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OBRADOWAŁA RADA

Sesja na wniosek radnych
Na wniosek grupy radnych, w poniedziałek, 17 czerwca br., odbyła się VII sesja Rady Miejskiej. Po burzliwym przebiegu poprzedniej sesji RM (23 maja br.), na sa-
mym początku posiedzenia padła propozycja, aby przewodniczył mu wyłącznie przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki. Ten jednak stwierdził, że nie 
należy zmieniać dotychczasowej praktyki.

Po uzgodnieniu spraw regulaminowych sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami złożyli Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska oraz Jerzy Lubieniecki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej.

W dalszej części obrad miała miejsce dyskusja na różne tematy. Przez długi czas była to jednak wymiana zdań między Bogdanem Ruszkowskim, burmistrzem 
Nasielska, a radnym Rodrygiem Czyżem. Radny chciał dowiedzieć się np. dlaczego gmina nie uchyliła decyzji lokalizacyjnej w sprawie ZZO Jaskółowo, mimo 
że może to zrobić. Dopytywał także o powód niepoinformowania na ostatniej sesji Rady, o tym, że toczy się sprawa na rzecz odszkodowania dla inwestora.  
Co więcej, jak twierdził radny Czyż, odbyły się już dwie sprawy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, które gmina przegrała, o czym także radni nie 
zostali powiadomieni. 

Radny zainteresowany był także losami ścieżki rowerowej, do której wykonania obligowali burmistrza Nasielska radni byłej kadencji. Zastanawiająca była dla nie-
go też sytuacja dotycząca aneksu, który podpisał burmistrz z wykonawcą w sprawie budowy sali sportowej w Popowie Borowym. W opinii radnego, aneks jest 
bardzo niekorzystny dla gminy. 

Do tej pory inwestor miał otrzymać 70% wynagrodzenia po wykonaniu, a 30% po zakończeniu inwestycji. Aneks mówi, że 90% 
inwestor otrzyma po wykonaniu, a 10% po zakończeniu. Burmistrz zapewniał, że interesy gminy nie są zagrożone, stwierdził, 
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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

Prezentacja budżetów 
2018 i 2019
Przygotowaliśmy prezentację budżetów Gminy Nasielsk za rok 2018  
i na 2019 rok w postaci interaktywnej, którą znajdziecie Państwo pod lin-
kiem: https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/nasielsk/2019

Budżety pokazują, na co idą nasze pieniądze. W prezentacjach przedsta-
wiamy planowane oraz zrealizowane zadania inwestycyjne oraz Prognozę 
PIT, z której dowiesz się, o ile zwiększyłyby się wpływy do budżetu, gdyby 
podatek dochodowy został rozliczony w Urzędzie Skarbowym w Nowym 
Dworze Mazowieckim przez wszystkich mieszkańców.

Na specjalnej podstronie https://nasielsk.pl/info/na-co-ida-moje-pienia-
dze znajduje się informacja o planowanych dochodach na 2019 oraz dział 
„Moje podatki” pokazujący, ile odprowadzamy podatku PIT do Gminy 
przy naszych zarobkach.

Z UM

Bezpieczeństwo 
wodne gminy
Z  u wa g i  n a  o b e c n e 
upały oraz niedobory 
wody w wielu miejsco-
wościach w Polsce, pre-
zentujemy informacje 
na temat bezpieczeń-
stwa wodnego gminy.

Mimo dobrej sytuacji 
w większości gminnych 
SU W- ów, z wrac amy 
uwagę na ograniczo-
ne zdolności produk-
cyjne Stacji Uzdatniania 
Wody Nuna, obsługiwa-
nej przez Zakład Usług 
Wodnych dla Potrzeb 
Rolnictwa w Mławie. 
Wykorzystanie wody 
w  z a o p a t r y w a n yc h 
przez nią sołectwach:
– Chrcynno,
– Chechnówka,
– Krogule,
– Lorcin,
– Młodzianowo,
– Nuna,
– Popowo Borowe,
– Popowo Płd,
– Popowo Płn,
– Żabiczyn.

Okresowo dwukrotnie 
przekracza ilość wody pozyskiwanej – maksymalne pozyskanie wody  
na godzinę wynosi 29 m3, natomiast pobór przez mieszkańców osiąga 
poziomy ponad 60 m3.

Mieszkańców całej gminy, ale w szczególności wyżej wymienionych so-
łectw, prosimy o rozważne i oszczędne korzystanie z wody w tym okresie, 
z wysokim naciskiem na powstrzymywanie się od podlewania trawników 
w godzinach 6:00-22:00 oraz umiarkowane zużywanie jej w godzinach 
nocnych. W obecnej sytuacji w wielu gospodarstwach zasilanych z SUW 
Nuna nad ranem brakuje wody, ponieważ nowe zbiorniki magazynowe 
nie mają możliwości napełnienia w nocy.

POWIAT

Kiedy zamkną most 
na Narwi?
W poprzednim numerze ŻN, informowaliśmy o planowanym zamknięciu 
wiaduktu nad linią kolejową w Nowym Dworze Mazowieckim od 1 lipca 
br. Względy technologiczne prowadzonych tam prac wymuszają całko-
wite czasowe wyłączenie ruchu na wiadukcie. Jak udało się nam ustalić 
nastąpiły zmiany w harmonogramie prac i planowane zamknięcie nastąpi, 
najprawdopodobniej, tydzień później tj. 8 lipca br. 

 – Informacja dotycząca terminu zamknięcia zostanie podana w ko-
munikacie na stronie Oddziału w Warszawie GDDKiA w tym tygodniu  
(informacja z 26.06 br. – red.) , niezwłocznie po uzgodnieniu z wykonaw-
cą prac – podaje do wiadomości  Małgorzata Tarnowska, rzecznik praso-
wy GDDKiA Oddział w Warszawie.

E.G.
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dokończenie ze strony 1

Radni Rady Miejskiej w Nasielsku 2018 – 2023

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

 – W kadencji 2014-2018 byłem radnym Rady 
Miejskiej, przewodniczącym Komisji Rolnictwa 
oraz członkiem w pozostałych czterech komi-
sjach. W tym czasie udało się dokonać szeregu 
inwestycji dla okręgu nr 10, dlatego też postano-
wiłem kandydować kolejny raz.

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

 – Myślę że najważniejsze inwestycje do zrealizowania w naszej gminie 
to poprawa estetyki miasta poprzez rewitalizację parków, modernizacja 
budynku kina, poprawa infrastruktury sportowej (przebudowa stadio-
nu miejskiego oraz budowa boisk wielofunkcyjnych przy każdej szko-
le). Gmina Nasielsk posiada również jeszcze ogromną sieć dróg, które 
wymagają remontu.

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

 – W moim okręgu wyborczym w pierwszej kolejności trzeba sfinalizo-
wać budowę sali gimnastycznej w Popowie Borowym. Jeśli pojawi się 
możliwość dofinansowania są do realizacji takie zadania, jak budowa 
ścieżki rowerowej w stronę Pułtuska czy budowa wcześniej wspomnia-
nego boiska przy szkole. Dużą uwagę należy poświęcić również drogom 
lokalnym, które wymagają remontu.

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

 – Gmina Nasielsk jest bardzo dobrym miejscem do zamieszkania, po-
siada walory krajobrazowe co sprzyja osiedlaniu się osób z aglomeracji 
warszawskiej. Niewątpliwym atutem naszej gminy jest również położe-
nie geograficzne oraz obecność linii kolejowej co ułatwia komunikację. 
Słabą stroną natomiast naszej gminy jest brak zakładów pracy, które by 
prowadziły do rozwoju.

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

 – Mam 30 lat, jestem kawalerem, mieszkam w Krzyczkach, ukończy-
łem SGGW na kierunku rolnictwo. Prowadzę gospodarstwo rolne oraz 
interesuje się sportem i mechanizacją w sferze rolnictwa. 

AKTUALNOŚCI

Prezes NBM  
złożyła rezygnację
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej 
Nasielskiego Budownictwa Mieszka-
niowego Sp. z o.o., które odbyło się 
15 maja br. prezes Marzena Gronow-
ska złożyła rezygnację z pełnionej 
funkcji. Swoje obowiązki przestanie 
pełnić 28 czerwca br. Przypomnij-
my, że pani Gronowska była pre-
zesem zarządu gminnej spółki od 
sierpnia 2016 r.

Nie wiadomo jeszcze kto ją zastą-
pi na tym stanowisku. Jak zapew-
nia Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska, prowadzone są rozmowy 
z dwoma osobami, które kandydują 
na to stanowisko, ale Rada Nadzor-
cza nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji.

(red.)

R E K L A M A

że większość odpowiedzi radny Czyż 
otrzyma na piśmie, celem zapewnia 
rzetelnej i pełnej odpowiedzi. 

Po raz kolejny powrócił także temat 
kwoty, na jaką przystała gmina za za-
rządzanie Stadionem Miejskim. Radni 
przypominali, że tym samym tere-
nem zarządzało wcześniej Nasielskie 
Budownictwo Mieszkaniowe za 5 tys. 
zł. Obecnie miesięczny koszt zarzą-
dzania stadionem opiewa na kwotę 
15 900 zł brutto. Burmistrz zapewniał, 
że na tę kwotę składa się szereg kosz-
tów. Poza tym umowa została podpi-
sana tylko do końca roku, po czym 
ogłoszony zostanie przetarg. Kolej-
nym tematem podjętym przez rad-
nych była kwestia budowy chlewni 
w Psucinie. Radny Andrzej Pacocha 
poprosił radcę prawnego o opinię 
dotyczącą, jego zdaniem, sztucznego 
podziału inwestycji budowanej przez 
osoby blisko spokrewnione. Radca 
prawny nasielskiego magistratu, Jacek 
Nieścior, poinformował zgromadzo-
nych, że pracuje nad taką opinią, ale 
już może powiedzieć, że inwestorzy 
nie złamali prawa. 

W punkcie zapytania i interpelacje 
mieszkańców głos zabrał m.in. Adam 
Mikucki, który pytał o to, czy jest pro-
jekt zamienny dla projektu na budowę 
sali w Popowie Borowym oraz o dzia-
łania, jakie miała podjąć gmina celem 
dostosowania budynku urzędu dla 
osób niepełnosprawnych. Mieszkan-
ka Aldona Sucharzewska dopytywała 
o realizację zadania w ramach fundu-
szu sołeckiego, czyli progu zwalnia-
jącego w Psucinie. Jak zasugerowała, 
próg miał stać w innym miejscu, ale 
nie zgodził się na to jeden z mieszkań-
ców. W związku z czym spowalniacz 
zainstalowano kilka metrów dalej, a do 
nowej lokalizacji zmieniono projekt. 
Jak zapewniał Radosław Kasiak, kie-
rownik wydziału inwestycji UM, próg 
nie został przesunięty, tylko zrobio-
ny w miejscu, gdzie było to możliwe 
do wykonania. Zwrócił też uwagę, że 
poza panią Sucharzewską, nikt inny 
z sołectwa nie złożył żadnych zastrze-
żeń do Urzędu Miejskiego w tej spra-
wie. Burmistrz Bogdan Ruszkowski 
zauważył, że osobiście nie jest zwo-
lennikiem ustawiania spowalniaczy na 
wsiach. Nie może jednak sprzeciwiać 
się woli mieszkańców, którzy zaplano-
wali przeznaczenie na ten cel środków 
z funduszu sołeckiego. 

Z prawa głosu skorzystali także An-
drzej Wójciak i Jarosław Ruciński 
z Nasielska. Radny Janusz Gers odniósł 
się do poruszonej przez niego kwestii 
skromnego wyposażenia strażnic. Jak 
mówił, był świadkiem nieszanowa-
nia przez ochotników otrzymane-
go sprzętu i kategorycznie zaprzecza 
stwierdzeniu, że jednostki OSP są nie-
doposażone.

Radny Dawid Domała w punkcie za-
pytania i interpelacje pytał o projekt 
skweru Jana Pawła II oraz planowaną 
budowę placu zabaw. Niejednokrot-
nie przy tej okazji wymieniano tereny 
obok ronda, w sąsiedztwie DPS-u oraz 
sklepu Merkury. Burmistrz Ruszkow-
ski poinformował obecnych, że wiele 
osób chce, by tam był zlokalizowa-
ny plac zabaw dla dzieci. Co więcej 

rozmawiał już z bp Piotrem 
Liberą o tym, aby „wkro-
czyć” także na tereny na-
leżące do parafii i wykonać 
tam duży kompleks rekre-
acyjny. Podkreślił jednak, że 
jest inwestor zainteresowa-
ny wykupem tej działki pod 
supermarket.

W dalszej kolejności radny 
R. Czyż zwrócił się do bur-
mistrza Ruszkowskiego o pomoc na-
uczycielom, którzy strajkowali i za ten 
okres nie otrzymali wynagrodzeń. 
Proponowaną formą pomocy miały-
by być nagrody. 

Jak poinformował R. Kasiak, kierownik 
wydziału inwestycji, zgodnie z anek-
sem do umowy termin zakończe-
nia inwestycji w Popowie Borowym 
przypada na dzień 26 sierpnia br. Te-
mat ostatecznej lokalizacji gminnego 
placu zabaw ma być poddany pod 
dyskusję podczas obrad komisji. 

W dalszej części sesji radny A. Pacocha 
dopytywał burmistrza Ruszkowskiego 
o przejęcie Liceum Ogólnokształcą-
cego im. J. Iwaszkiewicza pod skrzy-
dła gminy oraz o to, czy wciąż jest 
aktualny pomysł powołania strażnika 
miejskiego. Burmistrz deklarował, że 
jeżeli tylko powiat miałby rozwiązać 
szkołę, to nie dopuści do rozwiązania 
tej placówki. Co do strażnika miejskie-
go, pomysł ma być dalej realizowany 
jednak szczegóły w sprawie wciąż nie 
są znane. Na pewno powołana na to 
stanowisko osoba ma zajmować się 
ochroną środowiska, a w przypadkach 
ostatecznych będzie nakładać sankcje.  

Radny Michał Brodowski podjął te-
mat przesyłania radnym materiałów 
do sesji w formie elektronicznej. Rad-
ca prawny przekonywał, że poddany 
pod głosowanie wniosek radnego nie 
ma sensu, ponieważ sprawę tę regulu-
je aktualny statut . 

Następnie radny Marcin Szarszew-
ski podjął na sesji kilka tematów m.in. 
kwestię gazyfikacji, utworzenia refe-
ratu do spraw pozyskiwania środków 
zewnętrznych, ale przede wszystkim 
skupił się na podpisaniu przez gminę 
umowy dotyczącej przygotowania 
dokumentacji projektowej dla skwe-

ru Jana Pawła II. Radny szczegóło-
wo analizował, ile gmina zapłaci za 
wykonanie skweru oraz jaki procent 
z tego przeznaczyła na projekt skwe-
ru. Stwierdził, że ze swojego 10-letnie-
go doświadczenia zawodowego wie, 
że ten projekt powinien kosztować 
ok. 2,5 % kosztów całej inwestycji. Co 
oznacza, że projekt powinien koszto-
wać ok. 50 tys. zł, a będzie kosztował 
158.793 zł brutto. Zauważył także, że 
po raz kolejny dla gminy projekt wy-
konuje ta sama firma, mieszcząca się 
na parterze Urzędu Miejskiego w No-
wym Dworze Mazowieckim. Co wię-
cej, w jego opinii, gmina Nasielsk nie 
naruszyła prawa, jednak sposób wy-
łonienia wykonawcy projektu jest dla 
radnego co najmniej niepokojący. 
Do przedsięwzięć o wartości 30 tys. 
euro, czyli 159 tys. 101 zł gmina musi, 
zgodnie z regulaminem, wysłać trzy 
zapytania ofertowe. Krótki termin na 
przygotowanie ofert i brak szczegó-
łów dotyczących planowanej inwe-
stycji sprawił, że pozostałe dwie firmy 
nie przesłały ofert. Zdaniem radne-
go Szarszewskiego zmarnowano ok. 
100 tys. zł publicznych środków. Po 
przedstawionej analizie kierownik Ra-
dosław Kasiak zapewniał, że gdyby 
tylko radny Szarszewski zapropono-
wał firmę, która za wymienioną przez 
niego kwotę jest w stanie wykonać 
projekt z wszystkimi potrzebnymi po-
zwoleniami, to gmina mogłaby sobie 
pozwolić na zerwanie podpisanej już 
umowy i wypłacenie kary.

Radny Rodryg Czyż poparł wnio-
ski radnego Szarszewskiego i wyraził 
swoje zaniepokojenie sposobem wy-
łonienia wykonawcy tego projektu.

W wyniku wyczerpania tematów 
zamknięto VII sesję Rady Miejskiej 
w Nasielsku.

E.G.

Sesja na wniosek radnych

„Pełnia życia jest wtedy,
gdy ma się przekonanie,
że robi się coś ważnego,

potrzebnego, to, co przynosi
pożytek ludziom i społeczeństwu”

B. Jeżowska – Trzebiatowska

Rada Pedagogiczna, Pracownicy Administracji i Obsługi  
oraz cała społeczność szkolna pragną złożyć   

Sz. P. Agnieszce Mackiewicz  
serdeczne podziękowania za długoletnią pracę  

na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. 

Jesteśmy przekonani, że obecny stan szkoły,  
jej prestiż w środowisku lokalnym oraz wysoka jakość pracy są  

Pani dużą zasługą i wynikiem właściwego  
i kreatywnego kierowania naszą placówką. 

Przykro nam, że czas współpracy dobiegł końca.  
Życzymy dużo zdrowia, jak najwięcej powodów do radości  

oraz realizacji osobistych planów i marzeń,  
na które do tej pory brakowało czasu.
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R E K L A M A

FOTOOBSERWATOR

Powiatowe 
bezpieczniejsze
W pierwszym tygodniu czerwca ul. Kolejowa, w Nowych i Starych Pie-
ścirogach, której zarządcą jest starostwo powiatowe w Nowym Dworze 
Mazowieckim, stała się bezpieczniejsza. A wszystko dzięki odświeżeniu 
przejść dla pieszych i pomalowaniu na nowo istniejących tam „zebr”. 

Dodatkowo przejście przy Szkole Podstawowej pomalowano na biało 
czerwono, przed przejściem wykonano ostrzegawcze grubowarstwowe 
linie wibracyjne. Wszystko w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze. 

Ponadto biało-czerwone przejście z liniami wibracyjnymi zostało także 
wykonane na ul. POW obok sklepu Tesco, gdzie zarządcą tej drogi także 
jest starostwo powiatowe. 

E.G.

Z GMINY

Awaria wodociągu
W poniedziałek, 17 czerwca br., w Nasielsku nie było wody w kranach. Po-
wodem braku wody była awaria sieci wodociągowej w Stacji Uzdatniania 
Wody w Jackowie – czego można było dowiedzieć się z początkowych 
komunikatów. Co dokładnie się wydarzyło? Zapytaliśmy oto pracowników 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.

 – Doszło do podłużnego pęknięcia sieci wodociągowej fi 300 wykona-
nej z żeliwa na długości 1 mb przy ul. Przemysłowej w Nasielsku. Miesz-
kaniec Mazewa Włościańskiego powiadomił telefonicznie kierownika 
Działu Wodociągów i Kanalizacji około godz. 0.15 (16.06 br.), że słyszy 
szum wody. Około godz. 1.00 awaria została zlokalizowana i zmniejszy-
liśmy ciśnienie dostarczanej wody. Zakłady, które mają całodobową ob-
sługę o braku dostawy wody zostały powiadomione w nocy – wyjaśnia 
Dorota Nawrocka z ZGKiM w Nasielsku.

Pracownicy ZGKiM przystąpili do usunięcia awarii o godz. 6.30 w po-
niedziałek. W tym samym czasie telefonicznie, mailowo oraz SMS-owo 
mieszkańcy miasta i okolic byli informowani o braku dostawy wody 
z uwagi na awarię sieci wodociągowej na głównej magistrali zasilającej 
miasto i gminę w wodę. O godz. 8.00 całkowicie wyłączono wodę. Za-
powiadano nawet całodniowy brak dostaw wody, w związku z poważną 
awarią. 

 – Woda do sanitariatów była dostarczona do placówek oświaty, gmin-
nych oraz instytucji zgłaszających problem. W mieście zostały postawio-
ne dwa beczkowozy z wodą przeznaczoną na cele sanitarne – informuje 
Dorota Nawrocka.

Ostatecznie dostawa wody została wznowiona ok. godz. 12.30. 

Jak udało nam się ustalić, do tej pory w okresie upałów na terenie gm. 
Nasielsk, nie było przerw w dostawie wody. Mieszkańcy mogli jednak 
odczuć niedogodności związane z niskim ciśnieniem wody w kranach 
w godz.19.00-21.00. W tych godzinach nie ma możliwości skorzystania 
z pralki czy zmywarki. Przerwa w dostawie wody w Nowych Pieścirogach, 
która miała miejsce we wtorek, 24 czerwca br., nie była związana z fizycz-
nym brakiem wody. Nastąpiła na skutek awarii technicznej i brakiem prądu, 
co wstrzymało dostawę wody na kilka godzin. 

Pracownicy ZGKiM upominają mieszkańców, aby racjonalnie gospodaro-
wali wodą w okresie upałów. 

E.G.

KRONIKA  
POLICYJNA

W dniu 09.06.2019 r. w miejsco-
wości Morgi funkcjonariusze pionu 
prewencji KP Nasielsk dokonali za-
trzymania 53-letniego mężczyzny, 
który był poszukiwany nakazem 
doprowadzenia Sądu Rejonowego 
w Pułtusku do odbycia kary ponad 
roku pozbawienia wolności. 

W dniu 18.06.2019 r. w Nasielsku 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
zatrzymali do kontroli drogo-
wej motorower, którym kierował 
18-letni mieszkaniec gminy Nowe 
Miasto znajdujący  się w stanie nie-
trzeźwości z wynikami 0,39 mg/l 
i 0,40 mg/l alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

Sporz. RW

Kronika OSP
12 czerwca, Nuna, pożar lasu. 
Spaleniu uległo ok. 500 m2. Na 
miejscu OSP Nuna, OSP Psucin,  
2 zastępy OSP Nasielsk.

14 czerwca, Krzyczki Szumne, 
samochód osobowy uderzył  
w drzewo. W wypadku zostały 
poszkodowane dwie osoby, które 
trafiły do szpitala. Na miejscu OSP 
Nasielsk, OSP Krzyczki, OSP Nuna, 
2x JRG Nowy Dwór Maz., 2x Po-
gotowie, 2x Policja.

22 czerwca, Chrcynno, wypadek 
motocyklisty. W akcji udział brały: 
ZRM Nasielsk, OSP Nasielsk, OSP 
Nuna, KP Nasielsk, 2x JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki.

25 czerwca, Pianowo Daczki, po-
moc ZRM w transporcie pacjenta 
do karetki.

25 czerwca, Jackowo Dworskie, 
pożaru sadzy w przewodzie ko-
minowym.

Z POLICJI

Efekty 
poszukiwań
W ciągu kilkunastu ostatnich dni 
funkcjonariusze z KPP w Nowym 
Dworze Maz. i KP w Nasielsku pro-
wadzili poszukiwania dwóch miesz-
kańców naszej gminy. Jeden z nich, 
Robert Witkowski (42 l.) z Nasielska 
zaginął 26 maja br., zaś drugi, Wie-
sław Rosłoński (56 l.) z Nuny –  
6 czerwca br.

Jak informuje podkom. Szymon 
Koźniewski, oficer prasowy Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Nowym Dworze Mazowieckim, 
13 czerwca ustalono, że Wiesław 
Rosłoński przebywa w jednym 
z warszawskich szpitali. 

Natomiast Robert Witkowski ofi-
cjalnie wciąż znajduje się na liście 
zaginionych. Podczas prowadzo-
nych, 19 czerwca br., poszukiwań 
mieszkanki Nowego Dworu Maz., 
policja natrafiła na zwłoki mężczy-
zny. Znajdowały się one w rzece 
na wysokości ul. Łęcznej 19 w No-
wym Dworze Maz. Nie można było 
ustalić tożsamości zmarłego, dlate-
go czynności podjęła prokuratu-
ra, która zleciła przeprowadzenie 
sekcji zwłok. Istnieją podejrzenia,  
że jest to nasielszczanin Robert Wit-
kowski, jednak na ostateczną wia-
domość trzeba jeszcze poczekać. 

(red.)

NA SYGNALE

Wypadek w Nunie
Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło we wtorek,  
25 czerwca br., po godz. 14.00 w Nunie. Ze wstępnych ustaleń śledczych 
wynika, że 56-letni kierujący oplem podczas manewru wyprzedzania 
uderzył w jadącego w tym samym kierunku ciężarowego mercedesa, 
którego 57-letni kierowca podjął manewr skrętu w lewo do posesji. Nie-
stety 56-latek poniósł śmierć na miejscu. Kierowca samochodu cięża-
rowego po przebadaniu alkomatem był trzeźwy. Ponadto mężczyźnie 
została pobrana krew do dalszych badań. Na miejscu zdarzenia kilka go-
dzin trwały czynności pod nadzorem prokuratora.

Aktualnie policjanci poszukują świadków tego wypadku. Wszyscy, którzy 
widzieli to zdarzenie,  proszeni są o kontakt z nowodworską komendą lub 
nasielskim komisariatem. Informacje można również przekazywać pod nr 
tel. : 22 775 22 01-04, 23 691 27 77 lub mailowo pod adres: nowy-dwor-
-maz@ksp.policja.gov.pl.

NA SYGNALE
Ukradli  
rurę nawadniającą
Jak informuje podkom. Szymon 
Koźniewski, oficer prasowy Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, według ustaleń policji w Chle-
biotkach, gm. Nasielsk, w okresie 
od 9 do 12 czerwca br., dokona-
no kradzieży ok. 360 mb rury na-
wadniającej pole. Pokrzywdzony 
oszacował straty na ok. 4000 zł. 
Aktualnie prowadzone jest po-
stępowanie w tej sprawie. Jedno-
cześnie policjanci zwracają się 
do osób, które mogły być świad-
kami tego zdarzenia, o kontakt 
z nasielskim komisariatem.

Wypadek  
w Budach Siennickich
Do wypadku drogowego do-
szło w czwartek, 13 czerwca br. 
po godz. 7.00. Obecnie policjan-
ci wyjaśniają okoliczności tego 
zdarzenia drogowego z udzia-
łem motocyklisty. Jak zawiadamia 
podkom. Szymon Koźniewski, ofi-
cer prasowy Komendanta Powia-
towego Policji w Nowym Dworze 
Maz., według wstępnych ustaleń 
policjantów 38-letni kierujący 
jednośladem, na łuku drogi stracił 
panowanie nad pojazdem i wje-
chał do rowu uderzając w beto-
nowy przepust. Mężczyzna trafił 
do szpitala.

Pijany w Borkowie
P o l i c j a n c i  W R D,  w  p i ą t e k ,  
14 czerwca br. po godz. 11.00 za-
trzymali do kontroli 47-letniego 
kierującego Skodą Fabią. Mężczy-
zna po przebadaniu miał ponad  
1, 5 promila alkoholu w organi-
zmie. Jak podaje do wiadomości 
podkom. Szymon Koźniewski, ofi-
cer prasowy Komendanta Powia-
towego Policji w Nowym Dworze 
Maz., teraz mężczyzna odpowie 
za jazdę po pijanemu. Grozi mu 
kara do 2 lat pozbawienia wolno-
ści.

Wypadek  
na Młynarskiej
Trwa postepowanie wyjaśniające 
okoliczności zdarzenia drogowe-
go, które miało miejsce 14 czerw-
ca po 19.00. Według wstępnych 
ustaleń policjantów 41-letni kieru-
jący Opel Astra podczas omijania 
innego pojazdu stracił panowanie 
nad samochodem i wjechał do 
przydrożnego rowu. W wyniku 
zdarzenia kierowca opla i jego pa-
sażerka trafili do szpitala.

Nietrzeźwy kierujący
W niedzielę, 16 czerwca br. po 
godz .  10.00 pol icjanci WRD 
zatrzymali do kontroli 54-let-
niego kierującego Skoda Fabia 
w Nasielsku na ul. Młynarskiej. 
Mężczyzna po przebadaniu miał 
ponad promil alkoholu w organi-
zmie. Teraz odpowie za jazdę po 
pijanemu. Grozi mu kara do 2 lat 
pozbawienia wolności.
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Z GMINY

Co dla dzieci na wakacje?

W SKRÓCIE

Widniej w Mokrzycach
Trwa realizacja funduszu sołeckiego. W miejscowości Mokrzyce Wło-
ściańskie, wzdłuż drogi wojewódzkiej dobudowane zostały kolejne 
punkty oświetleniowe. Fundusz sołecki w tym roku w tej miejscowo-
ści wyniósł 10 035 zł. Latarnie tam dobudowywane są sukcesywnie co 
roku.

… i na Granicznej
Od kilku tygodni świeci się zainstalowana w ubiegłym roku pierwsza la-
tarnia na ulicy Granicznej. Mieszkańcy tej ulicy czekali przeszło rok na jej 
uruchomienie. Opóźnienia nie wynikały jednak z winy Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku, a dostawcy Energa Oświetlenie.

Dom Nauczyciela – brak ofert

Jak poinformował redakcję ŻN Radosław Kasiak, kierownik Wydziału In-
westycji w Urzędzie Miejskim w Nasielsku nie było chętnych na zmoder-
nizowanie Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej nr 1. - Pomimo 
ogłoszonego przetargu, nie zgłosił się do niego żaden wykonawca, nie 
było ofert i będziemy musieli ogłosić konkurs jeszcze raz – powiedział 
kierownik.

Poprawiono przejście dla pieszych

Nowe, tak zwane wyniesione, przejście dla pieszych na ulicy Polnej 
przy Szkole Podstawowej nr 1 wzbudziło ogólny entuzjazm mieszkań-
ców. Kierowcy aut muszą zwalniać w tym miejscu, dzięki czemu zna-
cząco poprawiło się bezpieczeństwo na tej drodze. Okazało się jednak, 
że przy opadach deszczu przejście stało się tamą dla odpływającej wody. 
Potrzebne było wmontowanie rury. Usterka szybko została naprawiona 
przez ZGKiM.

Utrudnienia drogowe w Pniewie

Trwają intensywne prace przy budowie nowego ronda u zbiegu dwóch 
dróg wojewódzkich (571 i 632) w Pniewie. Zerwana już została całkowi-
cie nawierzchnia asfaltowa na placu budowy. Kierowcy także muszą li-
czyć się z licznymi utrudnieniami i zwracać uwagę na ewentualne zmiany 
w organizacji ruchu. Na czas przebudowy skrzyżowania wyznaczono 
także objazdy dla ruchu samochodów ciężarowych.

Michał B.

Nareszcie nadeszły wakacje, w tym 
roku nawet nieco wcześniej niż 
zwykle. Dzieci będą się z nich cie-
szyły jeszcze przez najbliższe dwa 
miesiące, ale dla pracujących rodzi-
ców, zapewnienie im opieki może 
być nie lada wyzwaniem. Szczegól-
nie, jeśli nie mogą liczyć na pomoc 
babć i dziadków.

Najmłodsze dzieci będą mogły 
korzystać z zajęć, które będą od-
bywać się w przedszkolach samo-
rządowych. W lipcu wakacyjny 
dyżur pełnić będzie Przedszkole 
Samorządowe w Nasielsku, gdzie 
dzieci będą przebywał y w tzw. 
grupach między oddziałowych. 
Opiekę nad nimi będą sprawowały 
panie przedszkolanki w godzinach 
od 6 do 17. 

 – Przyjmowaliśmy na nasze dy-
żury wszystkie dzieci z gminy, 
w tym także dzieci 6 letnie z klas 
„0” ze szkół. Zapisano ok. 60 dzie-
ci. Żłobek przez cały lipiec pracu-
je normalnie, bez żadnych zmian, 
również w godz. 6.00 – 17.00 
– mówi Agnieszka Pałaszewska, 

dyrektor nasielskiego Przedszko-
la Samorządowego i Żłobka Miej-
skiego. – Natomiast w sierpniu 
planujemy generalne sprzątanie . 
Na ostatni tydzień sierpnia od 26 
do 30 sierpnia zaplanowaliśmy 
dni adaptacyjne dla maluszków, 
które przyjdą do naszego żłob-
ka. Zaś 30 sierpnia organizujemy 
dzień otwarty dla przedszkolaków  
– dodaje. 

Natomiast w sierpniu br. dyżur wa-
kacyjny pełnić będzie Przedszkole 
Samorządowe w Starych Pieściro-
gach w godz. 7.00 – 17.00.

Rodzice poszukujący opieki wa-
kacyjnej – w lipcu i sierpniu – dla 
swoich dzieci mogą skorzystać 
także z bogatej oferty placówek 
niepublicznych: przedszkola Sa-
kolandia oraz przedszkola i szkoły 
podstawowej Pod Fiołkami.

W Niepublicznym Przedszkolu Sa-
kolandia objęte opieką są dzieci, 
począwszy od maluchów uczęsz-
czających do żłobka (1 – 3) oraz od 
4 do 8 latków, dla których orga-

nizowane będą różnorodne zaję-
cia. Placówka prowadzi działalność 
w godz. 6.00 – 18.00. Przerwa 
wakacyjna w przedszkolu nastąpi 
w dniach 5 – 9 sierpnia br.

W Niepublicznym Przedszkolu 
„Pod Fiołkami” i w Niepublicznej 
Szkole Podstawowej „Pod Fiołka-
mi” wakacyjne zajęcia dla dzieci 
będą odbywać się przez cały lipiec 
i w drugiej połowie sierpnia (od  
1 do 15 sierpnia placówki będą za-
mknięte), w godz. 7.30 – 17.00.

W pierwszej połowie lipca zajęcia 
wakacyjne dla dzieci organizowa-
ne są także przez Nasielski Ośrodek 
Kultury oraz Miejsko – Gminną Pu-
bliczną Bibliotekę w Nasielsku. 

(red.)

Z GMINY

Upał nie odpuszcza
Od połowy maja br. temperatu-
ra  powietrza z dnia na dzień sta-
wała się coraz wyższa i w czerwcu 
mamy do czynienia z tropikalnymi 
upałami. Bywają dni kiedy przekra-
cza ona 30 stopni C. Jednych taka 
pogoda cieszy, ale dla innych jest 
bardzo trudna do zniesienia, a na-
wet zagraża zdrowiu i życiu ludzi. 

Jak informuje Maria Michalczyk, 
dyrektor Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Nasielsku, lato to wyjątkowy 
trudny czas przede wszystkim dla 
seniorów i małych dzieci.

 – Wysokie temperatury, nagrzane, 
duszne powietrze i piekące słońce 
bywają mocno uciążliwe. Oso-
by starsze w takie dni skarżą się 
na duszności i uczucie ogromne-
go zmęczenia. W ostatnich dniach 
zwiększyła się liczba osób zgła-
szających się do lekarzy SPZOZ 
w związku ze złym samopoczu-
ciem – mówi M. Michalczyk z SP 
ZOZ. 

Natomiast  Anna Ł apińska le-
karz z NZOZ Centrum Medyczne 
w Nasielsku stwierdza, że najwię-
cej pacjentów narzekających na 
złe samopoczucie pojawiało się 
w tej placówce podczas pierwszej 
fali upałów, ok. dwa tygodnie temu. 
Najczęściej pacjenci narzekali na 
bóle i zawroty głowy, mieli nudno-
ści i wysoką temperaturę. 

Często powodem złego samo-
poczucia może być zarówno 
przegrzanie organizmu, jak i od-
wodnienie, czyli zaburzenie rów-
nowagi wodno-elektrol i towej 
organizmu, w wyniku utraty znacz-
nej ilości wody. Tracimy ją pocąc 
się podczas upałów. Do objawów 
odwodnienia należą: suchość ust, 

apat ia,  sucha 
skóra, zmniej-
szenie napięcia 
gałek ocznych, 
rzadsze odda-
wanie moczu, 
brak potu, utra-
ta elastyczno-
ści skóry, brak 
apetytu i wzdę-
ty brzuch. Do-
datkowo mogą 
w ys t ę p o wa ć 
także zawroty 
głowy, omdle-
n i a ,  g o r s z e 
s a m o p o c z u -
cie, osłabienie 
mięśni, arytmia 
s e r c a ,  d r ż e -
nie mięśni czy 
senność. Po za-
uważeniu u sie-
b ie  ob j awów 
odwodnienia 
należy zgłosić 
się do lekarza.

Warto podczas upałów stosować 
rady, który przygotowali dla na-
szych czytelników lekarze z SP ZOZ 
Nasielsk:

Pamiętajmy o odpowiednim na-
wodnieniu. Woda stanowi 75% wagi 
ciała człowieka. Abyśmy mogli pra-
widłowo funkcjonować musimy 
pamiętać przede wszystkim o wła-
ściwym nawodnieniu. Odpowied-
nia podaż płynów w codziennej 
diecie kobiet powinna wynosić 2 l 
i 2,5 l dla mężczyzn. Jednak latem 
zapotrzebowanie na wodę wzra-
sta wraz ze wzrostem temperatury. 
Wówczas zaleca się zwiększenie 
ilości spożywanych płynów o 250 
ml na każdy stopień powyżej 37 st. 
Celsjusza. Upały zobowiązują do 

uzupełniania niedoborów również 
soli mineralnych – w szczególności 
potasu oraz sodu.

Dodatkowo w trakcie gorących, 
letnich dni nasz organizm jest 
szczególnie narażony na przegrza-
nie. Dlatego starajmy się unikać 
przebywania na słońcu w godzi-
nach od 11 do 15.

Często bierzmy chłodną kąpiel lub 
prysznic, by schłodzić organizm.

Podczas upału nośmy jasne, lekkie, 
przewiewne stroje wykonane z na-
turalnych materiałów, np. baweł-
ny czy lnu. Obowiązkowo należy 
pamiętać o nakryciu głowy, aby 
uchronić się przed udarem.

E.G.

fot. J. Sterbicka
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Z życia Państwa Środka
Okres wakacyjny sprzyja podróżom, również 

tym literackim. Tym razem chciałbym zabrać 

wszystkich w czytelniczą podróż do Państwa 

Środka, a dokładniej do Szanghaju. Tam toczy 

się życie ludzi mieszkających na ulicy o po-

etyckiej nazwie Wiecznej szczęśliwości. Chyba 

każdy, kto śledzi historię Chin, jest pod wraże-

niem tego, jak długą drogę przeszedł ten kraj 

w ostatnich latach, stając się obecnie jedną 

z najpotężniejszych gospodarek świata i jedy-

nym państwem mogącym zagrozić hegemo-

nii Stanów Zjednoczonych. 

Okupione to zostało jednak wieloma wydarzeniami z przeszłości, które 

wpłynęły na życie jego mieszkańców. Nieudane inicjatywy społeczne 

i gospodarcze Mao Zedonga kosztowały kraj, jak niektórzy wyliczają, 

życie prawie 65 milionów mieszkańców! Dalej Chiny otworzyły się na 

reformy kapitalistyczne i poprawę sytuacji materialnej, a także zmiany 

w mentalności, np. masowe przeprowadzanie się ludzi ze wsi do miast 

i otwieranie swoich biznesów. Echa tego wszystkiego można znaleźć 

w fascynującym reportażu Ulica wiecznej szczęśliwości. O czym ma-

rzy Szanghaj. Autor książki, Rob Schmitz, trafił do Chin w latach 90-tych 

jako wolontariusz Korpusu Pokoju. Przez te wszystkie lata miał okazję 

przekonać się na własne oczy, jak wygląda życie zwykłych chińczyków, 

szczególnie różnice między osobami z wielkich aglomeracji i mniejszych 

ośrodków. W pewnym momencie zamieszkał przy ulicy Changle Lu  

(长乐路) którą, dosyć swobodnie, przetłumaczył jako Ulica Wiecznej 

Szczęśliwości. Losy mieszkających tam ludzi stały się impulsem do na-

pisania omawianego reportażu. Ich historie stają się odbiciem ogólnej 

kondycji społeczeństwa tego ogromnego i fascynującego kraju.

Warto dodać, że Szanghaj to świetne miejsce do tworzenia historii bę-

dących mozaiką losów różnych ludzi. Ponieważ jest to jedno z najbo-

gatszych miast w Chinach, to przyjeżdżają do niego mieszkańcy innych 

prowincji (często obszarów wiejskich) w poszukiwaniu szczęścia i do-

brobytu dla siebie i rodziny. Waidiren, jak nazywa się tam przyjezdnych, 

stanowią ponad połowę populacji Szanghaju. Dzięki temu w książce znaj-

dziemy ludzi młodych i starych, rdzennych mieszkańców Szanghaju,  

jak i pochodzących z ościennych miejsc. Niektórym z bohaterów wyszło 

w życiu, inni, jak Stary Kang, stają się ofiarami dynamicznych przemian 

w kraju. Każda z historii jest jednak ciekawa i łatwo czytelnikowi nawiązać 

więź z bohaterem.

Podsumowując, Ulica Wiecznej Szczęśliwości, to interesująca lektura nie 

tylko dla domorosłych sinologów, ale też wszystkich, którzy są miłośni-

kami pasjonujących reportaży.

Paweł Kozłowski

Mały
Mały motylek, malutki, 

Ponad kwiatkami wciąż fruwa, 

Meszkiem pokryty calutki, 

A co go boli, odczuwa.

Duży małego potrąca 

i mówi o nim, nieważny,

a on chce lecieć do słońca, 

chciałby oddychać jak każdy.

Małe jest piękne, w przysłowiu, 

mały się bronić też umie, 

bo on, jak księżyc w swym nowiu,

on wszystkie prawdy rozumie.

Mały i pełen miłości, 

jest większy od największego, 

w nim nie ma zwykłej zazdrości,

a bardzo dużo dobrego. 

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI

Z BIBLIOTEKI

Czytajmy książki  
- Katarzyna Grochola
W związku z pojawieniem się w księgarniach naj-
nowszej książki Katarzyny Grocholi pt. Zranić 
marionetkę, przypominamy twórczość tej autor-
ki. Dotychczas była ona znana przede wszystkim, 
jako pisarka powieści obyczajowych i romansów, 
np. Nigdy w życiu, Ja wam pokażę, Trzepot skrzy-
deł, Kryształowy anioł, Zielone drzwi.

W swojej najnowszej książce pokazuje, że zmiana 
gatunku jest możliwa, tym razem mamy bowiem 
do czynienia z kryminałem.

Zapraszamy wszystkich do nasielskiej biblio-
teki, gdzie przygotowaliśmy półkę z książkami  
K. Grocholi. 

(b.)

Z DKK

Z NOK

Dyplomy dla uczestników 
Nasielski Ośrodek Kultury może 
poszczycić się dziećmi, które 
rozwijają swoje umiejętności ak-
torskie. Przez kilka ostatnich mie-
sięcy dwie grupy dzieci z klas 
pierwszych z nasielskich szkół 
podstawowych (SP nr 1 i SP nr 2) 
uczestniczyły w warsztatach te-
atralnych prowadzonych w NOK 
pod kierunkiem Małgorzaty Su-
zuki. 

Odbywały się one cyklicznie, raz 
w tygodniu, w godzinach zajęć 
szkolnych. Ich zasadniczym celem 
jest edukacja teatralna dzieci. Dzię-

ki udziałowi w nich dzieci mogą nabyć 
umiejętności pracy w grupie poprzez 
wspólne działania artystyczne. Uczą 
się empatii, wcielając się w różne role, 
a także usprawniają aparat artykula-
cyjny, uczą się głośnego i wyraźnego 
mówienia. Ponadto rozwijają plastykę 
ciała, poczucie rytmu oraz  umiejęt-
ności wokalne. 

Prowadząca zajęcia, aktorka i polo-
nistka, Małgorzata Suzuki, zapewnia 
dzieciom profilaktykę logopedycz-
ną. Uczy m.in. pracy nad wyobraźnią 
sceniczną czy budowaniem postaci  
na scenie. 

Ostatnie tegoroczne warsztaty odbyły 
się w poniedziałek, 10 czerwca br. Instruktorka, pani Małgorzata, podziękowała dzieciom oraz nauczycielkom za współ-
pracę. Każdy uczestnik zajęć otrzymał dyplom ukończenia I roku Warsztatów Teatralnych. Wyłoniono również gru-
pę szczególnie uzdolnionych dzieci, 
którym wręczono dyplomy z wy-
różnieniem. Kolejne warsztaty te-
atralne odbędą się już po wakacjach. 

Projekt naszych teatralnych zajęć 
skierowany jest do kl. I-III, dlatego 
mamy nadzieję, że od września ko-
lejne klasy będą chciały wziąć w nim 
udział. 

(red.)

Historia Abigel
W sobotę, 15 czerwca br., od-
było się przedwakacyjne spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Rozmawialiśmy na nim 
o książce Magdy Szabó Tajem-
nice Abigel .  Jest to powieść 
młodzieżowa, opowiadająca 
historię młodej Giny, która zo-
staje zesłana przez ojca - woj-
skowego, na kalwińską pensję. 
Akcja dzieje się na węgierskiej 
prowincji w latach 40. ubie-
głego wieku. Główna bohater-
ka, młoda dziewczyna, która 
żyła beztrosko pomimo trwa-
jącej wojny, musi s ię nagle 
odnaleźć w internacie i szyb-
ko dorosnąć. Bohaterka jest 
oryginalną postacią, która nie 

może się dostosować 
do zasad panujących 
w miejscu, do które-
go trafiła. Klubowicze 
zgodnie uznali, iż jest 
to ciekawa i przyjem-
na powieść przywo-
łująca wspomnienia 
z młodości, ponieważ 
ki lka pań z naszego 
D yskusyjnego Klu-
bu Książki mieszkało 
kiedyś na takiej pensji. 
Zapamiętały z poby-
tu przede wszystkim 
bardzo dobrą organi-
zację czasu. Odbywa-
ł y się zajęcia, nauki, 
dwugodzinny spacer, 

pobudka o szóstej rano. Oto kil-
ka warunków, do których należało 
się dostosować. Tajemnice Abigel 
spodobały się naszym klubowi-
czom. Jak już się zaczęło tę książ-
kę czytać, trzeba było ją skończyć, 
aby poznać zakończenie. Warto 
wspomnieć, iż na podstawie tejże 
powieści, w 1978 powstał serial te-
lewizyjny w reżyserii Evy Zsurzsy 
pt. Abigel. 

Podczas wakacji będziemy mogli 
zapoznać się z utworami: Manueli 
Gretkowskiej Poetka i książę oraz 
Tuwim. Wylękniony bluźnierca 
Mariusza Urbaniaka. Do zobacze-
nia we wrześniu!

(mcz)
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Malowanie wełną
Filcowaniem zajmowali się 
uczestnicy kolejnych już 
zajęć rękodzielniczych, któ-
re odbyły się w Nasielskim 
Ośrodku Kultury w ramach 
projektu „Kreatywne malu-
chy” z programu „Inicjaty-
wa lokalna” finansowanego 
przez Gminę Nasielsk.

W sobotę, 15 czerwca br., 
na dzieci i ich opiekunów 
czekało naprawdę niebez-
pieczne, bo dość ostre i kłu-
jące zadanie. Panie Justyna 
i Ewelina z Pracowni Juste-
walia poprowadziły zajęcia 
z podstaw filcowania.  

Ten rodzaj rękodzieła artystycznego zyskał sobie ostatnio wielką popularność. Filcować można na kilka sposo-
bów: na sucho, na mokro lub łącząc obie techniki. Można tworzyć przestrzenne figurki albo filcować na płaskiej 
powierzchni (np. na arkuszu filcu). 

O tym wszystkim opowiedziała uczestnikom 
warsztatów pani Justyna pokazując różne pra-
ce wykonane tymi technikami oraz niezbęd-
ne narzędzia do pracy (np. specjalne igły). 
Dzieci poznały technikę filcowania na sucho, 
które polega na formowaniu wełny za pomo-
cą specjalnej igły. Po krótkim wprowadzeniu 
wszyscy otrzymali kawałek styropianu, na 
którym najpierw trzeba było naszkicować 
projekt, a później, za pomocą specjalnej igły 
(oczywiście w odpowiednich obsadkach), 
„namalować” go kolorową wełną. Zada-
nie wcale nie było łatwe, dlatego niektórym, 
szczególnie młodszym dzieciom, przydała się 
pomoc dorosłych. Już wiemy, że filcowanie 
wymaga pomysłowości, umiejętności łącze-
nia kolorów, a także dużo cierpliwości i do-
kładności. Tak właśnie, w naszej NOK-owskiej 
pracowni artystycznej, powstały wspaniałe 
obrazy malowane wełną. 

(i.)

Z NOK

Świat wyobraźni 
W sobotę, 15 czerwca br., pani Ewa Witkowska, poprowadziła ostatnie 
warsztaty malarskie w tym roku szkolnym. Zadaniem dzieci uczestniczą-
cych w zajęciach było stworzenie kompozycji malarskiej, w której znajdą 
się trzy zupełnie różne elementy. A były to: człowiek jakiejś rasy lub naro-

dowości (np. Chińczyk, Indianin, mieszkaniec Afryki), zwierzę (np. koń, kot, 
papuga) i przedmiot (okulary, wiadro, kij). Dla wyrównania szans, najpierw 
odbyło s ię losowanie . 
Gdy każdy już wiedział,  
co i jak ma namalować, 
dzieci przystąpiły do pra-
cy. To niełatwe zadanie 
wymagało od nich uru-
chomienia wyobraźni. I tak 
powstały kolorowe por-
trety (np. Indianina w czar-
nych okularach jadącego 
na koniu), a później mali 
artyści swoje kolejne pra-
ce poświęcili swoim ma-
rzeniom o wakacyjnym 
wypoczynku. 

Dziękujemy pani Ewie Witkowskiej i grupie uzdolnionych plastycznie dzie-
ci za cały rok wytrwałej pracy. Do zobaczenia we wrześniu. 

(i.)

Z NOK.

Mam patent  
na kulturę
Do końca czerwca br. trwa na-
bór pomysłów na inicjatywy 
mieszkańców w ramach orga-
nizowanego i finansowanego 
przez Nasielski Ośrodek Kul-
tury programu „Mam patent 
na kulturę”. Konkurs ma na 
celu odkrywanie i rozwijanie 
kulturotwórczego potencja-
łu mieszkańców naszej gmi-
ny oraz wspieranie realizacji 
ich pomysłów. Przedmiotem 
konkursu jest pomysł inicja-
tywy lokalnej, który zakłada 
wspieranie rozwoju społecz-
ności lokalnej i upowszech-
nianie kultury. Ponadto, jest 
autorskim pomysłem wnio-
skodawcy, przeprowadzanym 
we współpracy z Nasielskim 
Ośrodkiem Kultury, skierowanym do społeczności lokalnej i realizowa-
nym na terenie gminy Nasielsk. Inicjatywa powinna być zrealizowana 
w okresie od 1 lipca do 31 października 2019 roku.

Swoje projekty na formularzu zgłoszeniowym mogą składać mieszkań-
cy i osoby zamieszkujące gminę Nasielsk, występujący jako: osoby indy-
widualnie; grupy nieformalne (min. 3 osoby) i organizacje pozarządowe.

Nasielski Ośrodek Kultury zapewnia przy realizacji pomysłu inicjatywy 
wsparcie finansowe, infrastrukturalne i merytoryczne. Maksymalna kwota 
dofinansowania pomysłu wynosi 5000 złotych. Zapraszamy do udziału 
w konkursie. 

Więcej informacji na stronie: www.noknasielsk.pl.
(red.)

R E K L A M A
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Niezapomniane wspomnienia 
Pielgrzymowanie jest jedną z form 
modlitewnego spotkania z Bogiem. 
Ważną rolę w nim pełnią pewne 
szczególne miejsca. Znane są one 
w pierwszym rzędzie z tego, że 
miały w nich miejsce zdarzenia, 
które są trudne do wytłumaczenia 
przy użyciu tylko ludzkiego rozu-
mu. W wyjaśnienie ich człowiek 
angażuje wiarę. 

Pielgrzymki są bardzo znanym 
i ważnym zjawiskiem. Mamy moż-
ność je obserwować lub w nich 
uczestniczyć. Są jednak pew-
ne pielgrzymki szczególne, które 
w jakiś szczególny sposób nobilitu-
ją ludzi w nich uczestniczących. Do 
najbardziej znanych miejsc piel-
grzymowania olbrzymiej masy lu-
dzi należy też nasza Częstochowa. 
Szczególnym miejscem pielgrzy-
mowania są: Fatima i Lourdes.

W obydwu tych miejscowościach 
i mieszczących się tam sanktu-
ariach było wielu Polaków. Było też 
wielu nasielszczan. Chwalą się do 
dzisiaj, że mogli być w tak szczegól-
nych miejscach i uczestniczyć tam 
w nabożeństwach i różnego rodza-
ju religijnych praktykach. Pamiątki 

tam pozyskane zajmują w ich do-
mach miejsca szczególne.

Pielgrzymka do Lourdes mieszkan-
ki Nasielska Łucji Mokos w dniach 
od 2 do 8 maja br. zasługuje na 
szczególną uwagę. Była to z wielu 
względów pielgrzymka szczególna. 
Przede wszystkim był to kilkudnio-
wy pobyt na modlitwie w licznych 
sanktuariach wybudowanych tu od 
połowy dziewiętnastego wieku po 
tym, jak przez pół roku w Grocie 
Massabiellskiej Bernardetcie So-
ubirous ukazywała się Matka Boża. 
Dzisiaj, młodziutka wtedy dziew-
czyna, później siostra Bernadetta 
ogłoszona jest świętą i patronuje 

temu wszystkiemu co związane jest 
z Lourdes.

Do Lourdes nie tylko przyjeżdża, 
ale przywożonych jest wielu lu-
dzi chorych. Prośby o uzdrowie-
nie można zanosić wszędzie, 
ale to miejsce jest szczególnie 
predysponowane do tego, aby 
o to prosić. Nie oznacza to jednak,  
że każda prośba będzie wysłucha-
na. Jest jednak wiele świadectw,  
że miały tu miejsca zdarzenia, któ-
rych wytłumaczenie przekracza 
to, co jest związane z wiedzą. Ale 
cóż, już nasz wielki romantyk pi-
sał, że czucie i wiara silniej mówi do 
„niego” niż mędrca szkiełko i oko. 
I warto chyba wiedzieć, że wiara 
nie jest wcale wyrazem niewiedzy 
i ciemnoty, ale wynika z potrzeby 
ludzkiego serca i umysłu.

Nasza Łucja na tę pielgrzymkę nie 
pojechała przypadkowo. Zachę-
cał ją do tego i postarał się o to 
inny nasielszczanin, który przed 
laty miał szczęście uczestniczyć 
w takiej pielgrzymce. Wszystko sta-
ło się za sprawą Fundacji, w której 
miał szczęście się znaleźć. Nikt go 
wtedy nie pytał, tak samo jaki teraz 

Łucji, czy ma pienią-
dze na tak kosztow-
ny wyjazd (przeloty 
samolotami, pełne 
utrzymanie na te-
renie Francji, obok 
bogatego progra-
m u  r e l i g i j n e g o , 
bogaty program tu-
rystyczny). Była taka 
potrzeba. O tym za-

decydowali wspaniali ludzie, któ-
rzy kierują tą Fundacją i na co dzień 
pomagają ludziom będącym w po-
trzebie – ludziom pokrzywdzonym 
przez los, dzieciom i starszym. Wy-
jazdy te organizuje Fundacja św. 
Jana Jerozolimskiego i Zakon Mal-
tański.

Od pielgrzymki, w której uczestni-
czyła Łucja minął już prawie mie-
siąc, a ona wciąż żyje tym czego 
doświadczyła. To, jak mówi, były 
najpiękniejsze chwile w jej życiu. Po-
znała wielu wspaniałych ludzi, któ-
rzy chcą i pełnią służbę drugiemu 
człowiekowi. Nie afiszują się swo-
imi tytułami, w tym i tytułami rodo-

wymi. Są na każde zawołanie ludzi 
pokrzywdzonych, których wzięli 
pod opiekę, a którzy wymagają nie-
kiedy czynności bardzo trudnych.  
To wsz ystko rob ią z radością 
i uśmiechem. Wśród osób opieku-
jących się naszymi pielgrzymami 

byli też członkowie tych organizacji 
z Wielkiej Brytanii.

Wrażenie robiła też ilość pielgrzy-
mek, różnojęzyczny tłum, proce-
sje i modlitwy, I miało się odczucie,  
że to jedna wielka rodzina. 

Pamiątką po tej niezwykłej piel-
grzymce jest też dla Łucji skromny 
przewodnik przygotowany przez 
organizatorów dla uczestników piel-
grzymki. Nasza pątniczka traktuje go 
jak swoistego rodzaju relikwię i nie 
bardzo chce się z nim rozstawać.

Andrzej Zawadzki  

Z OSP

Biwak w OSP Nasielsk
W Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Dę-
binkach zrodził się po-
mysł, by podzielić się 
swoją pasją z dziećmi. 
I tak, w marcu br., za 
zgodą Grażyny Me-
nich-Masanowsk iej , 
dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Dębinkach 
oraz Zarządu Ochot-
niczej Straży Pożar-
nej w Nasielsku, powstała Szkolna Drużyna Pożarnicza. Zajęcia prowadzi  
dh Iza, która na co dzień pracuje w tej placówce. Uczestnicy zajęć zapo-
znają się ze specyfikacją pracy strażaka, uczą się zasad bezpieczeństwa, 
a także postępowania i udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych. 
Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach prowadzonych w urozmaico-
nej formie. Być może ich uczestnicy zarażeni entuzjazmem związanym 
z pracą strażaka odkryją swoje powołanie i staną się naszymi następcami. 
Zgodnie z przysłowiem Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Nagrodą za uczestnictwo w zajęciach był biwak w strażnicy OSP, który 
odbył się w piątek, 21 czerwca br. Druhowie przygotowali wiele atrakcji 
m.in. mecz piłki nożnej, zawody w przeciąganiu odcinka strażackiego, la-
nie wody oraz poranną zaprawę. Nasi najmłodsi podopieczni już czekają 
z niecierpliwością na kolejne spotkanie. Dziękujemy za obecność i dobrą 
zabawę.

OSP Nasielsk

Z MIASTA

Boże Ciało
W czwartek, 20 czerwca br., po mszy świętej z okazji uroczystości Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ulicami Nasielska przeszła tradycyjna 
procesja celebrująca święto Bożego Ciała. Wzięli w niej udział nasielscy 
duchowni, ministranci, członkowie Akcji Katolickiej, chór Lira, orkiestra 
dęta, strażacy, harcerze oraz setki mieszkańców miasta i przybyli goście. 
– To publiczne wyznanie wiary – przypominał ksiądz kanonik Tadeusz 
Pepłoński proboszcz parafii pw. św. Wojciecha.

Tradycyjnie ołtarze zlokalizowane były przy ulicy Św. Wojciecha, przy 
ulicy Kilińskiego, na skwerze im. Jana Pawła II oraz przy budynku OSP 
w Nasielsk. Drugi ołtarz nawiązywał do postaci błogosławionych męczen-
ników: abp. A. J. Nowowiejskiego i bp. L. Wetmańskiego, a czwarty do Ojca 
Maksymiliana Kolbe. Pozostałe ołtarze nawiązywały do symboliki chleba.

Michał B.
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UROCZYSTOŚCI

Pamięci Żołnierzy Niezłomnych
W niedzielę 16 czerwca po raz VI ob-
chodziliśmy uroczystość upamiętnienia 
żołnierzy Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego, którzy polegli w 1950 r. 
w Popowie Borowym.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły 
się o godz. 11.00 mszą polową w inten-
cji Żołnierzy Niezłomnych, którą ce-
lebrował ks. Tomasz Trzaska kapelan 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więź-
niów Politycznych PRL w Warszawie. 
Godną oprawę uroczystości stanowiła 
obecność Kompanii Honorowej 2. Ma-
zowieckiego Pułku Saperów z Kazunia. 

Po odczytaniu przez mjr Agnieszkę Królak Ape-
lu Pamięci kompania oddała trzykrotną salwę 
honorową. Podczas uroczystości Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nasielska, przypomniał trudną 
historię naszej Ojczyzny. Była to również okazja 
do podziękowania ks. Tadeuszowi Jabłońskie-
mu za wieloletnią posługę na rzecz społeczno-
ści lokalnej oraz zaangażowanie w organizację 
uroczystości. Następnie przedstawiciele rodzin 
poległych, samorządu lokalnego oraz jednostek 
organizacyjnych złożyli wieńce pod pamiątko-
wą tablicą.

Z BIBLIOTEKI. Rajd rowerowy 

U sąsiadów
W dniu 23 czerwca o godzinie 10.00 przed budynkiem biblioteki zebrało się 
64 uczestników rajdu rowerowego, aby wspólnie udać się do sąsiedniego 
miasta, Serocka. 

Pomysł wyjazdu do Serocka zrodził się już w roku ubiegłym, a jego inicja-
torem był pan Łukasz Barański, który wraz z rodziną, żoną i dwiema córkami 
jest stałym uczestnikiem naszych rowerowych wypadów. Letnia, upalna aura 

sprzyjała temu przedsięwzięciu, zważywszy na fakt, że Serock dysponuje pla-
żą, a natura obdarzyła go malowniczym położeniem, letniskowym klimatem 
i licznymi miejscami do różnych form wypoczynku na powietrzu.

Trasa rajdu rowerowego wiodła przez Pniewo, Krzyczki, Smogorzewo, Błędo-
stowo. Pierwszy postój miał miejsce we wsi Krzyczki Pieniążki, następnie za-
trzymaliśmy się w miejscowości Górka Powielińska, gdzie przed cmentarzem 
mariawitów dyrektor biblioteki, dr Stanisław Tyc, przedstawił historię maria-
wityzmu, który w swoich początkach rozwijał się w ramach Kościoła Rzym-
sko-Katolickiego. Z czasem jednak wyodrębnił się tworząc własną konfesję. 
Założycielką mariawityzmu była siostra zakonna Feliksa Kozłowska, a celem 
tego ruchu było szerzenie kultu Najświętszej Marii Panny (nazwa pochodzi od 
łacińskich słów „Mariae Vitae”). Do ostatecznego zerwania z Kościołem Rzym-
sko-Katolickim doszło w 1906 roku. Najważniejszym ośrodkiem kultu tej religii 
jest Płock.

Następnie kolorowy peleton, przez Powielin, Wólkę Zaleską, udał się do Po-
byłkowa, gdzie uczestnicy rajdu rowerowego „zaliczyli” kolejny odpoczynek. 
Z Pobyłkowa, jadąc przez Wierzbicę, nasi rowerzyści dotarli do Serocka, gdzie 
najpierw udaliśmy się do cukierni, aby ochłodzić się pysznymi lodami własne-
go wyrobu ufundowanymi przez organizatorów. Stamtąd poszliśmy na serocki 
rynek, gdzie w sąsiedztwie pięknego ratusza, tuż obok fontanny nasz przewod-
nik przybliżył historię miasta. Serock jest to bliźniacze miasto dla Nasielska, po-
nieważ ma ten sam rodowód sięgający VIII wieku, a najstarszym dokumentem 
zachowanym do dziś, świadczącym o wieku tego ośrodka miejskiego jest tzw. 
falsyfikat mogileński czyli akt nadania dziewięciń oraz opłat z przewozów rzecz-
nych benedyktynom pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty. Dokument 
ten pochodzi z 1065 roku i wymienia dwanaście grodów na tzw. starym Ma-
zowszu, wśród nich Nasielsk i Serock. W czasach staropolskich Serock stano-
wił własność zakonu w Czerwińsku, a nazwa jego brzmiała wówczas Serociec. 
Miasto rozrastało się dzięki wymianie handlowej z Gdańskiem, handlowano 
głównie zbożem, wańczosem oraz produktami leśnymi. Obydwa miasta łą-
czy też fakt, że posiadały duże skupiska ludności żydowskiej. Pierwsi osadnicy 
dotarli do Serocka za czasów Kazimierza Wielkiego. W początkach XIX wieku  
21% populacji miasta stanowili Żydzi. W 1856 roku współczynnik ten wynosił 
56%, natomiast w wieku XX zmalał do 52%. W Serocku zachował się średnio-
wieczny układ przestrzenny miasta z charakterystycznym, wydatnym rynkiem 
oraz ratuszem. Warty uwagi jest również miejscowy kościół z XVI wieku usytu-
owany na nadnarwiańskiej skarpie.

Po wysłuchaniu interesujących informacji, uczestnicy rajdu udali się na plażę, 
skąd dwie grupy udały się kolejno w godzinny rejs po Zalewie Zegrzyńskim 
statkiem Albatros. Podczas rejsu mieliśmy przyjemność korzystać z uroków 
okolicy, podziwiać przepiękne krajobrazy obfitujące w lasy, których natura nie 
poskąpiła Serockowi. Zalew jest popularnym terenem rekreacyjnym, akwenem 
żeglarskim, miejscem wędkowania i kąpieli. Duża lesistość, z przewagą lasów 
grzybnych i szeroko zakrojona turystyka, przyciąga zwłaszcza mieszkańców 
Warszawy i okolic.

W końcowym etapie rajdu udaliśmy się na działkę rekreacyjną należącą do pań-
stwa Barańskich, znajdującą się w miejscowości Łacha. Zostaliśmy tam niezwykle 
ciepło przyjęci (mając na uwadze również 30-to stopniowy upał) i poczęstowani 
owocami. Nie zabrakło tradycyjnych kiełbasek, które w tym urokliwym miej-
scu, w niezwykłej scenerii, nad brzegiem Narwii smakowały wybornie. Mimo 
gorąca, każdy z przyjemnością wypił poobiednią kawę lub herbatę. Pragniemy 
w tym miejscu serdecznie podziękować państwu Katarzynie i Łukaszowi Ba-
rańskim za gościnę.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolejny rajd rowerowy „Miodowym szla-
kiem” cz. II, który odbędzie się 7 lipca, tradycyjnie w samo południe, czyli wra-
camy do stałej godziny odjazdu rajdu. Informujemy, że będzie istniała możliwość 
zakupu miodu. Do zobaczenia.

(bibl.)

Z NTUW

Wyjazd na Mazury
Studenci Nasielskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku uczestniczyli w dwu-
dniowej wyprawie do Krutynia na Mazu-
ry (18 i 19 czerwca br). Była to doskonała 
okazja do zwiedzania ciekawych miejsc 
np. muzeum Indian Ameryki Północnej 
w Spytkowie, Parku Dzikich Zwierząt w 
Kadzidłowie. Odważni mogli wziąć udział 
w spływie kajakowym po rzece Kruty-
nia oraz w rejsie statkiem z Rucianego do 
Mikołajek. Podczas pobytu w Gościńcu 
Zacisze „Mazur” u państwa M. i M. Ce-
sarek nie zabrakło także dodatkowych 
atrakcji, takich jak Jubileusze Małżeństwa 
- Z. i J. Zawadzkich, H. i W. Wróblewskich, 
J. i S. Piórkowskich oraz 41 - lecie B. i F. 
Godlewskich. Okazji do śpiewu i tańców 
było dużo. 

Studenci NTUW składają podziękowania burmistrzowi Nasielska za dofinansowanie tego wyjazdu. 
(a.)

Z PARAFII

Zmiana proboszcza
D e c y z j ą  b i s k u p a  d i e c e -
zji p łockiej ks. kanonik Tade-
usz Jabłoński, proboszcz parafii  
pw. bł. ks. J. Popiełuszki w Nu-
nie, od 1 lipca br. został mia-
nowany proboszczem paraf i i  
pw. św. Stanisława BM w Wieczf-
ni Kościelnej. Ksiądz Tadeusz 
jest doskonale znany mieszkań-
com naszej gminy, ponieważ 
zanim został w 2011 r. pierw-
szym proboszczem i organiza-
torem parafii w Nunie, pracował, 
jako wikariusz w nasielskiej parafii  
ś w.  Wojc iecha .  W t ym roku 
obchodzi ł  on 25 lecie przy-
jęcia święceń kapłańskich i z 
tej okazji spotkał się, w środę,  
19 czerwca br., w Świeszewie  
z uczestnikami WTZ, ich opieku-
nami i członkami Stowarzyszenia. Ksiądz T. Jabłoński od wielu lat wspierał środowiska osób z niepełnosprawno-
ściami, jest też członkiem Zarządu Stowarzyszenia prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeszewie

Nowym proboszczem parafii w Nunie od początku lipca będzie ks. Waldemar Marciniak.
(red.)
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ABC OGRODNICTWA

Czosnek  
i jego odmiany
Jedną z cenionych, mrozo-
odpornych, często sadzo-
nych w ogrodach roślin jest 
czosnek jadalny i czosnek 
ozdobny.

Czosnek jadalny najczęściej 
używany jest jako przyprawa 
do potraw, ale wykorzysty-
wany jest też do przyrzą-
dzania syropów, wyciągów, 
wywarów. Syropy wyko-
rzystywane są do naturalne-
go leczenia infekcji układu 
oddechowego. Ze względu 
na właściwości lecznicze zwany jest często  naturalnym antybiotykiem. 
Wyciągi i wywary wykorzystywane są np. do zapobiegania chorobom 
grzybowym roślin i ich zwalczania, czy też odstraszania szkodników. 
Opryski z wyciągu czy wywaru z czosnku zwalczają m.in. śmietki cebu-
lanki, choroby grzybowe, mszyce, połyśnicę marchwiankę, przędziorki, 
wielopąkowca porzeczkowego. Z czosnku jadalnego przygotowuje się 
też gnojówkę, która wykorzystana jest do podlewania gleby. Taki zabieg 
ma na celu zapobieganie chorobom grzybowym roślin. Czosnek jadal-
ny można uprawiać z powodzeniem dzieląc cebule i sadząc do ziemi 
pojedyncze jego ząbki. Można go sadzić na rabatach warzywnych je-
sienią lub wczesną wiosną (w marcu).

Oprócz czosnków jadalnych jest w sprzedaży wiele odmian czosnków 
ozdobnych od tych o kwiatostanach składających się z delikatnych, luź-
no ułożonych kwiatuszków do czosnków gigantów, których gwiaździ-
ste kwiatki ułożone są gęsto w kształcie dużej kuli wyrośniętej na końcu 
prostej, sztywnej łodygi. Czosnki ozdobne, w zależności od odmiany, 
dorastają do wysokości od 10 cm do 1,5 m. Cebule czosnków, w zależ-
ności od odmiany, też są od bardzo małych do bardzo dużych. Kwiato-
stany czosnków stanowią oryginalną ozdobę rabat kwiatowych. Kwiaty 
czosnków ozdobnych mogą być w kolorze białym, zielono-białym, błę-
kitnym, żółtym, czy w różnych odcieniach różu i fioletu.

Czosnek ozdobny dobrze rośnie w miejscu ciepłym, osłoniętym od 
wiatru i nasłonecznionym. Na stanowisku słonecznym kwiaty będą 
większe niż w półcieniu. Wymaga gleby lekkiej, żyznej i próchniczej 
o odczynie ph zbliżonym do obojętnego (optymalne ph to 6-7,5).

Sadząc czosnek zaleca się zrobienie w miejscu sadzenia cebul warstwy 
drenażu, gdyż nie lubi on nadmiaru wody. Dobrze jest też zasilić glebę 
kompostem.

Wśród czosnków ozdobnych jest wiele odmian np. czosnek okazały, 
dorastający do 150 cm czosnek Ambasador, czosnek olbrzymi o na-
prawdę dużym kwiatostanie (jak sama nazwa wskazuje).

Inną odmianą czosnku ozdobnego jest dorastający do ok. 1 metra czo-
snek Gladiator, który należy do odmian najwcześniej zakwitających 
(czerwiec - lipiec). Kwiatostany tej odmiany utrzymują się bardzo dłu-
go, ok. 3 tygodni.

Srebrzyste płatki kwiatków ma czosnek białawy, który osiąga wielkość 
kwiatostanów ok 20 cm. Bardzo ładne kwiatostany i długo utrzymują-
ce się po kwitnieniu ozdobne, szerokie, matowe szarozielone liście ma 
czosnek Karatawski. Jest to odmiana zaliczająca się do niższych czosn-
ków ze względu na niskie pędy kwiatostanowe. Kwiatostany czosnku 
Karatawskiego składają się z białych lub purpurowych kwiatków z ciem-
nym środkiem.

Zalecane jest przycięcie liści blisko ziemi po ich zwiędnięciu. Biorąc pod 
uwagę, że liście czosnków żółkną jeszcze w czasie kwitnienia, wskaza-
ne jest posadzenie czosnków wśród bylin czy też roślin jednorocz-
nych, które zasłonią miejsca po zasychających liściach. Bardzo ładnie 
wyglądają posadzone wśród bukszpanów strzyżonych na kule. Często 
sadzone są z rozchodnikami i trawami ozdobnymi. Urok swoich kwia-
tów najlepiej prezentują, gdy są posadzone w grupach po kilka sztuk. 
Kwiatostany czosnków długo utrzymują świeżość po ich ścięciu, dlatego  
często są wykorzystywane do bukietów oraz kompozycji kwiatowych. 
Zasuszone kwiatostany wykorzystywane są we florystyce. Jeśli nie za-
mierzamy suszyć kwiatostanów i nie zamierzamy zbierać nasion, to le-
piej jest usuwać przekwitłe kwiatostany, gdyż ich pozostawienie osłabia 
ich cebule. Czosnki ozdobne nie wymagają wielu zabiegów pielęgna-
cyjnych, ale w okresie suszy zaleca się codzienne podlewanie. Najlepiej 
jest podlewać rano lub po zachodzie słońca, a odwdzięczą się za tro-
skę pięknymi kwiatostanami, które zachwycą zapewne wielu wielbicieli 
kwiatów ozdobnych.

Elżbieta K.

ZE SZKÓŁ. SP nr 2

Stawiamy na bezpieczeństwo
Troska o bezpieczeństwo uczniów 
jest jednym z priorytetowych za-
dań szkoły. Bezpieczeństwo dzieci 
na drodze to jedno z tych zagadnień, 
którymi w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
poświęcamy szczególnie dużo cza-
su. W związku z tym, w naszej szkole 
w roku szkolnym 2018/2019 podej-
mowaliśmy szereg działań promują-
cych właściwe zachowanie dzieci na 
drodze. 

Jednym z nich był szkolny program 
„Stawiam na bezpieczeństwo”, w ra-
mach którego podejmowaliśmy sze-
reg inicjatyw, których celem było 
dbanie o bezpieczeństwo uczniów, 
m.in.: „Światła na skrzyżowaniu” – ty-
dzień bezpieczeństwa w oddziałach 
przedszkolnych, spotkania uczniów 
z przedstawicielami policji – pre-
lekcja dotycząca bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, akcja „Młody 
Diagnosta”, szkolne konkursy, plakaty 
promujące noszenie elementów od-
blaskowych, „Bezpieczni po zmroku” 
- promujemy bezpieczne zachowa-
nie na drodze wśród społeczności 
lokalnej, „Karta rowerowa - pierwsze 
prawo jazdy mojego dziecka”, spo-
tkanie rodziców z przedstawicielem 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Warszawie, broszury 
dla rodziców na temat karty rowe-
rowej. 

Celem programu było rozwija-
nie i popularyzowanie wśród dzieci 
i młodzieży świadomości bezpiecz-
nego uczestnictwa w ruchu dro-
gowym w charakterze pieszego, 
pasażera i kierującego pojazdem 
oraz popularyzowanie roweru, jako 
środka transportu i rekreacji wyko-
rzystywanego m.in. podczas waka-
cji. Podczas realizacji programu nasi 
uczniowie brali udział w licznych 
konkursach szkolnych i pozaszkol-
nych. Od wielu lat Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku uczestniczy w Ogólno-
polskim Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. W tym roku 
do konkursu zgłosiło się ponad 500 
szkół z terenu województwa ma-
zowieckiego. Powiat nowodworski 
reprezentowały drużyny z naszej 
szkoły: 

I grupa wiekowa (klasy 5-6) w skła-
dzie: Patrycja Czyż kl. 5a, Agata Wa-
leśkiewicz kl. 5b, Szymon Chmurski, 
kl. 5b, Jakub Nagel kl. 5c;

II grupa wiekowa (klasy 7, 8, 3 gim-
nazjum) w składzie: Maria Zawadzka, 
Jan Biernacki, Maksymilian Obidziński 
z klasy 7a.

Najlepszym uczestnikiem Turnieju 
w I grupie wiekowej okazał się Szy-
mon Chmurski zajmując I miejsce 
w klasyfikacji indywidualnej.

Drużyna z II grupy wiekowej upla-
sowała się na III miejscu, rywalizując 
z uczniami III klas gimnazjum. Dru-
żyna z I grupy wiekowej uplasowa-
ła się na II miejscu i reprezentowała  
22 maja rejon warszawski podczas 
etapu wojewódzkiego, zajmując wy-
sokie 7 miejsce.

Kolejne sukcesy w zakresie bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym od-

nieśli nasi uczniowie: Filip 
Brodowski, Miłosz Roszak 
i Jakub Tomasiński z klasy 4c 
w sobotę, 8 czerwca, podczas  
XII edycji turnieju rowerowe-
go „Bezpiecznie na rowerze” 
organizowanego przez SP nr 
5 w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Piątki i Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Warszawie. W klasyfikacji 
szkół drużynowo wywalczyli 
II miejsce. W klasyfikacji indy-
widualnej III miejsce zdobył 
Miłosz Roszak. W tym roku 
do konkursu związanego 
z bezpieczeństwem na dro-
dze przystąpiło 27 uczniów 
klas czwartych z 9 szkół pod-
stawowych powiatu nowodworskiego 
i legionowskiego. Podczas tego kon-
kursu wszyscy uczniowie zaliczyli I i II 
etap, zostali nagrodzeni atrakcyjnymi 
upominkami. W naszej szkole orga-
nizowane są liczne szkolne konkursy 
związane z tematyką bezpieczeństwa. 
Jednym z nich był II Nocny Turniej 
BRD, nad którym objął patronat Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowe-
go w Warszawie. W konkursie, który 
odbył się 29 marca, na uczestników 
czekało sześć konkurencji: test wie-
dzy, rowerowy tor przeszkód, pokój 
zagadek, pierwsza pomoc, zwinno-
ściowy tor przeszkód oraz gra tereno-
wa. W tym roku rywalizowało miedzy 
sobą 15 drużyn w dwóch kategoriach 
wiekowych - kat. kl. IV – V oraz kat.  
kl. VI - VIII. Każdą klasę reprezento-
wała czteroosobowa drużyna. Głów-
nym sędzią turnieju była p. podkom. 
Katarzyna Mac z Komendy Stołecz-
nej Policji.

Cenne nagrody dla wszystkich 
uczestników oraz medale ufundował 

dyrektor Dariusz Marek Szczygiel-
ski Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Warszawie oraz Rada 
Rodziców naszej szkoły. Finansowo 
wsparł nas również sklep „Guliwer”. 
Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom za ufundowa-
nie nagród uczniom. Państwa hojność 
i dobroć jest dowodem na to, że nigdy 
nie pozostajemy osamotnieni w na-
szych codziennych zmaganiach. Wola 
współpracy i uprzejmość była dla nas 
bardzo pomocna w zorganizowaniu 
Nocnego Turnieju. Wprowadzanie 
już od najmłodszych lat programów 
edukacyjnych z wychowania ko-
munikacyjnego, służy nie tylko do-
raźnej ochronie dzieci, lecz wpływa 
na kształtowanie postaw i rozwijanie 
kultury jazdy przyszłych kierowców. 
Działania dydaktyczne z zakresu ruchu 
drogowego prowadzone w począt-
kowych etapach kształcenia, stanowią 
niewątpliwie jeden ze skuteczniej-
szych środków profilaktycznych, 
który może zminimalizować ryzyko 
wypadków komunikacyjnych. 

Monika Paluszek
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NASIELSK BASZTA TEAM

Baszta kręci kilometry!
Rower to jeden z najpopularniej-
szych środków transportu, używa-
ny w każdym miejscu na świecie. 
Nie dziwi więc, że ma on swoje 
święto, ale dla wielu osób zasko-
czeniem może być fakt, że pomy-
słodawcą tego projektu był Polak 
pan Leszek Sibilski. Dzień ten ob-
chodzimy 3 czerwca. Aby uczcić 
to wydarzenie członkowie stowa-
rzyszenia Nasielsk Baszta Team po-
stanowili zorganizować wycieczkę 
rowerową. Wydarzenie ogłoszo-
ne na portalu społecznościowym 
zgromadzi ło zaskakującą i lość 
osób. Dorośli, młodzież i dzie-
ci w wieczornych godzinach przy 
zachodzącym słońcu wyruszyli 
spod baszty. Frekwencja przerosła 
wszelkie oczekiwania. Duża gru-
pa cyklistów ruszała wokół nasiel-
skiego rynku, by następnie jechać 
w dół ulicą Młynarską. Rowerzyści 
skręcili następnie na Głodowo, by 
wrócić do miasta przez Pniewska 
Górkę. Tempo było spokojne tak, 
by wszyscy mogli nadążyć. Radość 
z jazdy była tak duża, że zanim się 
spostrzegliśmy wycieczka się skoń-
czyła. Dostarczyła za to wiele emo-
cji oraz chęci na więcej.

Członkowie stowarzyszenia chcie-
li również zwrócić uwagę, że ro-

werzyści są również uczestnikami 
ruchu drogowego. Niestety w na-
szym mieście i gminie, pomimo 
pięknych terenów, brakuje ście-
żek rowerowych, które zwiększy-
łyby bezpieczeństwo cyklistów, 
w szczególności młodych w dro-
dze do szkoły.

Na kanwie ogromnego sukcesu 
zrodził się pomysł, żeby wycieczki 
stały się cyklicznym wydarzeniem. 
Aktywnym sportowcom nie trze-
ba wiele i już 14 czerwca, w pią-
tek, o godzinie 19 zorganizowano 
kolejną wycieczkę, która zgroma-
dziła jeszcze większą rzeszę fanów 
dwóch kółek. Tym razem zwiedza-
no tereny północne, w tym Jacko-
wo i Lubomin. Zainteresowanie 
było tak duże, że grupa rozciągnę-
ła się na przestrzeni dwóch kilo-
metrów. Niestety sprawiło to kilka 
trudności organizacyjnych, które 
szybko naprawiono. Uwagę przykuł 
pięcioletni Filip L., który kilkanaście 
kilometrów pokonał z ogromnym 
zapałem i został nazwany „małą 
torpedą”.

Wiele dyskusji i przygotowań, ja-
kie poczynili członkowie Basz-
ta Team, zaowocowały kolejnymi 
pomysłami i usprawnieniami. Już 
tydzień później, o 19, tym razem 

spod urzędu miasta, ruszyła ko-
lejna nie mniej liczna grupa, która 
zwiedziła 13 km trasę w okolicach 
Paulinowa i Siennicy. Były drobne 
upominki dla dzieci i wiele nowych 
twarzy. Dla wszystkich spragnio-
nych uciech na dwóch kółkach 
była możliwość znacznego wydłu-
żenia trasy. Co najbardziej zagorzali 
cykliści zrobili ponad 30 km.

Chwila spędzona z rodziną i przyja-
ciółmi na wycieczce dla wielu stała 
się już obowiązkowym rozpoczę-
ciem weekendu. Byliśmy mile za-
skoczeni tak liczną frekwencją. 
Szczególnie gratulujemy najmłod-
szym uczestnikom, którzy dzielnie 
pokonali kilkunastokilometrową 
trasę. Nie trzeba być profesjonal-
nym kolażem, by miło spędzić 

czas w sympatycznym towarzy-
stwie. Baszta zaprasza wszystkich 
bez względu na wiek i kondycję 
fizyczną. Baszta okazuje się gru-
pą wspaniałych entuzjastów spor-
tu i aktywnego spędzania czasu, 
oprócz śród biegowych, na stałe 
można wpisać piątki na rowerze. 
Serdecznie zapraszamy.

JKR
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KINO NIWA ZAPRASZA
28 - 30 czerwca. GODZ. 15:00 2D dubb.

3 - 4 lipca. GODZ. 15:00 2D dubb.

PANDA I BANDA
Animowany, komedia, przygodowy;  Rosja, USA;  
Czas trwania 1 godz. 30 min.
Pewien niedoświadczony bocian przynosi małą pandę 
pod niewłaściwy adres. Grupa przyjaciół - niedźwiedź, 
wilk, tygrys i królik, staje przed wyzwaniem dostarcze-
nia malucha do jego prawdziwego domu po drugiej 
stronie ogromnej pustyni. Wyprawa obfitować będzie 
w niesamowite przygody, a kumple, którzy muszą po-
konać gigantyczną przestrzeń, będą poddani niejednej 
próbie charakteru.

28 - 30 czerwca. GODZ. 17:00 3D dubb.
3 - 4 lipca. GODZ. 17:00 3D dubb.

X-MEN: MROCZNA PHOENIX
Fantasy, akcja, przygodowy;  USA; Czas trwania 1 godz. 
53 min.
Jean Grey, jedna z pierwszych członkiń X-Men, nigdy 
w pełni nie rozumiała głębi i złożoności swojej mocy. 
Podobnie jak jej mentor i przyjaciel Charles Xavier, Jean 
potrafi dokonywać niezwykłych rzeczy siłą swojego 
umysłu. Jest jednak znacznie potężniejsza niż Charles  
i każdy inny mutant na naszej planecie. Po tym, jak 
misja powstrzymania kosmicznej katastrofy prawie ją 
zabija, Jean powraca przemieniona, a doświadczenie, 
które przeżyła, uwalnia prawdziwy potencjał jej nie-
prawdopodobnej mocy...

28 - 30 czerwca. GODZ. 19:15 2D nap.
3 - 4 lipca. GODZ. 19:15 2D nap.

ROCKETMAN
Dramat, biograficzny;  Wlk. Brytania, USA; Czas trwania 
2 godz. 1 min.
Nieprawdopodobna historia jednej z największych 
gwiazd muzyki w historii popu i rocka. Poznamy El-
tona Johna na chwilę przed przełomem w jego karie-
rze. „Rocketman” to niezwykła podróż przez życie 
- od nieśmiałego geniusza pianina Reginalda Dwighta 
po absolutną międzynarodową megagwiazdę popu, 
znaną jako Elton John. 

5-7 lipca GODZ. 15:00 2D dubb.
10-11 lipca GODZ. 15:00 2D dubb.

KRAINA CUDÓW
animowany, przygodowy, komedia;  USA, Hiszpania; Czas 
trwania 1 godz. 25 min.
June tworzyła lunapark przez całe dzieciństwo wyłącz-
nie przy użyciu swej wyobraźni, której granic próżno 
szukać. Powstało miejsce, które może być spełnieniem 
marzeń każdego dziecka. Kiedy jednak mama June 
zaczyna poważnie chorować, dziewczynka porzuca 
swoją krainę cudów. Jak twierdzi - na zawsze. Tyle tylko, 
że kraina cudów nie porzuca jej! Pewnego dnia, kiedy 
June spaceruje po lesie, z niedowierzaniem spostrze-
ga, że jej wyimaginowany lunapark istnieje naprawdę.

5-7 lipca GODZ. 17:00 2D nap.
10-11 lipca GODZ. 17:00 2D nap.

MEN IN BLACK  
INTERNATIONAL

science-fiction, akcja, komedia;  Wlk. Brytania, USA; Czas 
trwania 1 godz. 55 min.
Jednostki Men in Black są już na całym świecie. Ale 
podobnie rozprzestrzeniły się na nim szumowiny  
z kosmosu. Dlatego, abyśmy byli bezpieczni, doświad-
czony agent H (Chris Hemsworth) i zdeterminowana 
początkująca agentka M (Tessa Thompson) zostają po-
łączeni w parę. Jego doświadczenie i jej upór mogą być 
naprawdę skuteczne. Ale na Ziemi pojawił się nowy 
obcy, który może przybrać dowolną formę, nawet 
wcielić się w agenta MIB...

5-7 lipca GODZ. 19:15 2D nap.
10-11 lipca GODZ. 19:15 2D nap.

LALECZKA
horror;  Francja, USA; Czas trwania 2 godz. 
Współczesna wersja kultowego horroru. „Laleczka” przedstawia histo-
rię Karen (Aubrey Plaza), która w prezencie urodzinowym daje synowi 
(Gabriel Bateman) lalkę. Kobieta nie jest jednak świadoma złowieszczej 
natury zabawki.

12-14 lipca GODZ. 15:00 2D dubb.
17-18 lipca GODZ. 15:00 2D dubb.

AGENT KOT
animowany, przygodowy;  Niemcy, Belgia; Czas trwania 1 godz. 32 min.
Kotka Roxi marzy o tym, by zostać agentką i brać udział w sekretnych 
misjach...

Baran 21.03-20.04
Ważne sprawy mogą się przeciągać. Je-
śli prowadzisz jakieś negocjacje, zała-
twiasz coś, możesz czuć się ograniczony 
przez okoliczności lub ludzi. Nie martw się. 
Wkrótce będziesz miał to za sobą.

Byk 21.04-20.05
To czas dużej aktywności i kreatywności, 
ale również i kierowania się impulsami. Bę-
dziesz dążył do realizacji swoich celów. Ale 
nie przywiązuj się nadmiernie do swoich pla-
nów. Rozważnie podejmuj decyzje.

Bliźnięta 21.05-21.06
Pojawi się możliwość zarobienia dodatko-
wych pieniędzy, warto z niej skorzystać. Nie 
podejmuj nierozważnych decyzji pod wpły-
wem impulsu i zadbaj o swoje emocje. Za-
chowaj pewność siebie.

Rak 22.06-22.07
Musisz uporządkować relacje z najbliższymi, 
bo inaczej ciągle będziesz się czuł niekom-
fortowo. Ufaj swojej intuicji. To sprzyjający 
moment dla pracy zespołowej. Pozostaw 
swoją przeszłość za sobą. 

Lew 23.07-23.08
W Twoim życiu pojawią się zmiany. Być może 
wejdziesz w nowe środowisko ludzi albo cze-
ka Cię nowa praca. Zawsze wykorzystuj swo-
je poczucie humoru, aby rozładować napiętą 
sytuację.

Panna 24.08-22.09
Postaraj się nie oceniać ani siebie, ani innych 
i dostrzegać pozytywne strony tego, co Cię 
spotyka. Ale przyjrzyj się swojemu związkowi, 
gdyż może się okazać, że są sprawy, o których 
nie wiesz.

Waga 23.09-23.10
Nie poddawaj się, jeśli teraz ogarną Cię wąt-
pliwości lub napotkasz jakąś przeszkodę na 
swojej drodze, działaj dalej, ale w sposób 
przemyślany i racjonalny. Odseparuj się od 
osób toksycznych.

Skorpion 24.10-22.11
Nie czekaj, aż druga osoba, na której Ci zależy, 
pierwsza wyciągnie rękę lub coś ważnego za-
deklaruje, tylko działaj sam w zgodzie ze swo-
im sercem. To dobry moment na naprawianie 
błędów.

Strzelec 23.11-21.12
Nie zamartwiaj się o swoje potrzeby finan-
sowe, bo, mimo chwilowo gorszej passy, 
szybko nadrobisz ostatnie straty. Nie obawiaj 
się ryzykownych posunięć, jeśli mają one 
wzmocnić Twoją pozycję.

Koziorożec 22.12-20.01
W nadchodzących dniach będziesz bardzo 
wrażliwy. Unikaj sytuacji, w których mogliby 
zranić Twoje uczucia. Sam też postaraj się nie 
popadać w skrajności przy wyrażaniu swoich 
przekonań i racji.

Wodnik 21.01-19.02
Nie zabraknie Ci teraz pomysłów i kre-
atywności potrzebnej, aby osiągnąć suk-
ces. Wykorzystaj ten czas dobrze w swojej 
pracy, bo Twoje wysiłki zostaną docenione 
i zauważone.

Ryby 20.02-20.03
W sprawach zawodowych mogą pojawić się 
nowe możliwości. Już teraz warto planować 
długoterminowo. Potrzebujesz więcej zabawy 
i śmiechu na co dzień. Twoi bliscy potrzebują 
tego samego.

HOROSKOP
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DROBNE

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

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

Usługi koparko-ładowarką Tel. 781 948 220

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie prak-
tykantów, Klasa I ZSZ. Tel. 518 529 925.

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

Usługi hydrauliczne. Tel. 660 110 276.

Montaż Kotłów Gazowych. Tel. 660 110 276.

Instalacje Gazowe. Tel. 603 640 333.

Sprzedam dom letniskowy (40m2 + ta-
ras 14m2) nad rzeką Wkrą w miejscowości 
Lelewo. Działka zalesiona 1800m2. Tel. (22) 
823 54 19 lub 696 807 953.

Sprzedam działkę rolną 85 arów oraz działkę 
91 arów z olszyną samosiejką. Kosewo przy 
drodze do Cegielni Kosewo. Tel. 604 089 
889, 511 904 250.

Do wynajęcia kawalerka w Nasielsku od 
lipca. Tel. 601 187 504.

Sprzedam działki rolne po 3 tys. m2 Lorcin. 
Tel. 608 286 168.

Wynajmę mieszkanie w centrum Nasielska 
Tel. 508 219 928.

Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku. Tel. 889 
307 122.

Sprzedam odkłady pszczele wielkopolskie. 
Tel. 607 784 929.

Sprzedam działkę Nasielsk ul. Młynarska. 
Tel. 695 119 982.

Sprzedam budynek mieszkalny oraz pod 
działalność   Chmielewie koło Nasielska. 
Tel. 695 119 982.

Sprzedam mieszkan ie  59,5  m 2  
ul. Warszawska, II piętro. Tel. 606 450 438.

Sprzedam lodówkę BEKO na gwarancji.  
Tel. 575 009 104.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 556 774.

Sprzedam Skodę Octavię, 2013 r. Tel. 662 
241 612.

Sprzedam działkę budowlaną 700 m2,  
os. Krupka. Tel. 505 783 819.

Szukam osób chętnych do pracy w gospo-
darstwie. Tel. 784 656 722.

Sprzedam szatkownicę do kapusty. Tel. 606 
658 486.

Kupię małe mieszkanie w Nasielsku do 50 m2.  
Tel. 668 039 796.

Szukam opiekuna grobu Ś.P. Stefanii i Jana 
Obidzińskich zm. 1942, 1945 r. Proszę o kon-
takt z księdzem proboszczem lub grabarzem 
P. Bożymem.

Sprzedam pilnie kombajn Ferguson 520  
w idealnym stanie. Tel 605 173 213.

Wynajmę kawalerkę 35 m2. Nasielsk  
ul. Kilińskiego. Tel. 605 045 285.

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

24.06.–30.06.2019 r. 
Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.

1.07.–7.07.2019 r. 
Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

8.07.–14.07.2019 r. 
Apteka Dbam o zdrowie, ul. Morawicza 2a, Nowy Dwór Maz.

15.07.–21.07.2019 r. 
Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XLV/303/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY LOKALU
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Nasielsku  
ogłasza sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w Winnicy,  

przy ul. Wspólnej 7 m. 2  
o powierzchni użytkowej 72,10 m2. 

Cena: 115 000 zł. (1 595,00zł./m2).
Sprzedaż nastąpi w formie przetargu.

Opis: lokal mieści się na parterze budynku wielorodzinnego, powstałego  
w latach 80 – tych XX w. Mieszkanie posiada 3 pokoje, kuchnię, łazienkę,  
wc i przedpokój.  
Do lokalu przynależna jest piwnica nr 2 o pow. 40,29 m2. 

Mieszkanie zlokalizowane jest w cichej i spokojnej okolicy.  
Niedaleko znajduje się Gminne Przedszkole, szkoła podstawowa,  
market spożywczy i budowlany.
W budynku znajdują się instalacje: c.o., wod.-kan, prąd, TV.

Wszelkie informacje na temat mieszkania  
można uzyskać w biurze Spółdzielni 

lub tel. (23) 691-25-34 lub tel. 601-500-622.

DO ADOPCJI
Dwa szczeniaki - samce szukają domów. 
Wiek ok. 8 miesięcy. Są zaszczepione 
i zaczipowane. Bardzo miłe i towarzy-
skie. Obowiązuje procedura adopcyjna. 
Telefon w sprawie adopcji 735 084 106 
lub 570 512 956
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STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Pies sam w domu
Grzeczne zostawanie samemu w domu jest jedną z najważniejszych umie-
jętności, jakie powinien posiąść twój pies. Niektóre psy odczuwają silny lęk 
(fachowo nazywa się ten stan „lękiem separacyjnym” związany z nieobec-
nością opiekuna) – szczekają, wyją, niszczą przedmioty, załatwiają się, a  
w skrajnych wypadkach nawet okaleczają same siebie. 

Dobrze zapobiegać tego rodzaju problemom i od pierwszych dni uczyć 
psa, że twoje wyjście nie jest końcem świata i zawsze wracasz do domu. 
Staraj się już od pierwszych chwil po adopcji uczyć psa zajmowania się sa-
mym sobą – nie zwracaj na niego zbytniej uwagi, nie głaszcz bez przerwy, 

nie reaguj na każdą zaczepkę do zabawy. Ćwicz zostawanie psa w domu. 
Zakładaj buty i kurtkę, bierz do ręki klucze i wychodź za drzwi (możesz za-
cząć od wychodzenia do drugiego pokoju). Na początek stój za nimi kilka 
sekund i wracaj zawsze, zanim pies zacznie odczuwać niepokój. Stopnio-
wo wydłużaj czas nieobecności. Nie wracaj w momencie, gdy pies drapie 
w drzwi lub wokalizuje (szczeka czy wyje) – będzie to dla niego sygnał,  
że takie zachowanie się opłaca, sprawia, że wracasz do domu. Wychodząc 
z domu, nie żegnaj się, a po powrocie nie witaj wylewnie z psem. Na czas 
swojej nieobecności możesz zostawić zwierzęciu jakiś gryzak lub zabawkę 
wypełnioną czymś pysznym np. pasztetem czy specjalnie przygotowaną 
pastą – pies będzie miał zajęcie, a wylizywanie jedzenia ze środka zabawki 
go uspokoi. Nie zostawiaj psu jednak jedzenia, którym może się udławić 
lub zrobić sobie krzywdę (np. kości – ostre odłamki mogą poranić prze-
wód pokarmowy psa).

Jeśli ćwiczenia nie przynoszą rezultatów i pies coś zniszczy – po powro-
cie do domu nie karć psa! Pamiętaj, że zarówno nagroda, jak i kara mogą 
nauczyć czegoś psa tylko wtedy, gdy zastosuje się je do kilku sekund po 
zdarzeniu! Skontaktuj się z wolontariuszem psa lub z behawiorystą, który 
pomoże ci rozwiązać problem. Pamiętaj, że psy nie niszczą niczego, by 
zrobić ci na złość – robią to wtedy, gdy się nudzą lub odczuwają silny nie-
pokój. Na wszelki wypadek cenne przedmioty czy dokumenty schowaj 
w miejscu niedostępnym dla psa.

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu.

DO REDAKCJI 

Wyjaśnienie w sprawie  
budowy chlewni w Psucinie
W związku z publikacją w lokalnej prasie, w tym w Życiu Nasielska nr 12, na s. 5 artykułu pt. Konflikt w Psuci-
nie, pragniemy odnieść się do pojawiających się w nim informacji na temat planowanych przez nas inwestycji. 
Wprowadzają one w błąd naszych sąsiadów, mieszkańców Psucina, gminy Nasielsk, a nawet powiatu nowo-
dworskiego. 

Skąd protest? Czy sąsiedzi wiedzieli o planach budowy chlewni?

Nie rozumiemy skali zamieszania, które powstało w związku z naszymi planami inwestycyjnymi, tym bardziej, 
że z naszej strony wszystkie dokumenty przygotowane zostały zgodnie z przepisami prawa. Pierwsze informa-
cje o inwestycjach właściciele sąsiednich działek jako strony w sprawie otrzymali już w czerwcu 2018 roku. 
A całe zamieszanie rozpoczęło się w marcu br. od protestów i wypisywania tego, jakie będziemy stwarzać 
zagrożenie, hodując świnie.

Nie wiemy skąd autorzy petycji mają takie informacje na temat przewidywanych zanieczyszczeń i skażeń, 
które rzekomo powstaną przy prowadzonej przez nas działalności. Przypuszczamy, że nikt z protestujących 
nie zapoznał się z planami naszych inwestycji, w których wszystko jest jasno sprecyzowane i wyjaśnione.

Wielokrotnie tłumaczyliśmy, że w każdej chlewni znajdzie się ok. 300 sztuk świń, a opowieści krążą o ty-
siącach – podkreślamy, że nie ma takiej możliwości, a wszystkie dane znajdują się w warunkach zabudowy 
i planach budowy. 

Jakie oddziaływanie mogą mieć takie chlewnie? 

Niewielkie, nie będzie przecież hodowli na ściółce, nie będzie wywożenia i składowania gnojowicy. Teraz są 
takie rozwiązania technologiczne, że nie będzie aż takiej uciążliwości. 

Planujemy wybudować nowoczesne obiekty z komputerowym systemem sterowania wentylacją, wilgotno-
ścią i temperaturą powietrza wewnątrz chlewni. Zarzut o braku zbiorników na odchody zwierząt jest bezzasad-
ny, ponieważ planujemy budowę obiektów typu wannowego, w których, zgodnie z projektem, zapewnione 
będzie miejsce na składowanie i magazynowanie odchodów. Osoby, które rozpowszechniają takie plotki 
o zanieczyszczaniu wód powierzchniowych, a nawet rzek, nie mają najwyraźniej pojęcia, o jakiego rodzaju 
inwestycjach jest mowa w naszym przypadku. A wystarczy przeczytać dokumenty.

Od kiedy nasze gospodarstwo znajduje się w środku wsi? 

Od planowanych przez nas chlewni do innych domów jest powyżej 100 metrów. Nawet gdybyśmy zaplano-
wali budowę większych chlewni, to i tak spełniamy warunki. Ale to nam nie jest potrzebne. Nasza rodzina tam 
mieszka i nigdzie nie będziemy się wyprowadzać. Mamy najbliżej w prostej linii, więc też nie chcemy sobie 
uprzykrzać życia. Również duże znaczenie ma to, że nie chcemy odsunąć się z tą inwestycją daleko, bo tego 
trzeba doglądać, to będą żywe zwierzęta, trzeba być tam na bieżąco.

Nie widzimy nic nagannego w tym, że w naszej rodzinnej wsi chcemy wybudować nowoczesne chlewnie. 
Gdzie mają one powstać, jeśli nie na wsi? Do tej pory także zajmowaliśmy się hodowlą świń, podobnie jak 
większość rolników w Psucinie, którzy hodowali i nadal hodują świnie. Dotychczas chowaliśmy ponad 200 
świń w cyklu zamkniętym – od urodzenia aż do sprzedaży.

Teraz już nie można w taki sposób hodować zwierząt, jeśli ma to być bezpieczne, ponadto nadal zagraża 
zwierzętom ASF i inne choroby, dlatego trzeba zapewnić im odpowiednie warunki. Wiemy, jak wielką odpo-
wiedzialnością jest taka hodowla i z jakimi wiąże się obowiązkami, spełnianiem warunków, w tym sanitarnych. 
Przecież taka działalność podlega nadzorowi różnych inspekcji, powiatowego lekarza weterynarii, nadzorowi 
ARiMR, wszystko jest ewidencjonowane. Tu nie będzie żadnej szkodliwej produkcji.

Dlaczego powstaną dwie inwestycje? 

To proste, każdy chce mieć swoją inwestycję, swój dochód i utrzymać się sam. Syn jest inżynierem rolnictwa, 
ja technikiem, pracujemy od lat w tym zawodzie, nie jesteśmy laikami, znamy się na tym co robimy i chcemy 
iść z postępem. Chowaliśmy te świnie tyle czasu, znamy się na tym, chcemy się rozwijać. Mamy grunt, mamy 
zaplecze i chcemy pracować. Nasza rodzina od pokoleń związana jest z tą miejscowością. 

Syn od kilku lat prowadzi swoje gospodarstwo, ma sprzęty i chce pracować, ma swoje plany, a ja mam jeszcze 
czas do emerytury i też chcę się rozwijać. To są dwie oddzielne inwestycje niepowiązane ze sobą technolo-
gicznie. Po prostu mamy taki pomysł na użytkowanie swojej ziemi, ale nie przypuszczaliśmy, że nasze plany 
wzbudzą taką falę sprzeciwu i takie utrudniania nam życia.

Dużo okolicznych osób, w tym rolników, z gminy Nasielsk i nie tylko, dziwi się, że we wsi nie można chować 
świń i że rolnicy strajkują przeciwko rolnikom. 

Jesteśmy zawiedzeni, że petycję podpisały osoby, które nas znają od lat. W tym rolnicy hodujący świnie i skła-
dujący gnój na pryzmach, na których lęgną się muchy, albo młodzi ludzie, którzy tylko teoretycznie są miesz-
kańcami Psucina, a praktycznie od lat w nim nie mieszkają. Naszym zdaniem to sztucznie nakręcany protest 
wynikający ze zwykłej ludzkiej zawiści. Najwyraźniej komuś przeszkadzaliśmy w realizacji planów.

 

Z poważaniem 
Dariusz Pietrzak, Kamil Pietrzak
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Campeon.pl Klasa okręgowa 2018/2019,  
grupa: Ciechanów-Ostrołęka

Brydż
Wyniki turnieju „trzynastego”, 21.06.2019 r.:
1. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski  183 pkt (57,19%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   170 pkt (53,13%)
3. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski   164 pkt (51,25%)
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra   161 pkt (50,31%)
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 145 pkt (45,31%)
6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  137 pkt (42,81%)
 

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1-2. Janusz Muzal      67 pkt
 Janusz Wydra      67 pkt
3-4.  Piotr Kowalski      65 pkt
 Grzegorz Nowiński     65 pkt
5. Waldemar Gnatkowski     64 pkt
6. Zbigniew Michalski     57 pkt
7-9.  Józef Dobrowolski      55 pkt
 Kazimierz Kowalski     55 pkt
 Krzysztof Morawiecki     55 pkt
10. Robert Truszkowski     47 pkt

Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 

PK

SPORT SZKOLNY. Trójbój lekkoatletyczny 

Zawody sportowe 
W czwartek, 13 czerwca 
br., na boisku Szkoły Pod-
stawowej im. Pierre’a de 
Coubertina w Budach Sien-
nickich odbyły się zawody 
sportowe w trójboju L .A. 
Uczestniczyły w nich na-
stępujące reprezentacje 
szkół: Szkoła Podstawo-
wa nr 2 z Nasielska, Szko-
ła Podstawowa z Popowa 
Borowego, Szkoła Podsta-
wowa ze Starych Pieścirogów oraz 
gospodarze ze Szkoły Podstawowej  
z Bud Siennickich. 

Trójbój lekkoatletyczny to rywaliza-
cja sportowa dla uczniów z trzecich  
i czwartych klas szkół podstawo-
wych w trzech dyscyplinach tj. bieg na  
60 m., skok w dal oraz rzut piłeczką 
palantową na odległość. Każdy zawod-
nik bierze udział w trzech konkuren-
cjach sportowych. Wynik osiągnięty 
przez niego w każdej konkurencji jest 
przeliczany na punkty, a następnie su-
mowany. 

Po przywitaniu wszystkich uczestników za-
wodów, przystąpiono do rywalizacji spor-
towej.

Poniżej przedstawiono wyniki:

Kategoria chłopców:
I miejsce Kuba Nagiel (SP 2 Nasielsk) - 148 
punktów, II miejsce Dawid Jaskólski (SP-Bu-
dy Siennickie) - 128 punktów, III miejsce 
Bartek Wawrzyński (SP-Budy Siennickie) 
- 121 punktów, IV miejsce Marcel Osiński 
(SP-Budy Siennickie) - 117 punktów i Patryk 
Dylewski  (SP-Budy Siennickie) - 117 punktów.

Kategoria dziewcząt:
I miejsce Kinga Dłutowska (SP 2 Nasielsk) - 121 punktów, II miejsce Mo-
nika Rosłońska (SP-Budy Siennickie) - 119 punktów, III miejsce Majewska 
Amelia (SP 2 Nasielsk) - 118 punktów, IV miejsce Węglarska Zuzanna (SP-
-Budy Siennickie) - 104 punkty, V miejsce Zuzanna Gromke - 103 punkty 
i Magdalena Romanowicz (SP-Budy Siennickie) - 103 punkty.

Klasyfikacja zespołowa:

I miejsce SP Budy Siennickie - 1005 punktów,

II miejsce SP Pieścirogi - 983 punkty, 

III miejsce SP 2 Nasielsk - 941 punktów,

IV miejsce SP Popowo Borowe 274 punkty.
M.K.

PIŁKA NOŻNA

Podsumowanie sezonu
Ż b i k  N a s i e l s k  z a k o ń c z y ł  s e z o n 
2018/2019 na czwartym miejscu z 64 
punktami, wygrywając 20 meczy, prze-
grywając 6 i  remisując 4. Zwycięzcą 
grupy została Makowianka Maków Ma-
zowiecki z 76 punktami, która wygrała 
24 mecze. Na drugim miejscu z moż-
liwością awansu do IV l igi w meczach 
barażowych znalazła się z 70 punktami 
Nadnarwianka Pułtusk. Na podium zna-
lazł się także Kryształ Glinojeck zdoby-
wając 69 punktów. Obie drużyny mają 
na koncie 22 zwycięstwa w tym sezonie.

Żbik Nasielsk zdobył w tym sezonie łącz-
nie 80 bramek, w tym 36 na meczach 
u siebie i 44 w meczach wyjazdowych. 
Na miano króla strzelców naszej druży-
ny zasłużył Mateusz Bramowicz, który 
zdobył 20 goli. Na drugim miejscu zna-
lazł się Rafał Załoga (13 goli), a na trzecim 
ex quo Piotr Jeż i Daniel Gołębiewski – 
po 9 bramek. Dalej w klasyfikacji znalazł 
się Kamil Stańczak (7 goli), Rafał Milew-
ski i Marcin Świderski (po 4 gole), Filip 

Adamski (3 gole), Mateusz Pacz-
kowsk i ,  Mariusz Chmielewsk i 
i Piotr Nowicki (po 2 gole) oraz 
Mateusz Rutkowski, Damian Za-
łoga, Marcin Chyczewski i Ma-
teusz Śl iwińsk i  (po 1 bramce). 
Najwięcej, bo aż 9 goli w jed-
nym meczu, padło w spotkaniu 
z Soną Nowe Miasto rozegranym 
2 września 2018 r.

Michał B.

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

1.  Makowianka Maków Maz. 30 76 24 4 2 102-24

2.  Nadnarwianka Pułtusk 30 70 22 4 4 96-31

3.  Kryształ Glinojeck 30 69 22 3 5 85-29

4.  Żbik Nasielsk 30 64 20 4 6 80-45

5.  Ostrovia Ostrów Maz. 30 59 19 2 9 85-44

6.  KS CK Troszyn 30 51 16 3 11 73-56

7.  PAF Płońsk 30 46 14 4 12 60-55

8.  Korona Szydłowo 30 42 13 3 14 57-59

9.  Wkra Bieżuń 30 41 13 2 15 63-60

10.  Iskra Krasne 30 38 12 2 16 53-69

11.  Tęcza Ojrzeń 30 36 10 6 14 55-66

12.  Sona Nowe Miasto 30 28 8 4 18 50-82

13.  GKS Strzegowo 30 22 6 4 20 29-92

14.  Mazowsze Jednorożec 30 22 6 4 20 37-97

15.  Wkra Sochocin 30 18 4 6 20 33-78

16.  Orzyc Chorzele 30 10 3 1 26 30-101

POPOWO BOROWE 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Siódma edycja tego biegu, rozgry-
wanego od siedmiu lat także w naszej 
gminie, miała miejsce w Popowie 
Borowym. Odbył się on 16 czerw-
ca. Meta i start zostały zlokalizowane 
w tej miejscowości przy Szkole Pod-
stawowej Głównym organizatorem 
był nasielski Urząd Miejski. Główne-
go organizatora wsparła Fundacja 
Wolność i Demokracja – organiza-
cja koordynująca tego rodzaju biegi 
w Polsce, a także te odbywające się 
na terenie innych krajów. 

Organizatorzy zapewnili doskonałe 
warunki dla zawodników i gości. Była 
nawet kurtyna wodna. Zapewniono 
też interesujące pakiety startowe i nagrody dla tych, którzy okazali się w tych biegach najlepsi. Trasa była sta-
rannie dobrana, oznakowana i zabezpieczona. Zawodnicy byli klasyfikowani  na obydwu dystansach zarówno 
w kategorii open, jak i w kategoriach wiekowych.

Bieg rozgrywany był na dwóch dystansach. Symbolicznym dystansem związanym z pamięcią o Żołnierzach 
Wyklętych był dystans 1963 metrów. Drugi dystans skierowany był bardziej do osób, dla których bieganie stało 
się życiową pasją i mogą podjąć większy wysiłek. W nasielskich biegach chodziło nie tyle o uzyskiwanie rekor-
dowych wyników, co oddanie poprzez udział w tych biegach szacunku tym, którzy w najtrudniejszych latach 
kontynuowali lub podjęli walkę o wolność Polski.

Do rywalizacji w tym roku zgłosiło się i wystartowało ponad sto osób. To trochę mniej niż było w latach po-
przednich, ale warunki w tym roku były trudniejsze. Jednak i tegoroczna impreza miała swój urok i swoją wartość, 
a wyniki osiągnięte przez biegaczy wręcz znakomite.

Pierwsze trzy miejsca w kategorii open  wśród kobiet na dystansie 1963 metry zajęły: Paulina Pietrzak (Nowy 
Dwór Maz.), Karolina Nerć (Nasielsk), Magdalena Król (Nowy Dwór Maz.). W kategorii tej wśród mężczyzn miejsca 
te zajęli: Sebastian Strumnik (Nowy Dwór Maz.) Arkadiusz Żyła (Nasielsk), Marcin Tomczak (Ciechanów).

Na dystansie 6000 metrów w kategorii open trzy pierwsze lokaty zajęli: kobiety: Paulina Pietrzak, Magdalena 
Król, Urszula Bartecka Matuszewska (wszystkie panie z Nowego Dworu Maz.); mężczyźni: Marcin Tomczak (Cie-
chanów), Łukasz Malinowski (Nasielsk Baszta Team), Sebastian Strumnik (Nowy Dwór Maz.).

Nagrody zwycięzcom wręczał Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski w asyście Przewodniczącego Rady Je-
rzego Lubienieckiego i radnego z Krzyczek Rafała Dłutowskiego.

Andrzej Zawadzki 


