

RADA MIASTA NASIELSK 2018 – 2023

Michał Brodowski
Dlaczego zdecydował się 
Pan wystartować w wybo-
rach samorządowych? Czy 
ma Pan jakieś doświadcze-
nie w pracy w organach 
samorządu lokalnego bądź 
pracy społecznej?
- Od wielu lat obserwowa-
łem pracę samorządowców 
– między innymi uczestni-
cząc, jako dziennikarz, w ob-
radach Rady Miejskiej czy 
Rady Powiatu, rozmawiając 
często z samorządowcami 
i pracownikami urzędu. Do 
udziału w wyborach zachę-
cali mnie sami mieszkańcy i znajomi, którzy widząc od wielu lat moje 
zainteresowanie sprawami lokalnymi i samorządowymi, uznali, że mam 
potencjał do pełnienia tej funkcji. Ja sam długo zastanawiałem się nad 
startem w wyborach, ponieważ lubię wyzwania, postanowiłem spróbo-
wać swoich sił.

Jakie inwestycje są Pana zdaniem najważniejsze do zrealizowania 
w obecnej kadencji Rady Miejskiej?
- Jesteśmy bardzo dużą jednostką terytorialną i bardzo rozdrobnioną, 
przez co oczekiwania i potrzeby mieszkańców także są duże. Myślę, 
że Rada Miejska tej kadencji musi mieć na uwadze przede wszystkim 
poprawienie wizerunku miasta i sprzyjanie tworzeniu miejsc integracji. 
Priorytetem na pewno będzie rewitalizacja nasielskich skwerów, przebu-
dowa budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz przebudowa Stadionu 
Miejskiego. Od wielu lat mówi się też o przywróceniu świetności Domu 
Nauczyciela, w którym mogliby spotykać się słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Cały czas na pewno będzie przewijał się temat mo-
dernizacji dróg i budowy ścieżek rowerowych.

Co zamierza Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborcze-
go? (niezbędne inwestycje, projekty, zmiany, działania)
Okręg wyborczy nr 6 jest integralną częścią miasta Nasielska, jak i całej 
gminy. Złożony jest z dwóch dużych osiedli – osiedla Krupki i sołec-
twa Nowa Wieś, oraz ulic Kolejowej, POW oraz południowej strony Ko-
ściuszki. Mieszkańców ucieszy na pewno fakt, że został już ogłoszony 
przetarg na modernizację ulicy Osińskiego na osiedlu Krupki. Wkrótce 
zostanie przygotowany projekt modernizacji ulicy Krupki, aby stworzyć 
asfaltowy ciąg do sołectwa Nowa Wieś. Priorytetem jest też połączenie 
asfaltem ulicy Wiejskiej z ulicą Sikorskiego w Siennicy, dobudowa kolej-
nych punktów oświetlenia ulic. Brałem także udział w pierwszych spo-
tkaniach dotyczących utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy – myślę, 
że młodzież powinna brać czynny udział w pracach samorządu i wdrażać 
się w ważne tematy, gdyż to oni są przyszłością. Chciałbym też podjąć 
temat budowy cmentarza komunalnego, którego koncepcja budowy 
pojawiła się już wiele lat temu, a zlokalizowany miałby być w okolicach 
oczyszczalni ścieków. Na obecnym cmentarzu parafialnym miejsca po-
woli się wyczerpują.

Jakie są Pana zdaniem mocne, a jakie słabe strony naszej gminy?
Bliskość Warszawy i dogodny dojazd do stolicy, jak i okolicznych dużych 
miast, stacja kolejowa, na której zatrzymują się również pociągi TLK i IC, 
a przede wszystkim ogromny kapitał ludzki, w postaci kreatywnych i wy-
kształconych osób z pasjami, to nasze główne atuty.

Najsłabszą stroną naszej gminy jest rozdrobnienie sołeckie – jesteśmy 
w czołówce gmin z największą liczbą sołectw, aż 65, przez co mamy 
bardzo duże rozproszenie zabudowy, jak również prawie 200 km dróg 
gminnych, co stymuluje ogrom potrzeb mieszkańców.

Proszę napisać kilka słów o sobie (wykształcenie, praca zawodowa, 
rodzina, zainteresowania, itp.)
W 2007 roku ukończyłem Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy na kierunku geografia społeczno-ekonomiczna. Moja praca 
zawodowa opierała się głównie na dziennikarstwie. W tym roku planuję 
założyć własną działalność gospodarczą. 

Wolny czas lubię spędzać jeżdżąc na rowerze, chociażby drogami naszej 
gminy. Lubię także wędrówki po górach.

Drogi gminne
Burmistrz Nasielska ogłosił dwuczę-
ściowy przetarg na pierwsze inwesty-
cje drogowe w tym roku. – Pierwszą 
częścią jest budowa brakujących 
odcinków dróg asfaltowych w miej-
scowości Dobra Wola, a drugą czę-
ścią jest przebudowa ulicy Osińskiego 
w Nasielsku (osiedle Krupki) – mówi 
Radosław Kasiak kierownik Wydziału 
Inwestycji nasielskiego magistratu.

Zadanie w części dotyczącej miejsco-
wości Dobra Wola dotyczy trzech od-
cinków dróg o długości 212 m, 315 m 
i 862 m. Zakres robót obejmie roboty 
ziemne, podbudowę oraz wykonanie 
nawierzchni, oznakowania i zjazdów 
indywidualnych. W przypadku prze-
budowy ulicy Osińskiego w Nasielsku, 
łączącej ulicę Kolejową z ulicą Królo-
wej Jadwigi zakres prac obejmie także 
budowę odwodnienia i krawężników.

Termin składania ofert wyznaczono 
na 15 lutego br. do godziny 10:00. 
Otwarcie ofert odbędzie się tego sa-
mego dnia o godzinie 10:15.

Natomiast  termin w ykonania 
zamówienia w przypadku po-

zytywnego rozstrzygnięcia prze-
targu zaplanowano na 31 maja br. 
w przypadku części pierwszej i 28 
czerwca br. w przypadku przebu-
dowy ulicy Osińskiego.

Rondo w Pniewie 
Pojawia się znów szansa na zmo-
dernizowanie skrzyżowania dróg 
wojewódzkich nr 571 i nr 632, 
czyli budowy ronda w miejsco-
wości Pniewo. Tej inwestycji Ma-
zowieckiemu Zarządowi Dróg 
Wojewódzkich nie udało się zre-
alizować w 2018 roku. Powodem 
był brak firm zainteresowanych re-
alizacją przedsięwzięcia. 

Kolejny termin składania ofert wy-
znaczono na 13 lutego br. do go-
dziny 10:00.

O potrzeb ie powstania ronda 
w tym miejscu mówiono się już 
od kilku lat. Jeśli przetarg zosta-
nie rozstrzygnięty pomyślnie,  
to będzie to drugie rondo, któ-
re powstanie na terenie gminy 
Nasielsk. O finale rozstrzygnięcia 
przedsięwzięć poinformujemy 
w następnym numerze.

W najbliższym czasie Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich ma 
zamiar zrealizować również inwe-
stycje m.in. w gminach Wyszków 
i Naruszewo. Na początku lutego 
w BIP MZDW zamieszczonych 
było kilkanaście zamówień pu-
blicznych, w których przedmio-
tem są remonty dróg.

Michał B.

Z MIASTA

Karuzela pytań o zakład
i właściciel firmy, Leszek Rękawek, 
prezes Fiabila Polska oraz Piotr Korze-
niowski z zespołu prawnego firmy. 

Gminę Nasielsk reprezentował bur-
mistrz Bogdan Ruszkowski oraz Ja-
dwiga Szymańska kierownik Wydziału 
Środowiska i Obszarów Wiejskich na-
sielskiego UM. Na widowni zaś poza 
kilkunastoma zainteresowanymi 
sprawą mieszkańcami zasiadł również 
autor raportu oddziaływania na środo-
wisko -  inżynier Stanisław Kryszewski. 

Najpierw burmistrz Nasielska przywitał 
zgromadzonych, po czym J. Szymań-
ska, kierownik Wydziału Środowiska, 
wskazała, że rozprawa dotyczy zada-
nia pn. „Przedsięwzięcie polegające 
na rozbudowie, nadbudowie i przebu-
dowie ze zmianą użytkowania istnieją-
cych obiektów wraz z budową nowej 
wiaty o konstrukcji stalowej przy ulicy 
Elektronowej w Nasielsku na dział-
kach nr 2595/19, 2595/20, 2595/6, 
2595/15, 2595/16, 2595/9, 2595/10, 
2595/12, 2595/17, 2595/18, 2595/14 
w celu konfekcjonowania lakieru  
do paznokci.” 

– Sanepid i Wody Polskie nie zgłosi-
ły uwag, a RDOŚ zajął już stanowisko 
i zażądał raportu oddziaływania tej 
inwestycji na środowisko. Taki raport 
na zlecenie inwestora już został przy-
gotowany. Żeby nikt nie miał wątpli-
wości, że może raport jest przez nas 
źle odczytany zwróciliśmy się o przy-
gotowane koreferatu, czyli oceny 
tego raportu do Instytutu Ochrony 
Środowiska – Państwowego Instytutu 
Badawczego w Warszawie – mówiła 
Jadwiga Szymańska i dodała, że wszel-
kie uwagi na temat tej inwestycji moż-
na zgłaszać do nasielskiego Urzędu 
Miejskiego do 19 lutego br. 

Na początku spotkania Piotr Korze-
niowski prawnik reprezentujący Fiabi-

lę próbował wyjaśnić, 
jego zdaniem nie-
prawdziwe, informacje 
opublikowane przez 
stowarzyszenie Ak-
tywny i Czysty Nasielsk 
na profilu FB. Jedna 
dotyczyła działalności 
firmy w Stanach Zjed-
noczonych w latach 
2014 – 2015, gdzie na 
skutek kontroli urzędowej firma mu-
siała ponieść dodatkowe koszty na 
ochronę pracowników. Potem wy-
jaśniał kwestię kapitału zakładowe-
go Fiabili Polska w wysokości 5 tys. 
zł. Prawnik podkreślił, że zakład zo-
stał kupiony na własność przez firmę 
w przetargu, a wycena rzeczoznaw-
cy opiewała na 12 mln zł. Dodał też że 
wartość inwestycji szacowana jest na 
ok. 6 mln euro. Prosił, by „poszukiwa-
cze” dokładniej sprawdzali informacje, 
które upubliczniają w Internecie. Nie 
udało mu się wyjaśnić tematu doty-
czącego emisji gazów, ponieważ dys-
kusja na ten temat została przerwana 
przez mieszkańców, którzy domaga-
li się konkretów a nie „internetowych 
plotek”.

W trakcie prezentacji, jak i całego spo-
tkania, wielokrotnie padały zapewnie-
nia ze strony inwestorów dotyczące 
tego, iż w nasielskim zakładzie Fiabi-
li nie będzie prowadzona produkcja 
lakieru do paznokci, a jedynie jego 
konfekcjonowanie, czyli rozlewanie 
do buteleczek oraz magazynowanie. 

Mieszkańcy wskazywali na mało 
szczęśliwą lokalizację zakładu i propo-
nowali przeniesienie go poza miasto. 
Dopytywali o możliwe uciążliwości 
związane z nadmiernym hałasem, 
zanieczyszczeniem powietrza, poża-
rem, wybuchem oraz liczbą samo-
chodów ciężarowych dojeżdżając 

do zakładu. Na pytania dotyczące 
oddziaływania zakładu odpowiada-
li zarówno przedstawiciele Fiabili, jak 
i autor raportu. Tłumaczył, że firma 
w niewielkim stopniu będzie miała 
wpływ zanieczyszczenie środowiska, 
a w raporcie musiał w nim uwzględnić 
maksymalne wielkości. 

 – Zdolność fabryki we Francji wystar-
czy na Europę. Tu nigdy nie będzie-
my produkować. To są dwa różne 
działania i nie można ich łączyć. Jed-
na z naszych fabryk znajduje się w Pa-
ryżu, druga jest w Plaisir, ok. 35 km od 
Paryża, 50 metrów od dworca kole-
jowego – mówił P. Miasnik. – Nieza-
leżnie od tego czy to Brazylia, Polska, 
czy Francja zawsze mamy takie same 
zasady bezpieczeństwa. Inwesty-
cja będzie ubezpieczona, nie mamy 
ochoty podejmować żadnego ry-
zyka. Nikt nas nie ubezpieczy jeśli nie 
będziemy spełniać warunków – do-
dał i przystał na montaż dodatkowych 
czujników monitorujących jakość po-
wietrza na granicy zakładu. 

Czy zapewnienia właściciela Fiabili, że 
jest ona wiarygodną, nowoczesną fir-
mą, która chce w centrum naszego 
miasta zorganizować prężnie działa-
jący zakład, dający pracę ponad 100 
osobom i nie zamierza nikogo truć, 
przekonały mieszkańców obecnych 
na spotkaniu? Do tematu powrócimy 
niebawem.

(red.)
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KRONIKA OSP
30 stycznia ok. godz.19.30 nasielscy 
ochotnicy zostali zadysponowani 
do pożaru sadzy w przewodzie ko-
minowym. Zdarzenie miało miej-
sce w budynku jednorodzinnym 
przy ulicy Sportowej w Nasielsku. 
Strażacy zastali tam silne zadymie-
nie kotłowni. Ich działania polegały 
na: wygaszeniu paleniska, zmierze-
nia poziomu O2 oraz CO detekto-
rem wielogazowym, oddymianiu 
i wietrzeniu pomieszczeń. Po doje-
chaniu drabiny mechanicznej z JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki strażacy 
przystąpili do dalszych działań zwią-
zanych wygaszeniem palącej się sa-
dzy w kominie. Mieszkańcy domu 
jednorodzinnego wraz z dwójką 
małych dzieci zostali ewakuowani. 
W akcji uczestniczyli: OSP Nasielsk, 
JRG Nowy Dwór Mazowiecki.

31 st ycznia ok.  godz .  19.00 
w budynku przy ulicy Warszawskiej 
w Nasielsku strażacy podjęli próbę 
otwarcia mieszkania. W akcji uczest-
niczyli: KP Nasielsk, ZRM Nasielsk, 
OSP Nasielsk, 2 zastępy JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki.

KRONIKA  
POLICYJNA

27.01.2019 r. w Nasielsku funkcjona-
riusze Zespołu Patrolowo-Interwen-
cyjnego KP Nasielsk przeprowadzili 
kontrolę drogową samochodu marki 
Opel, którym kierował 21-letni miesz-
kaniec gminy Nasielsk, posiadający 
obowiązujący zakaz kierowania po-
jazdami kat. B wydany przez Sąd Re-
jonowy w Pułtusku.

31.01.2019 r. w Nasielsku funkcjona-
riusze Zespołu Patrolowo-Interwen-
cyjnego KP  Nasielsk zatrzymali do 
kontroli drogowej samochód mar-
ki Volkswagen, którym kierował 
29-letni mieszkaniec gminy Nasielsk, 
posiadający obowiązujący zakaz kie-
rowania pojazdami kat. B wydany 
przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

1.02.2019 r. w Nasielsku funkcjona-
riusze Zespołu Patrolowo-Interwen-
cyjnego KP Nasielsk zatrzymali do 
kontroli drogowej samochód mar-
ki Skoda, którym kierował 69-letni 
mieszkaniec gminy Nasielsk, znajdu-
jący się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kami 0,52 mg/l i 0,49 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

1.02.2019 r. w Nasielsku funkcjona-
riusze Zespołu Patrolowo-Interwen-
cyjnego KP Nasielsk zatrzymali do 
kontroli drogowej samochód mar-
ki Volkswagen, którym kierował 
29-letni mieszkaniec gminy Nasielsk, 
posiadający obowiązujący zakaz kie-
rowania pojazdami kat. B wydany 
przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

3.02.2019 r. w miejscowości Ciek-
syn funkcjonariusze Zespołu Patro-
lowo-Interwencyjnego KP  Nasielsk 
przeprowadzili kontrolę drogową sa-
mochodu marki Fiat, którym kierował 
28-letni mieszkaniec gminy Nasielsk, 
posiadający obowiązujący zakaz kie-
rowania pojazdami kat. B wydany 
przez Sąd Rejonowy w Pułtusku

UWAGA
W związku z otrzymanymi pod ko-
niec stycznia 2019 roku zgłosze-
niami dotyczącymi posługiwania 
się w sklepach na terenie Nasielska 
duplikatami polskich banknotów 
w toku czynności operacyjnych 
funkcjonariusze KP Nasielsk do-
konali zatrzymania czterech osób, 
w tym jednej osoby nieletniej. Trzy 
z nich podczas przesłuchania usły-
szały zarzuty i przyznały się do za-
rzucanych czynów. Jednocześnie 
prosimy o kontakt inne osoby, któ-
re mogły zostać pokrzywdzone na 
skutek tego typu oszustwa. 

Sporz. RW

NA SYGNALE

21-latek prowadził z zakazem
Nasielska policja w niedzielę, 27 stycznia, zatrzymała do kontroli 21-letniego kierowcę opla astry podczas patrolu 
na ul. Folwark. Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji  
w Nowym Dworze Mazowieckim, młody mężczyzna nie miał włączonych wymaganych świateł. 

W trakcie czynności funkcjonariusze uzyskali informację z policyjnej bazy danych, że kierowca złamał sądowy 
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Obecnie sprawą 21-latka zajmą się śledczy z Nasielska.  Za popełniony czyn grozi mu kara do 3 lat pozbawienia 
wolności.

(e)

NA SYGNALE

Pijany na Kolejowej
W środę, 23 stycznia przed 19.00, policjanci WRD zatrzymali, w Nasielsku przy ul. Kolejowej, do kontroli 33-let-
niego kierującego osobowym Volvo. Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta 
Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, mężczyzna po przebadaniu miał blisko 2 promile alko-
holu w organizmie. Teraz odpowie za jazdę po pijanemu. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(e)

DO REDAKCJI

Ulice osiedlowe  
zamieniły się w lodowisko
Tak wyglądały ulice na osiedlu Krupki w sobotnie południe 
2.02.2019 r. (na zdjęciu ul. Kazimierza Wielkiego). Ulice nie-
utwardzone nie były i nie są odśnieżane ani posypywane pia-
skiem. Poruszanie się po nich pieszo było niemożliwe. Pan 
Wiesław, chcąc przejść do ul. Kolejowej, musiał zadbać o swo-
je bezpieczeństwo na własną rękę, posypując drogę piaskiem. 

Kilka dni wcześniej kobieta zmierzająca do pracy poślizgnęła 
się i, upadając na plecy, uderzyła głową o lód. Na szczęście, nie 
połamała się, ale na ból głowy skarży się do dziś. Nie wiadomo, 
jakie mogą być skutki tego upadku.

Na kolejnym zdjęciu można podziwiać resztki asfaltu na  
ul. Krupki. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej poprzedniej ka-
dencji zadałem Panu Burmistrzowi Bogdanowi Ruszkowskiemu 
pytanie, czy w 2019 r. zmodernizuje ulicę Krupki i część ulic na 
tym osiedlu. Zdecydowanie odpowiedział: „TAK”. Zobaczymy, 
czy dotrzyma słowa.

Mam prośbę do Komisji Infrastruktury, aby zapoznała się ze 
stanem rzeczywistym dróg i wyciągnęła wnioski, które odcinki 
należy zaliczyć do „WYBRANYCH”.

Z poważaniem, 
Henryk Antosik

U NAS

Kolejka po mieszkanie

Z POWIATU

Nowy Radny Powiatowy
W czwartek, 20 grudnia 2018 r., na III Sesji 
Rady Powiatu zaprzysiężony został nowy 
radny Rady Powiatu Nowodworskiego, 
Adam Szatkowski. 
– Zastąpił on Mariusza Łempickiego, 
który zrezygnował z mandatu radnego 
na rzecz funkcji Zastępcy Wójta Gminy 
Pomiechówek – mówi wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Mariusz Kraszewski. 
W wyborach samorządowych obaj pa-
nowie startowali z listy KWW Centrum 
Samorządowe, dlatego Adam Szatkowski, 
jako drugi w kolejności z poparciem 490 
głosów otrzymał mandat radnego.
Nowy radny jest dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Pomiechówku. W Radzie 
Powiatu 2018 – 2013 został wybrany na 
przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Michał B.

Raz w roku w gminie Nasielsk zbie-
ra się komisja mieszkaniowa do 
spraw przyznawania mieszkań ko-
munalnych i socjalnych. Jej członko-
wie rozważają, na podstawie licznie 
zgromadzonej dokumentacji, któ-
rym rodzinom w pierwszej kolejno-
ści należy się pomoc w postaci lokalu 
socjalnego bądź komunalnego.

W Urzędzie Miejskim w Nasielsku 
przy pokoju nr 214, wywieszono li-
sty osób oczekujących na przydział 
lokali na czas nieoznaczony, loka-
li socjalnych i listę osób na przydział 
lokalu na zamianę. Będzie ona udo-
stępniona na tablicy ogłoszeń od  
31 stycznia br. do 15 lutego br., wy-
wieszono listy osób oczekujących 
na przydział lokali na czas nieozna-
czony, lokali socjalnych i listę osób 
na przydział lokalu na zamianę. 
Nadmieńmy, że umowy najmu so-
cjalnego zawierane są na okres do  
1 roku z możliwością jej przedłużenia 
na następny okres, jeżeli najemca na-
dal znajduje się w sytuacji uzasadnia-

jącej zawarcie takiej umowy. Ile osób 
czeka na przydział lokali? 

 – W skład zasobu mieszkaniowego 
gminy Nasielsk wchodzi: 221 lokali 
komunalnych i 9 lokali socjalnych. 
Wymienione lokale usytuowane są 
w budynkach stanowiących wła-
sność wspólnot mieszkaniowych 
(150 lokali) oraz w budynkach bę-
dących własnością gminy Nasielsk 
(80 lokali). Obecnie na liście osób 
oczekujących na przydział loka-
lu komunalnego są 42 osoby, na 
przydział lokalu socjalnego czeka 
14 osób, na przydział lokalu na za-
mianę 9 osób – informuje Marze-
na Gronowska, prezes Nasielskiego 
Budownictwa Mieszkaniowego.

Gmina w chwili obecnej w swo-
im zasobie posiada wolne lokale 
z przeznaczeniem na lokale socjal-
ne do realizacji wyroków eksmisji 
oraz lokale przeznaczone do przy-
działu dla rodzin będących w skraj-
nej złej sytuacji lokalowej lub które 
utraciły dotychczasowe miejsce 

zamieszkania np. wskutek pożaru. 
Poza tym są również lokale prze-
znaczone decyzją Rady Miejskiej 
w Nasielsku do sprzedaży w dro-
dze przetargu. 

Jak informuje prezes NBM, część 
wolnych lokali wymaga grun-
townego remontu. Obecnie trwa 
wycena prac w dwóch lokalach, 
w których niezwłocznie należy 
wymienić instalację elektryczną, 
hydrauliczną i przeprowadzić prace 

remontowo – budowlane. Po uzy-
skaniu wyceny i przeznaczeniu od-
powiednich środków finansowych, 
Nasielskie Budownictwo Mieszka-
niowe, przystąpi do realizacji prac.

Ws z e l k i e  u wa g i  i  z a s t r z e że -
nia w kwestii list można składać 
w Nasielskim Budownictwie Miesz-
kaniowym, przy ul. Płońskiej 24B 
lok.2, w terminie 14 dni od dnia ich 
wywieszenia.

E.G.
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Otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie

NASZE SPRAWY

Guzikowy pomysł  
będzie realizowany
Podczas cyklu spotkań dotyczących Partner-
stwa Lokalnego, które organizował w minio-
nym roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym 
Dworze Mazowieckim, w grupie zrzeszającej 
mieszkańców naszej gminy, zrodził się pomysł 
projektu pt. Szlakiem Nasielskiego Guzika . 
Jego pomysłodawczynią była Kinga Szczypek 
reprezentująca Stowarzyszenie Artystyczno-
-Społeczne Skafander z Cieksyna. Inicjatywa, 
której projekt został zaprezentowany pod-
czas spotkania podsumowującego założenie 
partnerstwa lokalnego, jeszcze w tym roku w 
części zostanie zrealizowana. Stowarzyszenie 
Skafander złożyło bowiem wniosek do Lokal-
nej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi, która 
ogłosiła nabór na przedsięwzięcia zachowują-
ce i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru. Na realizację projektu Stowarzyszenie 
otrzymało 65 tys. zł. Jak udało się nam ustalić, za te środki powstanie  guzikowa rzeźba, która najprawdopodobniej 
stanie w parku Jana Pawła II. Dodatkowo zostanie wykonany guzikowy mural, w miejscu, gdzie przed laty znajdo-
wała się Fabryka Guzików, tj. na budynku zlokalizowanym obok supermarketu Biedronka. Niebawem ogłoszona 
zostanie zbiórka guzików na ten cel. Każdy nasielszczanin może przyczynić się do powstania ostatecznego gu-
zikowego dzieła oddając na ten cel guziki. O szczegółach akcji napiszemy w najbliższym czasie. 

E.G.

Podopieczni Warsztatów Terapii Za-
jęciowej działających przy Stowa-
rzyszeniu Wsparcia Społecznego 
„Jan – Pol” już oficjalnie mają nową 
siedzibę w Świeszewie. Mieści się 
ona w budynku, w którym do koń-
ca czerwca ubiegłego roku funkcjo-
nowała Szkoła Podstawowa. 

W poniedziałek, 4 lutego br. odbyło 
się uroczysta inauguracja nowego 
rozdziału działalności WTZ. Do tej 
pory, od 2006 r. siedziba placówki 
mieściła się w Starych Pieścirogach. 

Po kilku miesiącach przygotowań, 
remontów, wsparcia finansowego 
osób prywatnych, firm oraz władz 
samorządowych i państwowych 
udało się zrealizować przenosiny do 
nowej placówki. W ten sposób ura-
towano także budynek szkoły. 

Na to uroczyste wydarzenie przybyli 
Henryk Kowalczyk – Minister Śro-
dowiska, Krzysztof Michałkiewicz 
– sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-

nej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych oraz Tomasz 
Maruszewski – Zastępca Preze-
sa PFRON ds. Finansowych wraz 
z przedstawicielami Oddziału Mazo-
wieckiego PFRON. Obecni byli rów-
nież przedstawiciele władz pięciu 
gmin skąd pochodzą podopieczni 
WTZ (Świercz, Nasielska, Winnicy, 
Nowego Miasta i Pomiechówka) 
i szczebla powiatowego (nowo-
dworskiego, pułtuskiego i płońskie-
go). Licznie przybyli również rodzice 
uczestników WTZ i Klubu Absol-
wenta. Tym samym względnie duża 
sala gimnastyczna wypełniła się po 
brzegi.

Uroczystość rozpoczęła się dzięk-
czynną mszą świętą, której prze-

wodniczył ks. Tadeusz Pepłoński 
proboszcz parafii św. Wojciecha 
w Nasielsku, a towarzyszyli mu ks. 
Tadeusz Jabłoński proboszcz parafii 
bł. ks. J. Popiełuszki w Nunie, ks. Sła-
womir Wiśniewski proboszcz parafii 
pw. św. Katarzyny w Nasielsku oraz 
ks. Zbigniew Dudojć proboszcz pa-
rafii św. Józefa w Turowie (diecezja 
koszalińsko kołobrzeska). Na po-
czątku eucharystii uczestnicy WTZ 
wykonali utwór z repertuaru zespo-
łu Moja Rodzina pt. Dom na ska-
le. Słowa refrenu: Zbudujmy dom 
oparty na skale, zbudujmy dom 
jak nas uczył Jezus Chrystus. Dom 
oparty na skale, dom wiary, miłości, 
nadziei – stały się motywem prze-
wodnim tego dnia.

Po zakończeniu mszy św. gości uro-
czyście powitali Bogumiła Szlaska – 
kierownik WTZ i prezes SWS „Jan 
– Pol” oraz Adam Misiewicz – wójt 
gminy Świercze. Następnie głos za-
brali goście. Minister Środowiska 
Henryk Kowalczyk pogratulował 

uratowania budynku szkoły. – Cie-
szę się, że ten budynek będzie miał 
nowe życie i spełniał nowe funkcje 
– mówił. 

– Ważne jest, aby Warsztaty były 
mocno zakorzenione w społeczno-
ści lokalnej i współpracowały z wie-
loma środowiskami, co widać przez 
Państwa obecność – dopowiedział 
Krzysztof Michałkiewicz z MRPiPS. 
Dodał, że w tym roku uruchomio-
ny został przez jego resort fundusz 
wsparcia dla osób niepełnospraw-
nych. Wspomniał też o pomysłach, 
które dopiero będą wdrażane – 
między innymi wsparcia dla opieku-
nów, jak i kolejnych udogodnieniach 
dla niepełnosprawnych.

Na koniec w ystą-
pienia Tomasz Ma-
ruszewski zastępca 
Prezesa PFRON wrę-
czył kierownik WTZ 
o ko l i c z n o ś c i ow y 
ryngraf. Wspomniał 
też o wzroście kwo-
t y  d o f i n a n s o wa ń 
na jednego uczest-
nika WTZ z 14 796 
zł w 2015 roku, do 
17796 zł w roku bie-
żącym, zapewniając 
o dalszej pomocy dla 
tego typu placówek. 
– Uważamy, że jest 
to znakomita forma 
terapii i rehabilitacji 
społecznej i zawodo-
wej. Mamy nadzieję, 
że osiągnie ona taki 
poziom, że znaczna 

część uczestników będzie 
mogła znaleźć zatrudnie-
nie, aby funkcjonować 
samodzielnie – podsu-
mował T. Maruszewski.

Na zakończenie wystą-
pień kierownik WTZ Bo-
gumiła Szlaska poprosiła 
władze samorządowe o fi-
nansowe wsparcie zaku-
pu nowego samochodu, 
który jest niezbędny do 
dowożenia uczestników  
na zajęcia.

Następnie głos oddano 
uczestnikom Warsztatów 
Terapii Zajęciowych i Klubu Absol-
wenta. Grupa podopiecznych pod 
kierunkiem Agnieszki Michalak 
przygotowała krótki występ arty-
styczny, którego przesłaniem było 
normalne traktowanie osób z nie-
pełnosprawnościami na co dzień. 
Wykorzystano w nim autorską twór-
czość uczestników WTZ – wiersze 
i zdjęcia. Wzruszające przedstawie-
nie nagrodzone zostało gromkimi 
brawami. Na koniec przyszedł czas 

na symboliczne upominki dla gości 
oraz poczęstunek.

Warsztaty Terapii Zajęciowej działa-
jące przy Stowarzyszeniu Wsparcia 
Społecznego „Jan – Pol” mają pod 
swoją opieką 40 uczestników. Ko-
rzystają oni z rehabilitacji społeczno-
-zawodowej w sześciu pracowniach 
(multimedialnej, gospodarstwa do-
mowego, ogrodniczo-technicznej, 
krawieckiej i rękodzieła artystyczne-
go, muzyczno-teatralnej i plastycz-
no-florystycznej). Dodatkowo przy 

WTZ działa Klub Absolwenta, który 
zrzesza 32 osoby – zarówno absol-
wentów WTZ, jak i osoby oczekują-
ce na przyjęcie do WTZ. Placówka 
zatrudnia 11 osób. 

Funkcjonowanie WTZ w nowym 
obiekcie na pewno wpłynie na dal-
szy jej rozwój i integrację społeczną 
nie tylko osób niepełnosprawnych, 
ale także okolicznych mieszkań-
ców.

Michał B.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Na dalekiej Islandii
Akcja powieści kryminalnej pt. Milczenie 
śniegu Ragnara Jónassona dzieje się w kra-
inie, w której bywa dużo zimniej niż obec-
nie za naszymi oknami – w Islandii. 

Na północy tego kraju w Kálfshamarsvík, 
tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, 
policja otrzymuje sygnał o śmierci mło-
dej kobiety. Jej ciało znaleziono pod urwi-
skiem w opuszczonej wsi, w pobliżu której 
znajduje się tylko jedno siedlisko z ogrom-
nym domem i gospodarstwem należącym 
do bogatego biznesmena Reynira Ákaso-
na.

Na to odludzie, by zająć się śledztwem, 
jedzie Tómas, policjant z Reykjaviku, a o pomoc prosi, pracującego 
w pobliżu miejsca zdarzenia, Ariego Thóra Arasona, swojego dawnego 
współpracownika. Tómas jest przekonany, że we dwóch szybko wyjaśnią, 
tę, jego zdaniem, niezbyt skomplikowaną sprawę.

Ari Thór, który jest tak naprawdę głównym bohaterem książki, zabiera  
ze sobą na północ ciężarną narzeczoną, Kristín. Oboje dochodzą bo-
wiem do wniosku, że chcą spędzić razem ten świąteczny czas bez wzglę-
du na miejsce, w jakim się znajdą i nawet wtedy, kiedy przedłuży się 
śledztwo. Kristín zostaje więc w hotelu, a obaj policjanci docierają na 
miejsce zbrodni i przesłuchują świadków. W sumie Ásta Káradóttir, nie-
żyjąca dziewczyna, w Kálfshamarsvík spotkała tylko cztery osoby i to 
one będą kluczowymi postaciami w tej sprawie. Są to: Reynir Ákason 
właściciel posiadłości, jego pracownicy, starsze rodzeństwo Thóra i Óskar 
Óskarsson, którzy zajmują się domem oraz gospodarstwem, a także 
mieszkający na pobliskiej farmie, Arnór Heidarson, który opiekuje się 
latarnią morską i pomaga Óskarowi. 

Wszyscy znają się od wielu lat, wydaje się więc, że wszystko o sobie 
wiedzą i są ze sobą bardzo zaprzyjaźnieni. Mają też swoje tajemnice. 
Policjanci szybko ustalają, że choć Ásta, przyjechała tam z Reykjaviku,  
to jednak nieprzypadkowo wybrała to miejsce. Była z nim związana 
w przeszłości i znała całą czwórkę. Okazało się, że mieszkała w tym domu 
jako dziecko wraz z rodziną. Jej ojciec był latarnikiem. Tu też w niewyja-
śnionych okolicznościach zginęły jej matka i siostra. Obie spadły z klifu. 
Czy to, co spotkało Ástę było wypadkiem, czy morderstwem? A może 
miała depresję i sama postanowiła sobie odebrać życie? Ari będzie bar-
dzo wytrwale szukał odpowiedzi na te pytania, nawet wtedy, kiedy jego 
kolega wróci już do domu na święta. 

Ale Milczenie śniegu to nie tylko kryminał. Znajdziemy tu również wiele 
ciekawych informacji o mieszkańcach Islandii i panujących tam obycza-
jach. Okazuje się, że najchętniej kupowanymi prezentami pod choinkę 
są tam książki. Co więcej tradycją jest ich czytanie w świąteczny wieczór. 

Książka jest dobrze i ciekawie napisana, więc czyta się ją szybko. Nie ma 
w niej oszałamiającego tempa. Przypadnie ona z pewnością do gustu 
wszystkim tym, którzy nie lubią zbyt obszernych dzieł literackich, natłoku 
zdarzeń i postaci oraz błyskawicznej akcji. W krainie śniegu, lodu i polar-
nych nocy czas bowiem biegnie powoli. A co ciekawe sroga, tajemnicza 
i nieco mroczna przyroda buduje nastrój powieści na równi z toczącymi 
się w niej wydarzeniami. 

Milczenie śniegu jest ostatnią z pięciu wydanych dotąd powieści Ragna-
ra Jónassona. 

iwona pecherzewska

Z NOK

Bajka  
o Gajowym 
Chrobotku
Na scenie Nasielskiego Ośrodka Kultury, w sobotę 26 stycznia 
br., przed dziećmi zaprezentował się „O! Teatr!”. Aktorzy wraz  
z pacynkami oczarowali widownię interaktywnym teatrzy-
kiem o Gajowym Chrobotku. Myśliwy Krępak kazał mu 
opuścić las, dlatego Chrobotek błąkał się po świecie. Dzieci 
poznały także wodnika Barbarę, którego nasielska widownia 
nazwała ostatecznie „Wiktorem”. Nieoceniona podczas wy-
stępu „O! Teatru” była także pacynka Rusałka, która dzięki swo-
jemu poczuciu humoru bardzo przypadła dzieciom do gustu.

Ostatecznie, bajka, jak to zwykle bywa, mimo licznych przy-
gód i nieprzyjemności, które musiał znieść gajowy, zakończyła 
się dobrze. A dzieci mogły się same przekonać o tym, że kłót-
nia nie prowadzi do niczego dobrego.

E.G.

Z BIBLIOTEKI

Co czytać?
M i e j s ko - G m i n n a 
Biblioteka Publicz-
na w Nasielsku za-
prasza wszystkich 
miłośników dobrej 
książki po nowości 
wydawnicze, które 
dla nichprzygotowa-
liśmy. Dorosłym po-
lecamy książki m.in.: 
Remigiusza Mroza, 
Daniel Steel, Manu-
eli Gretkowskiej, zaś dzieci i młodzież zapraszamy po nową serię Spiryt 
Animals, Pięć Królestw Brandona Mulla oraz całą serię książek dla naj-
młodszych o uczuciach.

(bibl.)

Z BIBLIOTEKI

Portret Koziołka Matołka
W czwartek, 24 stycznia 2019 r. w Miej-
sko-Gminnej Bibliotece Publicznej od-
była się miła uroczystość - wręczenie 
nagród w konkursie plastycznym na 
portret Koziołka Matołka.

Do biblioteki napłynęło 75 prac pla-
stycznych z przedszkoli i szkół z tere-
nu miasta i gminy Nasielsk, które były 
wykonane różną techniką. Prace były 
oceniane w 5 kategoriach wiekowych 
tj.: przedszkole, „0”, 1, 2 i 3 klasa. Jury  
w składzie: Beata Białorucka - na-
uczyciel  Szkoł y Podstawowej nr 1  
w Nasielsku, Izabela Mazińska - starszy bi-
bliotekarz i Jolanta Budziszewska-Rogalska 
– starszy bibliotekarz, miały trudny wybór, 
ponieważ prace były niezwykle staranne i odzwierciedlały trud włożony w ich wykonanie. Ostatecznie nagrodzono 37 
osób, które zostały zaproszone do czytelni MGBP (lista osób znajduje się na stronie biblioteki), aby osobiście odebrać 
nagrodę. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały certyfikaty oraz małe upominki. 

Prace można  oglądać w czytelni biblioteki do końca ferii ziomowych. 
(bibl.)

Z BIBLIOTEKI

Zima w bibliotece 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielski przygotowała bogatą ofertę 
zajęć dla dzieci spędzających ferie zimo-
we w mieście. Mogły one wesoło spę-
dzić wolny czas w bibliotece w dniach  
28 stycznia oraz 1 i 4 lutego, uczestnicząc 
w zajęciach edukacyjno-plastycznych 
oraz kreatywnych. 

Każdy dzień zajęć rozpoczynał się od 
krótkich pogadanek. Ich tematem były 
m.in.: bezpieczne ferie, unikanie niebez-
piecznych używek, niebezpieczeństwo 
ze strony osób obcych oraz w zdrowym 
ciele zdrowy duch. 

Do dyspozycji dzieci cały czas była pra-
cownia internetowa. Każdego dnia mali uczestnicy bawili się chustą animacyjną, grami planszowymi oraz ukła-
dali puzzle.

Podczas zajęć tworzyliśmy m.in.: grę planszową, gniotki-zabawki pozwalające uwolnić swoje emocje oraz wspól-
nie „ulepiliśmy bałwana” - z plastikowych kubków.

Wszystkie prace wykonane w trakcie zajęć można podziwiać do końca ferii w czytelni biblioteki. Nie samą zaba-
wą żyje człowiek, dlatego każdego dnia naszych spotkań dzieci miały zapewniony ciepły posiłek (pizza), gorącą 
herbatę oraz słodki poczęstunek. 

Materiały na zajęcia zostały zakupione ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2019. 

Za organizację i przeprowadzenie „Zimy w bibliotece” odpowiedzialne były bibliotekarki: Jolanta Budziszewska 
–Rogalska i Izabela Mazińska.

(bibl.)
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Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim,

którzy towarzyszyli nam i naszej Rodzinie w ostatnim pożegnaniu

naszej zmarłej Mamusi

śp. Barbary Heleny Maluchnik
Dziękujemy też za wszelkie wyrazy wsparcia  

i otuchy oraz za dobre myśli.

Odwzajemniamy się Wam pamięcią w modlitwie.

Marek i Joanna Maluchnik

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.

(Wisława Szymborska)

Panu

Markowi Maluchnikowi 

Sekretarzowi Nasielska 

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz

w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku 
Jerzy Lubieniecki

Przewodniczący Rady

KONKURS

Najlepsze  
smaki Mazowsza
Ruszyła kolejna, XII edycja konkursu na najsmaczniejsze wyroby wy-
twarzane przez mazowieckich producentów. Naturalne sery, zdrowotne 
nalewki czy tradycyjne wędliny to produkty, które mają szansę na wy-
różnienie Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nabór trwa  
do 28 lutego 2019 r.

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producen-
tów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła 
przedsięwzięcia pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko 
do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących 
się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń 
wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa 
ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działal-
ność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub inny-
mi dokumentami, np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, 
wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt po-
winien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych 
okazjach. Uczestnicy będą rywalizować w ośmiu kategoriach: wyro-
by piekarnicze, cukiernicze, przetwory mięsne (produkty pochodzenia 
zwierzęcego), ryby i przetwory rybne, przetwory owocowe i warzywne 
(produkty pochodzenia roślinnego), produkty mleczarskie, miody, napoje.

Ideą konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniają-
cych się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem 
mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjno-
ścią w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji ma-
zowieckiej żywności. Zasady uczestnictwa i przeprowadzania konkursu 
wraz z załącznikami zawarte są w Regulaminie Konkursu o Laur Marszałka 
Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności 
za najlepszy produkt roku 2018.

Zgłoszenia do konkursu należy składać wyłącznie drogą pocztową (na za-
łączonym do regulaminu formularzu zgłoszenia - www.mazovia.pl/kon-
kursy--szkolenia/laur-marszalka) na podany adres korespondencyjny: 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w WarszawieDepar-
tament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskichul. Skoczylasa 4 03-469 
Warszawa

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: (22) 
5979-116 lub (22) 5979-374, bądź drogą elektroniczną na adres krzysztof.
zaniewski@mazovia.pl lub adriana.jakubowska@mazovia.pl.

(red.) za: www.mazovia.pl

Z POWIATU

Święto Publicznych Służb Zatrudnienia 
W piątek, 25 stycznia br., 
pracownicy Powiatowego 
Urzędu Pracy w Nowym 
Dworze Mazowieckim ob-
chodzili uroczystości zwią-
zane z Dniem Pracownika 
Publicznych Służb Zatrud-
nienia oraz 100 - leciem 
istnienia tej instytucji. Spo-
tkanie z tej okazji odbyło 
się w Rezydencji „Miętowe 
Wzgórza” w Trębkach No-
wych. 

Wśród zaproszonych gości 
obecni byli m.in.: Krzysz-
tof Kapusta starosta no-
wodworski, Paweł Calak 
wicestarosta nowodworski, 
pierwszy starosta powiatu nowo-
dworskiego Adam Janas, burmi-
strzowie i wójtowie gmin powiatu 
nowodworskiego oraz Jadwiga Po-

pielska wieloletnia dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy.

Podczas uroczystości Marzenna 
Boczek dyrektor PUP przedstawiła 
krótko historię tej instytucji oraz jej 

działania podejmowane na przestrze-
ni ostatnich lat. Z okazji Dnia Pracow-
nika Publicznych Służb Zatrudnienia 
zasłużeni pracownicy otrzymali wy-
różnienia i dyplomy uznania.

W 2019 roku mija 100 
rocznic a ut worzenia 
Publicznych Służb Za-
trudnien ia  w Polsce .  
27 stycznia 1919 roku 
Naczelnik Państwa Pol-
skiego podpisał Dekret 
o organizacji państwo-
wych urzędów pośred-
nictwa pracy i opieki nad 
wychodźcami .  Doku-
ment ten jest uznawany 
za początek Publicznych 
Służb Zatrudnienia w Pol-
sce.

(red.) za: www.ndm.
praca.gov.pl
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UROCZYSTOŚCI

Bal studniówkowy 
Trzecioklasiści z Liceum Ogól-
nokształcącego imienia Jarosława 
Iwaszkiewicza w Nasielsku, którzy 
w maju przystąpią do egzaminu 
dojrzałości, w sobotę, 18 stycznia 
2019 roku, bawili się na balu stud-
niówkowym. 

Impreza odbyła się w restauracji 
„Dworek Marzenie” w Strachowie 
koło Płońska. W zabawie wzięło 
udział 34 uczniów z dwóch od-
działów naszego liceum. Klasa 
III A o prof ilu medialno- arty-
stycznym z wychowawcą panią 
Anną Kordulewską i klasa III B 
o profilu turystyczno-obronnym 
z wychowawcą panią Agnieszką 

Piechocińską. Swoją obecnością 
zaszczycili maturzystów wice-
starosta nowodworski Paweł Ca-
lak, burmistrz Nasielska Bogdan 
Ruszkowski, pełniąca obowiązki 
dyrektora LO im. J . Iwaszkiewi-
cza pani Małgorzata Łaciak oraz 
członkowie Rady Pedagogicznej. 
Nie zabrakło również rodziców. 
To dzięki nim uroczystość miała 
tak piękną oprawę. 

Zajęli się oni organizacją balu, 
pragnąc, by ta noc była wyjąt-
kowa dla ich pociech. Studniów-
ka rozpoczęła się minutą ciszy. 
Następnie uczniowie ruszyli do 
poloneza, którego choreogra-

Jubileusz Małżeństwa 
W piątek, 25 stycznia br., w Sali Ślubów 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku odby-
ła się uroczystość Jubileuszu Długo-
letniego Pożycia Małżeńskiego. 

Uroczystość rozpoczęła Ewa Mikul-
ska kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go, która po przywitaniu przybyłych 
Jubilatów i gości, przekazała wyrazy 
uznania małżonkom za dotrzymanie 
złożonego przed wielu laty przyrze-
czenia dochowania wzajemnej miło-
ści, szacunku i przyjaźni. 

W składanych życzeniach wyraziła 
swój podziw i uznanie dla małżonków, 
za piękny przykład, jaki dają młodym 
ludziom oraz za wspaniały wzór mą-
drego życia, które szczęśliwie, po-
mimo różnych wydarzeń losowych 
pozwoliło doczekać tak pięknych ju-
bileuszy.

Za miłość – to szczególne uczucie, 
które nie zawiodło, a pozwoliło stwo-
rzyć niezwykle mocny fundament 
dla trwałości małżeństwa i rodziny. 

Szczególne gratulacje złożył mał-
żonkom Bogdan Ruszkowski bur-
mistrz Nasielska życząc nieustającego 

szczęścia i zdro-
wia oraz wielu 
wspólnych ko-
lejnych lat życia 
w miłości i życz-
liwości najbliż-
szych.

J e d n o c z e -
śnie zaznaczył,  
że są bezcen-
nym przykładem 
i chlubą naszej 
lokalnej społecz-
ności, jaką jest gmina Nasielsk.
Szmaragdowe Gody obchodzili Pań-
stwo:
Krystyna i Zygmunt Sierzputowscy 
z Chrcynna
Jadwiga i Tadeusz Zakrzewscy z No-
wych Pieścirogów
Złote Gody obchodzili Państwo:
Bożena  i  Wac ław Fu s i ń scy 
z Nasielska
Marianna i Edward Gronowscy 
z Nasielska
Stanisława i Edmund Możdżyńscy 
z Mazewa Dworskiego „A”

Uroczystego wręczenia pamiąt-
kowych trofeum ufundowanych 
z okazji 55-lecia zawarcia małżeń-
stwa i dekoracji przyznanymi przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę me-
dalami Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie dokonał burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski. Jubilaci otrzy-
mali również dyplomy gratulacyjne 
i piękne bukiety kwiatów. Medal dla 
Pani Bożeny Fusińskiej przekazano na 
ręce małżonka, ponieważ z przyczyn 
zdrowotnych nie mogła wziąć udziału 
w uroczystości. 

Następnie Burmistrz Nasielska sym-
boliczną lampkę szampana wzniósł 

toast za zdrowie Dostojnych Jubi-
latów i wspólnie odśpiewano tra-
dycyjne „sto lat”. Wszyscy razem 
stanęli do pamiątkowego zdjęcia 
oraz skosztowali pysznego tortu 
weselnego. 

Szanownym Jubilatom jeszcze 
raz składamy serdeczne życze-
nia, kolejnych pogodnych lat 
życia w jak najlepszym zdrowiu, 
wzajemnej miłości i poszanowa-
niu, oraz doczekania kolejnych 
tak pięknych rocznic.

E.M.

f ię ułożyła pani Ewa Żołnierzak- 
Gwiazda. Ze względu na smutny 
czas żałoby narodowej ten taniec 
młodzież zadedykowała prezy-
dentowi Gdańska ś .p. Pawłowi 
Adamowiczowi. Dziewczęta pod-
czas tańca miały na rękach czarne 
wstążki. 

Następnie nadszedł czas na prze-
m o w y.  D z i ę ko wa n o  z a  t r u d 
włożony w rozwój i  edukację 
młodzieży ich rodzicom, nauczy-
cielom, pedagogom. Jako pierw-
sza głos zabrała p.o. dyrektora 
szkoły Małgorzata Łaciak, która 
życzyła maturzystom, by w przy-
szłości nie zabrakło im pomysłów 
i zapału, jaki okazali teraz oraz by 
jak najlepiej zdali zbliżający się 
egzamin. Po dyrektor szkoły głos 
zabrali również wicestarosta, bur-
mistrz, przedstawiciel rodziców, 
delegacja z młodszej klasy. 

Po części oficjalnej nadszedł czas 
na część artystyczną. Uczniowie 
w sposób pełen humoru przed-
stawili program pt. Dzień z życia 
maturzysty. Tę część zakończył 
walc wiedeński, po którym mło-
dzież mogła bawić się do rana.

Naj lepsz ym podsumowaniem 
będą opinie uczniów. 

- Wspaniała impreza! Bardzo miła 
atmosfera. Ten wieczór zapamię-
tamy na całe życie - mówi Wero-
nika Kalewska. Podobnego zdania 
jest jej koleżanka Natalia Pająk - 
Studniówkę uważam za udaną! 
Impreza byłan przednia, część 
artystyczna zakoczyła wszyst-
kich gości. Wspaniale, że tak wie-
le osób było tego dnia z nami. 

Pozytywnie o balu wypowiada się 
również Kinga Orłowska - Było to 
dla nas niezpapomniane przeży-

cie, bal bardzo nam się podobał, 
świetnie się bawiliśmy. I na koniec 
opinia Kingi Pawłowicz - Była to 
noc, do której wszyscy długo 
się przygotowywaliśmy, włożyli-
śmy ogrom pracy w to, aby na-
sza studniówka była jak najlepsza. 
We wszystkim wspierali nas nasi 
rodzice, dzięki którym wszyst-
ko było dopięte na ostatni guzik. 
Każdy z uczestników balu spędził 
czas w miłej atmosferze. Ta noc 
pozostanie na długo w naszej pa-
mięci.

Anna Kordulewska

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Święto Babci i Dziadka
Wszystkiego Najlepszego Babciom i Dziadkom z okazji Ich Święta – to 
życzenia, które usłyszeli seniorzy od swoich wnuków w Ich święta.

Goście zaproszeni do Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym wysłu-
chali i obejrzeli część artystyczną opowiadającą o czasach młodości i życiu 
teraźniejszym babć i dziadków. 

Jak zawsze widownia pękała w szwach. Babcie i Dziadkowie nigdy nie zawo-
dzą i przybywają tłumnie na występy ukochanych wnucząt. Piosenki, tań-
ce i słowa miłości kierowane przez uczniów do seniorów bardzo podobały 
się wszystkim. Wysiłki młodych artystów zostały nagrodzone. Były brawa, 
duma i radość na twarzach zgromadzonych, a w oczach gości widać było 
łzy wzruszenia. 

Przy okazji tak wspaniałego święta swoją kilkumiesięczną pracą pochwalili się 
również uczestnicy szkolnego koła teatralnego, pokazując krótką opowieść 
o szacunku, tolerancji oraz relacjach miedzy młodymi i starszymi .

Po występach uczniów, głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców, prze-
kazując zebranym gościom moc serdecznych życzeń. Jak zawsze były też 
podziękowania dla wnucząt i nauczycieli za wspaniały występ, które prze-
kazała przedstawicielka naszych wspaniałych gości. Zostały one okraszone 
zostały górą słodyczy. Tego dnia radości i uśmiechom nie było końca. 

Finał uroczystości to dwie niespodzianki, przygotowane przez Radę Rodzi-
ców: okazały, piętrowy tort, przygotowany przez państwa Wilskich, którym 
poczęstowano gości i całą społeczność szkolną oraz wspólna sesja zdjęcio-
wa. Ten cudowny dzień pozostanie w naszych wspomnieniach. A piękne 
zdjęcia będą jeszcze długo przypominały o wydarzeniu, którego autorami 
byli: nauczyciele, Rada Rodziców, wnuczęta oraz Babcie i Dziadkowie. 

JK
Zdjęcie autorstwa MAGIA UŚMIECHU G. Rosiak
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Z NOK. Ferie zimowe

Zimowe pejzaże i magia teatru
W ramach akcji „Zima w Mieście” 
w Nasielskim Ośrodku Kultury przy-
gotowano szereg bezpłatnych atrak-
cji dla dzieci. Ferie rozpoczęły się 
we wtorek, 29 stycznia br., zajęciami 
kreatywnymi, które poprowadziła 
instruktorka Beata Olechowicz. Pod 
jej okiem prężna drużyna 26 dzie-

ci oraz pracownicy NOK 
stworzyli piękną, kolorową 
girlandę. W ruch poszły ko-
lorowe papiery, żyłki, kora-
liki. Zajęcie na pozór proste 
w ymagało dużego na-
kładu pracy dzieci. Każda 
zawieszona kulka na girlan-
dzie składa się z ośmiu od-
rysowanych przez dzieci, 
a następnie wyciętych kó-
łek, o różnej wielkości. Efekt 
pracy można podziwiać 
w holu Nasielskiego Ośrod-
ka Kultury.

A tuż po zajęciach kre-
atywnych na dzieci czeka-

ła policja… Funkcjonariusze policji 
spotkali się z najmłodszymi miesz-
kańcami naszej gminy, by przekazać 
im wiele ciekawych uwag na temat 
bezpieczeństwa podczas spędza-
nia wolnego czasu. W ramach pod-
sumowania maluchy wzięły udział 

Z NOK

Kolędowanie  
z Orkiestrą Dętą
W poniedziałkowy wieczór, 28 stycznia br., przed publicznością zgro-
madzoną w sali widowiskowej NOK wystąpiła Nasielska Orkiestra Dęta. 

Muzycy pod batutą Joanny Osta-
szewskiej zagrali wiele świątecznych 
utworów, w tym najpiękniejsze pol-
skie kolędy. W programie znalazły 
się m.in: Wśród nocnej ciszy, Cicha 
noc, Przybieżeli do Betlejem oraz 
Last Christmas. W atmosferze świąt 
Bożego Narodzenia nasielska pu-
bliczność miała okazję kolędować 
wspólnie z muzykami. Wspaniały 
występ został nagrodzony grom-
kimi brawami. Czekamy na kolejne 
koncerty!.

(red.)

w quizie, a dla najlep-
szych były nagrody. 

Chwilę później na sce-
nie NOK wystąpił „Teatr 
w Ruchu” ze spektaklem 
pt .  Franek Włóczęga 
i Legend Księga. Tytu-
łowy Franek Włóczęga 
podarował koleżance 
Oli na urodziny książkę.  
Ale dziewczynki, przy-
najmniej na początku, ten 
prezent nie zachwycił, 
ponieważ bardziej podo-
bały się jej: tablet, tele-
fon, laptop. Okazało się 
jednak, że książka miała 
magiczną moc i dzięki 
niej przyjaciele przenosili 
się w czasie. Tym sposobem pozna-
li kilka postaci z legend, jak cho-
ciażby Lecha, Bazyliszka, Pana 
Twardowskiego czy króla Popiela. 
A wszystko dzięki wyobraźni, która 

jest nieograniczona również dzięki 
czytaniu książek. Piękna opowieść 
zakończyła się „kąpielą” w bańkach 
mydlanych, co bardzo ucieszyło 
wszystkie dzieci. Większość z nich 
zgromadziła się pod sceną, aby do-
łączyć do wspólnej zabawy.

Kolejnego dnia, tj . w środę 30 
st ycznia,  na nasz ych milusiń-

skich ponownie czekało w NOK 
wiele atrakcji. Zapisana na zaję-
cia plastyczne grupa przystąpiła 
do realizacji ogromnego wyzwa-
nia. Najpierw uczestnicy zostali 
podzieleni na trzy podgrupy, aby 
stworzyć ostatecznie wspólną pra-
cę przestrzenną – zimowy pej-
zaż, który stopniowo powstawał 
na odpowiednio przygotowanej 
dużej ścianie. Na niej najstarsze 
dzieci malowały wraz z instruk-

torem Leszkiem Gałężewskim 
śnieżny widok. Następnie wy-
cinały i przygotowywały śnież-
ne pagórki, drzewka, chmurki. 
Kolejna grupa odpowiedzialna 
była za malowanie bałwanków 
i choinek na styropianie. Trzecia 
ekipa wraz z instruktorką Beatą 
Olechowicz stworzyła piękne 
dwa bałwanki. Efekt prac dzieci 
i instruktorów można podziwiać 
w holu NOK.

Natomiast czwartek, 31 stycz-
nia, najmłodsi spędzili w naszym 
NOK pod znakiem magii. O po-
ranku zadziałała magia kina, kie-
dy to dzieci obejrzały bajkę pt. 

Mała Stopa . Chwilę później sce-
ną zawładną magik Roman Słom-
ka pseudonim Siano. Udowodnił 
swoim występem, że magia istnieje. 
W iluzjonistycznym show krakow-
skiego gościa wzięli udział zarówno 
najmłodsi, jak i ich rodzice, którzy 
z równym zaciekawieniem śledzili 
poczynania Siana. Zaczęło się bar-
dzo spokojnie od znikającej czarnej 
piłeczki. Z każdym kolejnym nu-
merem magik zaskakiwał widzów. 

Zadziwiające było to, w jaki sposób 
karta, na której dziewczynka Róża 
napisała swoje imię i włożyła w swo-
je usta znalazła się w ustach Romka, 
a jego karta z ksywką Siano znalazła 
się w ustach Róży. Jakim też cudem 
dziewczynka przewlekła igłę z czer-
woną wstążką przez wydawało się 
puste pudełko, z którego na koniec 
wysunął się prostokątny stop me-
talu? Popisowy jednak numer do-
tyczył znikającego banknotu, który 
ostatecznie znalazł się w cytrynie. 
Historia została do tego rozbudo-
wana o sztuczkę z napojem. Rodzic 
losował kartę z nazwą napoju. Wylo-
sował „sok”, Siano ze swojej toreb-
ki wyciągnął.. puszkę coca-coli. Nie 
udało się? Oczywiście, że się uda-
ło, bo z puszki wypłynął sok, a nie 
coca-cola. Na zakończenie spotka-
nia z magikiem odbyły się krótkie 
warsztaty iluzji, aby każdy maluch 
po powrocie do domu, mógł coś 
sam wyczarować. Kolejny tydzień 
ferii w NOK zapowiada się równie 
ciekawie jak pierwszy, ale relacja na 
ten temat znajdzie się już w następ-
nym numerze ŻN. 

E.G.
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ABC OGRODNICTWA

Rośliny atrakcyjne zimą 
Warto posadzić w swoim ogrodzie rośliny zimozielone, ale też drzewa  

i krzewy liściaste, które są atrakcyjne również zimą. W okresie bezlist-

nym niektóre gatunki drzew i krzewów potrafią zachwycać urokiem 

swoich konarów i gałęzi, ich ułożeniem  i stanowić ciekawy z formy, 

czy też wyróżniający się akcent kolorystyczny.

Jednym z wartych uwagi drzew, do zastosowania w małym ogrodzie, 

jest np. buk pospolity o wzniesionych gałęziach np. odmiana Skrzat, czy 

też morwa biała o parasolowatej koronie np. odmiana Pendula. Różne 

gatunki drzew różnią się też kolorami i spękaniami kory pędów i pni. 

Malowniczą formę i dekoracyjną białą korę ma np. Brzoza pożytecz-

na Doorenbos, czy Jermyns. Bardzo gładką i śnieżnobiałą korę posiada 

brzoza papierowa. Ciemnoczerwoną, czy też pomarańczowo-brązową. 

Łuszczącą się na pędach i pniu korę ma klon strzępiastokory Acer gri-

seum. Rośliną o dekoracyjnych lśniących i czerwonych lub brązowych 

pędach jest wiśnia piłkowana. Atrakcyjną korę zieloną w białe podłużne 

paski ma, na starszych pędach, klon pensylwański.

Zielone miotlaste pędy ma szczodrzeniec, który posadzony z wrzo-

sami i iglakami stworzy ładną kompozycję. Jego żółte, purpurowe  

lub czerwone kwiaty dodadzą też uroku naszej rabacie w okresie jego 

kwitnienia.

Ozdobą drzew i krzewów ozdobnych w okresie bezlistnym są nie tylko 

pędy, które bywają silnie powyginane jak np. u dorastającej do trzech 

metrów wysokości leszczyny Contorta, czy o opadających pędach 

odmiany o płaczącym ułożeniu pędów np. Pendula. Cienkie i często 

powyginane pędy ma też wierzba płacząca czy wierzba sachalińska 

Sekka o płaskich, wstęgowatych i pogiętych pędach z poskręcanymi 

końcówkami. Ciekawie, spiralnie poskręcane żółte lub oliwkowozielo-

ne, zaczerwienione od strony słonecznej pędy ma wierzba mandżurska. 

Bardzo znanym i lubianym krzewem jest dereń biały Sibirica, który im 

więcej przycinany tym więcej wypuści młodych czerwonych przyro-

stów. Czerwone pędy maja też klon palmowy, wierzba purpurowa czy 

berberys koreański.

Bardzo ładnie w kompozycjach wyglądają formy kuliste niektórych 

niskich drzew, wspaniałych do zastosowania w małym ogrodzie.  

Do drzew o takim układzie korony zaliczają się m.in. wiśnia umbraculife-

ra i głóg jednoszyjkowy. Pokrój parasolowaty mają np. modrzew japoń-

ski Stiff Weeper czy modrzew europejski Repens. Bardzo ładny i często 

wykorzystywanym drzewem o pokroju kolumnowym jest wysmukły 

dąb szypułkowy Fastigiata czy grab pospolity Frans Fontain.

Pędy niektórych drzew mają inne ozdoby np. w postaci pięknych, dłu-

gich strąków jak np. pędy katalpy, które są skupione w pęczkach i mają 

piękny fioletowy kolor. Dekoracyjne, korkowe narośla na pędach ma 

ambrowiec, wiąz polny oraz trzmielina oskrzydlona, która urok swo-

ich pędów pokazuje po opadnięciu, przebarwionych na kolor czerwo-

ny liści. Największe dwudzisto-centymetrowe strąki tworzy glediczja,  

a drobne, delikatne robinia akacjowa.

Ozdobą drzew w okresie bezlistnym są też owoce, długo utrzymujące 

się na bezlistnych jesienią gałęziach. Do silnych mrozów utrzymują się 

na gałęziach dekoracyjne owoce głogów, czy rajskie jabłuszka. Ozdobne 

owoce mają też irga szwedzka np. Coral Beauty, ognik szkarłatny, maho-

nia pospolita czy też ciernisty krzew berberys Thunberga.

Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej atrakcyjnych zimą roślin. Jed-

ne zachwycają pokrojem, inne dekoracyjnymi pędami, naroślami czy 

utrzymującymi się długo po opadnięciu liści owocami. Projektując swo-

je ogrody warto pokusić się o zastosowanie tych atrakcyjnych również 

zimą roślin, które posadzone wraz z drzewami i krzewami zimozielo-

nymi o różnym zabarwieniu igieł np. żółtym, zielonym, czy niebieskim 

stworzą niesamowitą dekorację naszego ogrodu.

Elżbieta K.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Dębinkach 

serdecznie zaprasza 
rodziców dzieci z obwodu szkoły  

oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych  
z terenu gminy Nasielsk na 

Dzień Otwarty Szkoły,

który odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 r.
w godzinach 10.00-13.00.

Zapraszamy na stronę internetową naszej szkoły:  
www.debinkisp.szkolnastrona.pl
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 8 stycznia 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 
r. poz. 754 z późn. zm.) Burmistrz Nasielska podaje do wiadomości wyborców informa-
cję o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji 
wyborczej oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 7, 
zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.

Nr obwodu 
głosowania

Granice  
obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

7 Sołectwa: Morgi, 
Nowe Pieścirogi. 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Ponia-
towskiego-świetlica szkolna, Stare Pieścirogi, 

ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym 
także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• całkowitej niezdolności do pracy;
• niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
• o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
• a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rol-

nym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym z użyciem nakładki z alfabecie Braille’a, 
powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie III najpóźniej do dnia 
16 lutego 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadają-
cy orzeczenie organu rentowego o:
• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• całkowitej niezdolności do pracy;
• niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
• o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
• a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rol-

nym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza 
Nasielska najpóźniej do dnia 22 lutego 2019 r.

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 3 marca 2019 r. od godz. 
7.00 do godz. 21.00.

Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

Odbyło się pierwsze posiedzenie  
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku
W dniu 24 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się pierwsze posie-
dzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku powołanej Postanowieniem Komisarza 
Wyborczego w Warszawie III w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej  
w Nasielsku zarządzonymi na dzień 3 marca 2019 r. Posiedzenie został zwołane przez organ 
powołujący, tj. Komisarza Wyborczego w Warszawie III, zaś za jego organizację odpowiadał 
Burmistrz Nasielska.

Najważniejszymi ustaleniami dokonanymi przez Miejską Komisję Wyborczą w Nasielsku 
było jej ukonstytuowanie, czyli wybór ze swojego składu Przewodniczącego i Zastępcy 
Przewodniczącego. W wyniku przeprowadzonych głosowań Komisja na Przewodniczące-
go wybrała Pana Marka Ostaszewskiego, zaś na Zastępcę Przewodniczącego – Panią Wio-
lettę Zawadzką. W związku z tym skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku wygląda 
następująco:

Marek OSTASZEWSKI – Przewodniczący 
Wioletta ZAWADZKA – Zastępca Przewodniczącego
Iwona BRZEZIŃSKA – Członek 
Beata GOSZCZYŃSKA – Członek 
Marta PACZKOWSKA – Członek 
Artur PIOTROWSKI – Członek 
Jarosław Karol RUCIŃSKI – Członek 
Katarzyna STELMACH – Członek 
Anna STRZESZEWSKA – Członek 

Na wniosek Burmistrza Nasielska Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku podjęła również 
uchwałę w sprawie powołania Pana Radosława Romanowskiego na Pełnomocnika ds. In-
formatyki Miejskiej Komisji Wyborczej, do którego zadań będzie należała m.in. obsługa 
systemu informatycznego wspomagającego pracę Komisji.

Na koniec posiedzenia odbyło się szkolenie dla Miejskiej Komisji Wyborczej.

Przypominamy, iż Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku znajduje się w budynku 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, I piętro, sala nr 112. Kontakt telefo-
niczny do Miejskiej Komisji Wyborczej w trakcie dyżurowania: (23) 69-33-063.

Z UM
Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego 
przy Miejsko-Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich,

– podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby,

– jesteś uwikłany w przemoc domową,

– jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika,

– potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej

Punkt Konsultacyjny jest przeznaczony dla osób chcących zasięgnąć rady specjalisty w le-
czeniu uzależnień. Zapraszamy zarówno osoby nadużywające alkoholu, jak i ich rodziny, 
do korzystania z rozległej wiedzy terapeuty.

Dyżur Specjalisty Terapii Uzależnień

Maria Sierzputowska – Specjalista Terapii Uzależnień

– każdy poniedziałek w godz. od 11:00 do 12:30

– każdy wtorek w godz. od 15:30 do 18:00

w Poradni Terapii Uzależnień, ul. Warszawska 52 w Nasielsku, tel. 23 693 02 50

Konsultacje jak i ewentualna terapia są bezpłatne.
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Wieliszewski Crossing - Zima
W niedzielę, 20 stycznia br., odbył 
się pierwszy etap Wieliszewskiego 
Crossingu – Zima. Jak co roku gmina 
Wieliszew zadbała o przygotowanie 
świetnej imprezy zarówno dla biega-
czy, jak i rowerzystów. W tym roku 
start i meta etapu zimowego miały 
miejsce przy hali sportowej w Wie-
liszewie. Do pokonania było 11,8 km. 

Trasa prowadziła przez leśne tereny 
pełne śniegu i lodu. Pomimo trud-
nych warunków na trasie udało się 
nam zająć bardzo dobre miejsca. Jako pierwszy z naszych na metę wbiegł Adam Zalewski 
z czasem 00:44:56 i zajął 3 miejsce OPEN. Kolejno na mecie pojawiali się: Łukasz Witkow-
ski – 00:59:53, Kamiński Wiesław– 01:01:40, Krzysiek Skrzypczyński – 01:02:13, Agniesz-
ka Jankowska – 01:10:26, Aldona Zawadzka – 01:10:26, Katarzyna Barańska – 01:10:55, 
Jolanta Rucińska – 01:23:17.

Drużynowo uplasowaliśmy się na 4 miejscu na 24 drużyny. Crossing, to również kolar-
stwo MTB i tutaj też Nasielsk miał swoich reprezentantów. Do pokonania była trasa 23,6 
km. Jako pierwszy dojechał Marcin Krzewski – 01:13:26, Kamil Jankowski 01:14:04, Łukasz 
Barański 01:46:50. 

Wśród dzieci Ala Barańska zajęła 3. miejsce w mini biegu, a jej siostra Maja 4. w mini ko-
larstwie MTB. Na wszystkich, któzy pojawili się na mecie czekały pamiątkowe medale 
i pożywny posiłek. Kolejny etap Wieliszewskiego Crossingu – Wiosna już 7 kwietnia. Za-
praszamy wszystkich do wspólnej zabawy, bo Wieliszewski Crossing to nie tylko bieganie 
i jazda na rowerze, ale przede wszystkim wspaniali ludzie i świetna atmosfera. 

(IC)

NASIELSKA BASZTA TEAM

Biegiem po pomoc dla Oli
W niedzielę, 27 stycznia br. odbył się w Kucharach Żydowskich V Bieg Powstania Stycz-
niowego w 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizatorami imprezy byli: Pol-
ski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płońsku, Stowarzyszenie Aktywnie Zakręceni  
im. Marka Kasprzaka i Stowarzyszenie Towarzystwo Ludowe SONA. 

Był to bieg charytatywny, a środki zebrane podczas zawodów zostały przekazane dla cho-
rej 3 letniej Oli Lewandowskiej z Mystkowa gm. Baboszewo. Do pokonania uczestnicy 
mieli trasę prowadzącą przez lasy nadleśnictwa Płońsk na dystansie 6 km 300 m. Wśród 
naszych byli tam: Jola Rucińska, Piotr Śmietański, Artur Piotrowski, Agnieszka Jankowska 
i Łukasz Witkowski. - Śnieżnie, zimowo, ale jak dla mnie na duży plus. Pomimo spowal-
niającego śniegu, tempo dobre. Grochóweczka, ciasto i herbata. Szkoda, że nie było nas 

więcej – wspomina Piotrek Śmietański. Nie zabrakło także dodatkowych atrakcji, czyli ką-
pieli morsów, wystawy o tematyce historycznej, czy pokazu wozów strażackich. Można 
było również ogrzać się przy ognisku i skosztować pieczonej kiełbasy. Każdy uczestnik 
biegu otrzymał pamiątkowy medal. 

Zapraszamy wszystkich miłośników biegania, kolarstwa, Nordic Walking do dołączenia do 
naszego sportowego stowarzyszenia. Jeżeli masz pomysł na nową sekcję sportową zgłoś 
się do nas, jesteśmy otwarci na nowe propozycje. Nordic Walking powraca już na wiosnę 
20 marca. Czekamy na Was.

(ICz)
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KINO NIWA ZAPRASZA
6–10 lutego, GODZ. 15:00

RALPH DEMOLKA  
W INTERNECIE  

(3D dubbing)
Animacja; USA; Czas trwania 1 godz. 52 min.
Akcja filmu „Ralph Demolka w Internecie” prze-
nosi się z salonu gier do przepastnego i dyna-
micznie rozwijającego się świata Internetu. Czy 
Internet przetrwa demolkę Ralpha? 

6–10 lutego, GODZ. 17:00

Miszmasz czyli  
KOGEL MOGEL 3 

Komedia; Polska; Czas trwania 1 godz. 40 min.
Główna bohaterka Kasia (Grażyna Błęcka-Kol-
ska) nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z nie-
chcianym zalotnikiem, Staszkiem Kolasą. Do 
Polski wraca niespodziewanie jej syn, Marcin 
(Nikodem Rozbicki) i od razu wpada w kłopo-
ty. Chłopak ma pomysł na niecodzienny biznes. 
W tym czasie w Warszawie w rodzinie Wo-
lańskich wybucha kryzys. Wolańska (Ewa Ka-
sprzyk), celebrytka i słynna sekstrenerka wydaje kontrowersyjną książkę. 
Jej bliscy - mąż (Zdzisław Wardejn) i córka, Agnieszka (Aleksandra Ham-
kało) buntują się i uciekają z domu...

6–10 lutego, GODZ. 19:00

Zabawa zabawa
Dramat; Polska; Czas trwania 1 godz. 28 min.
40-letnia prokurator, Dorota (Agata Kulesza) 
pije, by - jak sama mówi - „nie zwariować”. 
Zasłaniając się immunitetem, ukrywa wszyst-
kie wykroczenia popełnione „pod wpływem”. 
Skutecznie pomaga jej w tym mąż, znany poli-
tyk (Marcin Dorociński). Studentka Magda (Ma-
ria Dębska) lubi ostro imprezować, ale świetnie 
się uczy i ma super pracę, więc nikt nie robi jej 
z tego wyrzutów. Dla szanowanej chirurg, Teresy (Dorota Kolak) każdy 
pretekst jest dobry, żeby się napić. Alkoholu nie odmawia sobie nawet 
w pracy - w szpitalu dziecięcym, którego jest ordynatorem. Wkrótce 
w życiu każdej z kobiet wydarzy się coś, co pokaże powagę sytuacji.

12–17 lutego, GODZ. 15:30 
20–21 lutego, GODZ. 15:00

Lego przygoda 2 
(3D dubbing)

Animacja; USA, Australia, Dania; Czas trwania 1 godz. 45min.
Minęło pięć lat od czasu, kiedy wszystko było 
czadowe. Mieszkańcy Klocburga stoją w obli-
czu nowego, ogromnego zagrożenia. Pocho-
dzący z kosmosu najeźdźcy LEGO DUPLO 
niszczą wszystko w tak szybkim tempie, że nikt 
nie nadąża z odbudowywaniem. Aby ich poko-
nać i przywrócić spokój w świecie LEGO, Em-
met, Lucy, Batman wraz z przyjaciółmi wyruszą 
w podróż do odległych, nieodkrytych światów.

12–16 lutego, GODZ. 17:30 i 19:30 
20–24 lutego, GODZ. 17:00

Planeta singli 3
Komedia; Polska; Czas trwania 1 godz. 45min.
Każdy ma problemy z rodziną. Tomek i Ania 
wreszcie decydują się na ślub. Wesele – na 
prośbę Ani – odbędzie się na wsi, u krewnych 
Tomka, z którymi ten od pewnego czasu nie 
utrzymuje kontaktów. Okaże się, że jego bracia 
i matka są jak włoska rodzina – każda rozmowa 
grozi wybuchem, a od wielkiej miłości do awan-
tury jest czasami tylko krok.

20–24 lutego, GODZ. 19:00

UNDERDOG
Akcja; Polska; Czas trwania 1 godz. 54 min.
„Underdog” to historia inspirowana prawdziwy-
mi wydarzeniami. Borys „Kosa” Kosiński (Eryk 
Lubos) to zawodnik MMA, który jest u szczytu 
sławy. Jednak w najważniejszej walce ze swoim 
największym rywalem, Deni Takaevem (Ma-
med Khalidov) popełnia błąd, który przekreśla 
jego karierę. Traci wszystko. „Underdog” to film 
o słabościach i sile człowieka, zwątpieniu, któ-
re pokonuje rodząca się miłość, walce z prze-
ciwnościami losu i podnoszeniu się po upadku, poświęceniu, rodzinie 
i przyjaźni.

Baran 21.03-20.04
To będzie pracowity czas. Jeśli potrzebu-
jesz pomocy nie wstydź się o nią poprosić. 
Nie odkładaj swoich spraw i obowiązków 
na później. Obowiązki rodzicielskie wy-
magać będą większej uwagi.

Byk 21.04-20.05
W najbliższym czasie nie masz co liczyć 
na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Twój 
spokój mogą zakłócać problemy innych. 
Nabierz do tego dystansu, bo ktoś może 
Cię świadomie wprowadzać w błąd. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Zapowiada się burzliwy czas w sprawach 
zawodowych. Na szczęście dobra opinia, 
jaką sobie wypracowałeś, będzie działać 
na Twoją korzyść. Zachowaj ostrożność 
we wszelkich negocjacjach.

Rak 22.06-22.07
W miłości czas stabilizacji, dobry dla kon-
taktów rodzinnych. Jeśli planujecie zmiany 
w swoim życiu, to jest właściwy moment. 
Osoby wolne, mogą liczyć na łaskawość 
losu i dużo towarzyskich atrakcji.

Lew 23.07-23.08
Możesz mieć teraz skłonności do nieroz-
sądnego wydawania pieniędzy lub zakupu 
rzeczy zbędnej. Najbliższe dni przyniosą 
pogorszenie nastroju albo możesz złapać 
przeziębienie, więc zadbaj o siebie.

Panna 24.08-22.09
Pilnuj dokumentów i zachowaj dyskrecję 
w omawianiu spraw zawodowych. Możli-
we, że odezwą się do Ciebie osoby, z który-
mi już dawno się nie kontaktowałeś. Zadbaj 
o zgodę w rodzinie.

Waga 23.09-23.10
Czekają Cię teraz gwałtowne zaurocze-
nia i burzliwe rozstania. Nie zabraknie Ci 
energii do działania i konsekwencji w re-
alizowaniu zadań. Nie myśl o sprawach za-
wodowych. Zadbaj o stawy.

Skorpion 24.10-22.11
Bądź uprzejmy i otwarty. Pozytywne na-
stawienie będzie miało dobry wpływ na 
każdy aspekt Waszego życia. To dobry 
moment na generalne porządki, warto po-
zbyć się niepotrzebnych rzeczy.

Strzelec 23.11-21.12
Zwróć uwagę na wszelkie znajomości, na-
wet wirtualne, bo mogą stać się przyczyną 
kłótni z bliskimi. Zawsze byłeś duszą towa-
rzystwa, ale teraz dasz szansę innym. Za-
dbaj o swoją przestrzeń i niezależność.

Koziorożec 22.12-20.01
Wyciągnij wnioski z tego, co spotkało Cię 
ostatnio. Pamiętaj, że nie ma ludzi ide-
alnych i każdy może popełniać błędy. 
Strzeż swoich tajemnic zawodowych i nie 
ufaj nowym znajomym.

Wodnik 21.01-19.02
Nadchodzą kłopoty, na szczęście będą 
przejściowe, choć trochę uciążliwe. 
Przyjmij pomoc innych, zamiast de-
monstrować swoją niezależność. Mo-
żesz liczyć na zgrany zespół w pracy.

Ryby 20.02-20.03
Możesz teraz łatwo ulegać manipulacji 
i szantażom emocjonalnym. Czekają Cię 
straty finansowe spowodowane nieprze-
myślanymi inwestycjami i wydatkami. 
W rodzinie powieje chłodem. 

HOROSKOP
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DROBNE

Promocja – Sprzedam mieszkanie 

M4 72 m2. Nasielsk ul. Warszawska. 

Tel. 696 090 559.

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel. 513 556 774.

Dotacje PROW 2014-2020. Małe 

Gospodarstwa (60 tys.), Młody 

Rolnik (nowa kwota 150 tys.), 

Rozpoczęcie Działalności przez 

rolników (nowa kwota 250 tys.). 

Modernizacja Gospodarstw (zakup 

maszyn, inwestycje budowlane). 

Wkrótce nabory. Wypełnianie do-

kumentów, dojazd do rolników.  

Tel. 795 931 529.

Sprzedam działkę budowlaną 

w Nasielsku Tel. 508 903 803.

Sprzedam działkę budowlaną.  

Tel. 784 528 758.

Wynajmę lokal dla fryzjera.  

Tel. 662 208 440.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

zatrudni terapeutę zajęciowego 

na 1/2 etatu. Zainteresowanych 

prosimy o kontakt od poniedział-

ku do piątku od 8.00-16.00 pod 

numerem telefonu:603 555 624.

Sprzedam drewno opałowe, ko-

minkowe i piecowe, wysuszone. 

Tel. 501 461 424.

Sprzedam okna tanio. Tel. 668 

524 131.

Tanio działka koło Nasielska Kątne 

146/4, 2200 m, 44 tyc. zł, warunki 

zabudowy. Tel. 502 618 988.

Sprzedam siano w kostkach i słomę 

w belach. Tel.512 916 344.

Wycianka drzew .Tel.667 569 562.

Remonty, wykończenia. Tel.667 

569 562.

Instalacje elektryczne. Tel.667 569 

562.

Glazura, terakota, roboty w ka-

mieniu, łazienki, kuchnie, kom-

pleksowo: hydraulika, elektryka, 

gipsy, wieloletnie doświadczenie, 

starannie uczciwie, solidnie. Tel. 

606 941 770. @remontymarka (fb)

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele,  

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

pod numerem telefonu 572 388 046

4.02.–10.02.2019 r. 
Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.,

11.02.–17.02.2019 r. 
Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.

18.02.–24.02.2019 r. 
Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XLV/303/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

Spotkanie Mleczarzy
Tradycyjne spotkanie  

pracowników OSM w Nasielsku  
odbędzie się 16.02.2019 r.  

w restauracji Stary Młyn w Nasielsku.  
Zaczynamy o godz. 16:00.

Deklarację udziału i wpłatę  
prosimy składać w sklepie „Stopka”  

(przy postoju Taxi) do dnia 9.02.2019 r.
Komitet organizacyjny
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Akcja kastracja
Od 24 stycznia br. ruszyła „Akcja kastracja” organizowana przez nas, czyli 
Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk. Objęta nią została, 
na tę chwilę, tylko gmina Nasielsk lecz mamy tak duży odzew, że staramy 
się poszerzyć zakres działań o sąsiadujące gminy. Będziemy w najbliższym 
czasie prowadzić rozmowy z urzędami i postaramy się o wsparcie gmin 
w tym temacie. Pamiętajmy, że koszt kastracji to około 200/250 zł, a za-
bezpieczenie przez gminę psa to koszt rzędu 3000 zł (wyłapanie plus po-
byt w schronisku). Kastracja ma dwie dobre strony: po pierwsze zmniejsza 
populację bezdomnych zwierząt, po drugie zostają oszczędności w gmin-
nym portfelu, które można przeznaczyć na inne cele.

Ogromnie cieszy nas zmiana w mentalności naszej społeczności. Okazuje 
się, że przybywa zwolenników walki z bezdomnością zwierząt. Jeszcze 3 
lata temu niejednokrotnie słyszałyśmy: że same powinnyśmy się wyka-
strować, a teraz telefon jest rozgrzany do czerwoności od zgłoszeń. Do 
dzisiaj zgłoszonych jest ponad 100 zwierząt. 

Spodziewałyśmy się o połowę mniej chętnych, ale trzeba kuć żelazo 
póki gorące i dzięki burmistrzowi Nasielska Bogdanowi Ruszkowskiemu 
mamy fundusze na pokrycie kosztów pozostałych zabiegów. Oprócz ka-
stracji finansujemy czipowanie (również ważne w walce z bezdomnością) 
oraz szczepienia przeciwko wściekliźnie. Bardzo dziękujemy również za 
współpracę Wydziałowi Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich gminy 
Nasielsk. Jeśli chodzi o samą akcję, na razie zbieramy dane osób zdekla-
rowanych do oddania zwierzęcia na zabieg a w połowie lub pod koniec 
lutego będziemy się z nimi kontaktować i przekazywać dalsze informacje 
oraz ustalać terminy zabiegów.

Jesteśmy mile zaskoczeni zaangażowaniem mieszkańców w zbiórkę 
darów dla zwierząt przebywających pod opieką Azylu Koci Świat i na-
szym. To kolejny dowód na to, że zmieniamy nasz sposób postrzegania 
braci mniejszych. Oczywiście przed nami jeszcze sporo pracy edukują-
cej mieszkańców na temat dobrostanu zwierząt, ale rozpiera nas duma, 
że w tak krótkim czasie, bo minął zaledwie rok pracy Stowarzyszenia  
na Rzecz Ochrony Zwierząt udało zdziałać się tyle dobrego.

Zapraszamy do śledzenia naszego funpage www.facebook.com/Stowa-
rzyszenieNaRzeczOchronyZwierzatNasielsk

Pomóżcie nam pomagać.
K.M.

DO ADOPCJI

Karmel nadal czeka

Dobrym psyjacielem, którego szukasz, jest Karmel. Nie jest już mło-
dzieniaszkiem, ma 5-6 lat, waży około 24 kg (typowy średniak). Karmel 
przebywa w hoteliku w okolicach Nasielska, boimy się, że utknie tam  
na resztę swojego życia, a zasługuje na kochającą rodzinę. 

Kontakt w sprawie adopcji 503 812 771. 

Koszt utrzymania Karmela w hoteliku to 300 zł miesięcznie plus karma, 
kropelki itp., może ktoś zechciałby go adoptować wirtualnie i zadeklaro-
wać kwotę, którą przekaże na jego utrzymanie miesięcznie? 

Podajemy nr konta :

Tytułem darowizna na cele statutowe – Karmel

PKO BP 08 1020 1026 0000 1902 0311 7926

Darmowa karma
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zwierząt w Nasielsku  

prosi o kontakt wszystkich, którzy mają zwierzęta  
lub je dokarmiają, a znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej  

i nie mają środków na zakup karmy.  
Stowarzyszenie ma do rozdysponowania karmę dla zwierząt  

i dostarczy ją do osób potrzebujących takiego wsparcia.  
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt  

tel. 735 084 106

CHARYTATYWNIE

Wielka zbiórka darów  
dla bezdomnych zwierząt
Na przełomie grudnia i stycznia 
w Nasielsku odbyła się „Wiel-
ka  zb iórka  darów d la  b ez-
domnych zwierząt z terenu 
gminy Nasielsk”. Patronat ho-
n o row y  n a d  zb i ó rk ą  o b j ą ł 
burmistrz Nasielska Bogdan 
Ruszkowski. Dzięki wielkiemu 
sercu Dyrektorów placówek 
z naszej gminy, miałam możli-
wość umieszczenia kolorowych 
pudeł w wielu punktach. Hoj-
ność mieszkańców naszej gmi-
ny już nie raz przeszła wszelkie 
oczekiwania. Tak było i tym ra-
zem. W czasie zbiórki spotkałam 
się z bardzo pozytywnym odbio-
rem i wsparciem. Niektóre osoby 
włożyły cały ogrom serca i starań, 
aby wspomóc akcję i zmobilizo-
wać innych do pomocy, dlatego 
chciałabym podziękować szcze-
gólnie:

 – Burmistrzowi Nasielska Panu 
Bogdanowi Ruszkowskiemu za 
okazane poparcie, objęcie akcji 
patronatem honorowym i ufun-
dowanie usług weterynaryjnych 
dla najbardziej potrzebujących 
zwierząt;

 – Bartoszowi Tomczykowi – za 
nieocenioną pomoc i wsparcie;

 – Prezesowi MLKS Żbik Nasielsk 
– Panu Markowi Prusinowskiemu 
oraz całej drużynie za wyjątko-
we zaangażowanie, promowanie 
zbiórki i przekazanie wraz z Prima-
vera Group Łukasz Paczewski na 
rzecz zwierzaków 700 kg karmy!

 – Strażakom z OSP Nasielsk (Prze-
mys ław Mal inowsk i ,  Mateusz 
Krzyżewski, Arkadiusz Kalewski);

 – Pani Dyrektor Marii Michalczyk 
oraz całemu zespołowi SPZOZ 
w Nasielsku, który wyjątkowo za-
angażował się w akcję;

 – Pani Paulinie Wierzchowskiej 
ze Szkoły Podstawowej w Ciek-
synie za dobrą energię, 110% za-
angażowania i  mot y wowanie 
dzieci, czego efektem było mnó-
stwo przekazanych na zbiórkę rze-
czy;

 – Prezesowi Klubu Sportowego 
Spartakus Nasielsk – Panu Krystia-
nowi Lipińskiemu za promowanie 
wydarzenia, zaangażowanie i prze-
kazane dary;

 – Sołtysowi miejscowości Budy 
Siennickie – Panu Tomaszowi 

Tomczykowi za przekazaną słomę, 
która jest niezwykle potrzebna, 
by zapewnić zwierzętom ciepło 
w mroźne dni i noce;

 – Właścicielowi i obsłudze skle-
pu Berta&Gravomach w Nasielsku 
za ufundowanie i przygotowanie 
upominków;

 – Szczególne podziękowania na-
leżą się także moim przyjaciołom 
(Jacek Murawski, Magdalena Miku-
ła-Bącik, Sebastian Rączkowski).

Dziękuję Dyrektorom wszystkich 
placówek, a także uczniom szkół 
i przedszkoli oraz ich rodzicom. 
Jesteście Państwo dowodem na 
to, że współpraca w naszej gmi-
nie przynosi naprawdę ogromny 
efekt. Dziękuję za każde dobre 
słowo i entuzjazm, który jest siłą 
napędową do działania.

Z każdego punktu odebraliśmy 
kartony pełne karmy, zabawek, 
smyczy i posłanek. Rzeczy te, skła-
dowane były – dzięki uprzejmości 
naszych wspaniałych Strażaków – 
w strażnicy OSP Nasielsk. Tu zosta-
ły także rozdzielone między Panie, 
które część swojego życia oddają 
zwierzętom. To One najlepiej zna-
ją potrzeby bezdomnych zwierza-
ków: Pani Marta Gnatkowska, Pani 
Aldona Sucharzewska, Pani Anna 
Zielińska, Pani Katarzyna Strzelecka.

Tym samym dary (ponad tona kar-
my!) zostały przekazane dla zwie-
rząt ze schroniska w naszej gminie 
oraz dla Fundacji Psy z Kociego 
Świata, Fundacji Azylu Koci Świat, 
Stowarzyszenia Na Rzecz Ochro-
ny Zwierząt Nasielsk.

Pragnę podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do wspania-
łego zakończenia zbiórki i dali po 
raz kolejny dowód na to, że gmi-
na Nasielsk potrafi się mobilizo-
wać i jednoczyć, a razem zawsze 
można więcej. Łącznie udało się 
zebrać 997 kg karmy suchej, 100 
puszek karmy mokrej, 28 zabawek, 
49 różnego rodzaju przekąsek,  
2 smycze, 8 obroży, 2 ubranka 
oraz posłania (12 koców, materac, 
wykładzina, słoma). 

Dziękuję wszystkim, którzy „otwo-
rzyli serce i podali łapę”. 

Marta Paczkowska

Brydż
Wyniki turnieju „trzeciego”, 18.01.2019 r.:
1. Krzysztof Brzuzy – Robert Truszkowski   86 pkt (59,72%)
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra    83 pkt (57,64%)
3. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski    79 pkt (54,86%)
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   78 pkt (54,17%)
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński    71 pkt (49,31%)
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    65 pkt (45,14%)
7. Jacek Jeżółkowski – Marek Prusinowski   64 pkt (44,44%)
8. Mariusz Figurski – Marek Olbryś   63 pkt (43,75%)
9. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  59 pkt (40,97%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1-2. Janusz Muzal     20 pkt
 Janusz Wydra     20 pkt
3-4. Waldemar Gnatkowski    19 pkt
 Krzysztof Michnowski    19 pkt
5-6. Kazimierz Kowalski    15 pkt
 Krzysztof Morawiecki    15 pkt
7-8.  Piotr  Kowalski     14 pkt
 Grzegorz Nowiński    14 pkt
9-11. Józef Dobrowolski     13 pkt
 Zbigniew Michalski    13 pkt
 Robert Truszkowski    13 pkt

PK



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT   SPORT   SPORT   SPORT
PIŁKA NOŻNAŻBIK NASIELSK

Nowy trener 
Daniel Gołębiewski – 32-letni doświadczony 
napastnik został nowym trenerem żeńskiej 
drużyny Żbika Nasielsk. Pochodzi z Wyszkowa 
i tam zaczęła się jego przygoda z piłką. Cztery 
lata spędził jako junior w warszawskiej Polonii, 
gdzie ciężką i wytrwałą pracą trafił do rezerw, 
a następnie do pierwszego składu „Czarnych 
Koszul”. Później występował m.in. w barwach 
ŁKS Łomża, Górnika Zabrze, czy Korony Kiel-
ce i Pogoni Siedlce. W między czasie powracał 
do gry w drużynie z Konwiktorskiej.

W 2010 roku został powołany przez selekcjo-
nera Franciszka Smudę do reprezentacji Polski na mecz z drużyną z Kameru-
nu. Ostatecznie jednak w spotkaniu tym nie wystąpił.

Rundę jesienną sezonu 2017/18 spędził w Widzewie Łódź, w barwach któ-
rego wystąpił w 12. spotkaniach zdobywając dwa gole, a rundę wiosenną za-
grał w Kotwicy Kołobrzeg. Sezon 2018/19 rozpoczął w drużynie Legionovia 
Legionowo. 

Michał B.

SPORT SZKOLNY. Tenis stołowy

Mistrzostwo dla Popowa Borowego
Większość ludzi pamięta tenis stoło-
wy ze szkolnych lekcji wychowania 
fizycznego. Tradycyjny ping-pong 
nie jest jednak zwykłym wypełnia-
czem godzin lekcyjnych jak niewłaści-
wie uważa część osób. Tenis stołowy 
to dyscyplina dla każdego. Mogą ją 
uprawiać zarówno dzieci i młodzież, 
jak też dorośli, osoby starsze oraz 
niepełnosprawni. Tenis stołowy, we-
dług światowej sławy naukowców, 
pomaga rozwijać inte-
ligencję dziecka, jed-
nocześnie pozytywnie 
wpływa na jego rozwój 
fizyczny. Ma znaczą-
cy wpływ na rozwój 
mózgu, a dzieje się tak, 
ponieważ gra rozwi-
ja koordynację mie-
dzy dłonią a wzrokiem. 
Przeprowadzone bada-
nia dowiodły, że dzieci, 
które miały aktywny 
kontakt z tą dyscypliną 
sportu we wczesnych 
latach szkolnych, lepiej 
radzą sobie z przepisy-
waniem tekstów oraz nauką pisania. 
Zajęcia z tenisa stołowego pomaga-
ją również w walce z dysleksją typu 
wzrokowego, ponieważ harmonizują 
pracę mięśni ze zmysłem wzroku. Po-
pularny ping-pong pozwala na lepszy 
start w dorosłość, dzięki ciągłej indy-
widualnej rywalizacji sportowej, gdyż 
od najmłodszych lat dzieci uczą się 
koncentracji na najwyższym pozio-
mie, panowania nad emocjami oraz 
nabywają odporność psychiczną. Te 
wszystkie atrybuty staną się dla nich 
niezbędne w dorosłym życiu. 

Tenis stołowy jest jedną z ulubio-
nych dyscyplin sportowych uczniów 
Szkoły Podstawowej w Popowie Bo-

rowym. Mimo braku bazy sportowej 
w naszej szkole i zajęć wychowania fi-
zycznego prowadzonych na koryta-
rzu szkolnym, uczniowie naszej szkoły 
osiągają wysokie wyniki w zawodach 
sportowych. Od kilku lat dziewczę-
ta w swoich kategoriach zdobywają 
tytuły Mistrzyń Gminy Nasielsk oraz 
Powiatu Nowodworskiego w druży-
nowym tenisie stołowym. Podczas 
tegorocznych zawodów gminnych, 

po raz kolejny obroniły tytuł Mi-
strzyń Gminy w kategoriach dziew-
cząt rocznik 2003/2005 i dziewcząt 
rocznik 2006/2007. Po raz pierwszy 
udało się zdobyć tytuł Mistrza Gminy 
chłopcom rocznik 2003/2005 oraz 
trzecie miejsce w kategorii chłopów 
2006/2007.

Uczniowie SP w Popowie Borowym 
reprezentowali gminę Nasielsk w po-
wiatowym etapie zawodów w druży-
nowym tenisie stołowym. Rozgrywki 
na tym etapie odbyły się 23.01.2019 
roku w hali sportowej NOSiR w No-
wym Dworze Mazowieckim. 

Dziewczęta urodzone w latach 2003-
2005, w składzie: Natalia Mikulska 

Mistrzowie rundy jesiennej
Runda jesienna była bardzo udana dla 
rocznika 2003. Podopieczni Rafała 
Załogi zakończyli sezon na pierwszym 
miejscu w tabeli ciechanowsko-ostro-
łęckiej II ligi okręgowej B 2 Junior 
Młodszy Grupa 2. Na dziewięć roze-
granych kolejek osiem z nich chłopcy 
zakończyli zwycięstwem.

Ale początek tej rundy wcale nie za-
powiadał się optymistycznie. Pierw-
szy mecz przegrali 5 do 1 na własnym 
boisku z ALDO Bartnik Myszyniec. 
Honorowego gola w tym spotkaniu 
strzelił Dawid Walczak. 

Już w drugim meczu chłopcy od-
robili straty z nadwyżką. W starciu z 
Opią Opinogóra zwyciężyli aż 8 do 2. 
Trzy bramki zdobył Mikołaj Szypulski,  
po dwa Mateusz Bombalicki i Marcel 
Rutkowski, a jedną Dawid Walczak.

i Oliwia Karpińska obroniły tytuł Mi-
strzyń Powiatu Nowodworskiego po 
raz trzeci! Dziewczęta z roczników: 
2006-2007 w składzie: Natalia Żbi-
kowska, Wiktoria Zawadzka, Oliwia Mi-
kucka oraz Kamila Mikulska, zdobyły 
po raz pierwszy Mistrzostwo Powiatu 
Nowodworskiego w swojej kategorii 
wiekowej. Jednocześnie chłopcy uro-
dzeni w latach: 2003-2005 w skła-
dzie: Dawid Zaremba, Adrian Mikucki, 

Bartosz Żochowski zaję-
li trzecie miejsce w po-
wiecie. Dziewczęta, które 
zdobyły tytuły mistrzow-
skie w powiatowych za-
wodach w drużynowym 
tenisie stołowym będą 
reprezentowały powiat 
nowodworski na zawo-
dach międzypowiato-
wych w Legionowie 
27.02.2019 roku i w Se-
rocku 11.03.2019 roku.

To ogromny sukces dla 
tak małej społeczno-
ści szkolnej, a zarazem 

dowód na to, iż talenty można zna-
leźć nawet tam, gdzie nie zawsze jest 
odpowiednia baza i zaplecze. Tym 
większy szacunek dla ciężkiej pracy 
mistrzyń, ich nauczyciela i rodziców, 
którzy wspierają zainteresowania 
sportowe dzieci.

Serdeczne podziękowania dla na-
szych sponsorów, a w szczególności 
RS ENGLISH SCHOOL, dzięki któ-
rym półprofesjonalne rakietki do gry 
w tenisa stołowego przyczyniły się 
w znaczącym stopniu na osiągnięcia 
młodych zawodniczek i zawodników. 
Jeszcze raz DZIĘKUJEMY za bezinte-
resowne wsparcie.

Artur Gąsecki

Trzeci mecz sezonu z Tęczą Ojrzeń 
również okazał się zwycięski dla na-
szych zawodników, choć w jego 
pierwszej połowie dwie bramka-
mi przypadły dla zespołu z Ojrzenia,  
w tym jedna samobójcza. Jej autor, 
Mateusz Bombalicki, zrehabilitował 
się jednak kilka minut później. W dru-
giej połowie meczu doprowadził do 
remisu, co zmotywowało zielono-
-czerwonych do zdobycia kolejnych 
5 goli (Jakub Krajewski, Bartłomiej 
Saliszewski, Mateusz Bombalicki, 
Marcel Rutkowski, Dawid Walczak). 
Spotkanie zakończyła się wynikiem 7 do  
2 dla Nasielska.

W meczu z ORZ Goworowo Żbik 
Nasielsk zakończył wynikiem 2 do 1. 
Autorami bramek dla nasielskiej dru-
żyny byli: Mateusz Bombalicki i Jakub 
Krajewski.

W następnym, rewanżowym spotka-
niu z ALDO Bartnikiem Myszyniec, 
nasi chłopcy wygrali 5 do 1. Po dwie 
bramki strzelili w nim Bartłomiej Sali-
szewski i Mateusz Bombalicki, a jedną 
Bartłomiej Załoga.

Pięć goli nasielscy zawodnicy przy-
wieźli z meczu, w siódmej kolejce, 
z Opią Opinogóra (5:2). W tym spo-
tkaniu trzy gole zdobył Bartłomiej Sa-
liszewski, a po jednej Dawid Walczak 
i Mateusz Bombalicki. Natomiast ich 
rywale zdobyli dwie bramki.

W przedostatnim meczu rundy je-
siennej, w spotkaniu z Tęczą Ojrzeń, 
podopieczni Rafała Załogi nie pozwo-

li przeciwnikom na zdobycie bramki. 
Sami zaś strzelili trzy: dwie zdobył Ma-
teusz Bombalicki, a jedną Dawid Wal-
czak.

Natomiast w ostatnim spotkaniu Żbik 
Nasielsk pokonał ORZ Goworowo  
3 do 1. Po jednej bramce zdobyli Ma-
teusz Bombalicki, Jakub Krajewski i Mi-
kołaj Szypulski.

Reasumując rundę jesienną Żbik 
Nasielsk w ośmiu rozegranych me-
czach strzelił 34 bramki, a stracił 14. 
W ogólnej klasyfikacji zajął pierwsze 
miejsce z 21. punktami mając na kon-
cie 7 wygranych i jeden przegrany 
mecz. Na drugim miejscu klasyfikacji 
znalazł się ALDO Bartnik Myszyniec,  
a na trzecim Opia Opinogóra. Obie 
drużyny mają po 15 punktów.

Królem strzelców drużyny rocznika 
2003 jesiennego sezonu jest Mateusz 
Bombalicki, który dla swojej drużyny 
zdobył łącznie 12 bramek. 

Skład drużyny: Bartosz Babiński, Ma-
ciej Będowski, Jan Bielecki, Mateusz 
Bombalicki, Filip Brudzyński, Jakub 
Chrustowski, Kajetan Domała, Jakub 
Grzymkowski, Krystian Karolak, Seba-
stian Karolak, Paweł Kłosiński, Bartosz 
Konerberger, Kuba Kowalski, Jakub 
Krajewski, Maciej Namielski, Olaf Ni-
cewicz, Marcel Rutkowski, Bartłomiej 
Saliszewski, Mikołaj Szypulski, Karol 
Ślesicki, Jakub Tepner, Dawid Walczak, 
Bartłomiej Załoga, Michał Żbikowski.

Michał B.

Zebranie Sprawozdawcze MLKS Żbik 
W sobotę, 23 lutego br., o godzinie 16.00 w budynku na Stadionie Miej-
skim w Nasielsku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze MLKS 
Żbik Nasielsk. Prezes Zarządu klubu, Marek Prusinowski, zaprasza na spo-
tkanie kibiców, sympatyków i zawodników. Podczas spotkania będzie 
można dowiedzieć się szczegółów o dotychczasowym funkcjonowaniu 
klubu.       Michał B.


