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Z GMINY

Gniazda zlikwidowane
Gniazda do selektywnej zbiórki 
odpadów, które zorganizowano 
na terenach letniskowych mia-
ły służyć wygodzie osób przy-
jeżdżających do naszej gminy  
na wypoczynek letni, bądź week-
endowy. Niestety szybko w tych 
miejscach powstał y po prostu 
śmietniska, dlatego Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nasielska, pod-
jął decyzję o likwidacji gniazd. 

Właśnie przesta ło funkcjono-
wać ostatnie na terenie gminy 

tego typu gniazdo zlokalizowane 
w Lelewie. Chociaż znajdowały 
się tu kontenery na plastik, szkło 
czy papier, z których śmieci były 
regularnie zabierane przez firmę 
Błysk-bis, to pozostawiano w tym 
miejscu również odpady budow-
lane i wielkogabarytowe, które 
powinny być odstawiane bezpo-
średnio do nasielskiego PSZOK-u. 
Był y także przypadki pozosta-
wiania tam dużej ilości odpadów 
niebezpiecznych – na przykład 
przeterminowanych lekarstw.

 – Mieszkańcy i przybywający do 
nas letnicy nie uszanowali tego 
miejsca. Nie przestrzegali termi-

nów, ani zasad i zostawiali tam 
wszelkiego rodzaju odpady, na-
wet te, które nie powinny się tam 
znaleźć. Dlatego postanowiliśmy 
zlikwidować to gniazdo – mówi 
sołtys Lelewa i przewodniczący 
nasielskiej Rady Miejskiej, Jerzy 
Lubieniecki.

W ostatnim czasie nazbierało się 
tam ponad 9 ton śmieci, których 
odbiór nie należał do obowiązku 
firmy Błysk-bis.– Zgromadzone 
tam odpady zaczynały stwarzać 
zagrożenie dla przejeżdżają-
cych obok kierowców. W związ-
ku z tym nasz ZGKiM uprzątnął 
to miejsce, a koszt posprzątania 

wyniósł około 10 tys. zł – dodaje 
sołtys Lelewa.

Teren, na którym znajdowało się 
gniazdo, nadal będzie monito-
rowany, a ci, którzy pozostawią 

tam śmieci muszą liczyć się z ka-
rami grzywny. Obecnie wisi tam 
duży baner informujący o zaka-
zie pozostawiania odpadów. 

Michał B.
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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

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

Inicjatywa lokalna
Informujemy, iż w 2020 roku w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie 
Nasielsk planowane do realizacji są poniższe zadania: 

1. Poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej na wsi Psucin, środki po 
stronie Gminy Nasielsk: 3 500,00 zł (wniosek złożony przez mieszkańców);

2. Zakup sprzętu do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej w Popowie 
Borowym oraz prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego, środki po 
stronie Gminy Nasielsk: 6 000,00 zł (wniosek złożony przez stowarzysze-
nie); 

3. Kastracja+ czipowanie psów/ kotów właścicielskich osób o trudnej sytu-
acji finansowej we współpracy i wskazaniach ośrodka pomocy społecznej,  
środki po stronie Gminy Nasielsk: 10 000,00 zł (wniosek złożony przez 
stowarzyszenie);

4. GNIAZDO – projekt Koła Gospodyń Wiejskich Borkowianki, środki po 
stronie Gminy Nasielsk: 14 100,00 zł (wniosek złożony przez mieszkańców);

5. „Optymiści” stawiają na naukę i rozwój, środki po stronie Gminy Nasielsk: 
4 600,00 zł (wniosek złożony przez mieszkańców);

6. Strefa relaksu, środki po stronie Gminy Nasielsk: 5 300,00 zł (wniosek 
złożony przez mieszkańców);

7. „Edukacja przez zabawę: współfinansowanie zakupu dywanu interaktyw-
nego wraz z zestawem gier dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pie-
ścirogach, środki po stronie Gminy Nasielsk: 3 800,00 zł (wniosek złożony 
przez mieszkańców reprezentowanych przez Radę Rodziców);

8. Wiejska Scena Kulturalna w Cieksynie, środki po stronie Gminy Nasielsk: 
15 000,00 zł (wniosek złożony przez stowarzyszenie);

9. Ujednolicenie oraz uzupełnienie oznakowania nazw ulic w Nowych Pie-
ścirogach, środki po stronie Gminy Nasielsk: 14 760,00 zł (wniosek złożony 
przez mieszkańców);

10. Zielony zakątek rekreacji we wsi Studzianki, środki po stronie Gminy 
Nasielsk: 3 000,00 zł (wniosek złożony przez sołtysa wraz z mieszkańcami);

11. Działalność wspomagająca budowę świetlicy wiejskiej w Mazewie Dwor-
skim „A”, środki po stronie Gminy Nasielsk: 4 680,00 zł (wniosek złożony 
przez Koło Gospodyń Wiejskich wraz z sołtysem);

12. Utalentowane Maluchy, środki po stronie Gminy Nasielsk: 9 260,00 zł 
(wniosek złożony przez mieszkańców); 

13. Czysty Las, środki po stronie Gminy Nasielsk: 6 000,00 zł (wniosek zło-
żony przez stowarzyszenie i Radnego Rady Miejskiej).

Łączna kwota środków budżetowych przeznaczonych na realizację inicja-
tywy lokalnej w 2020 roku wynosi: 100 000,00 zł brutto.

Dziękujemy za aktywny udział w procesie składania wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, której celem jest po-
prawa życia codziennego mieszkańców oraz podniesienie poziomu este-
tyki gminy. Zachęcamy do zgłaszania kolejnych pomysłów w następnych 
latach. 

Z UM

Budowa bieżni
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że przy Szkole Podstawo-
wej w Starych Pieścirogach trwają prace budowy bieżni (skoczni lekko-
atletycznej). Za wykonanie inwestycji odpowiedzialna jest firm Garden 
Sport Service z Legionowa. Całkowity koszt zadania to 22 tys. zł, z czego  
7 tys. zł zostało pozyskane przez Szkołę Podstawową w Starych Pieściro-
gach z Fundacji Santander Bank Polska S. A. im. Ignacego Jana Paderew-
skiego, a pozostałe 15 tys. zł pochodzi z budżetu Urzędu Miejskiego.

SEJMIK MAZOWIECKI

Nowi radni 
Mazowsza
We wtorek, 19 listopada br., podczas sesji sejmiku województwa mazo-
wieckiego odbyło się uroczyste zaprzysiężenie sześciu nowych radnych. 

Zostali nimi: Anna Brzeziń-
ska (KO), Łukasz Kudlicki 
(PiS) i Dorota Stalińska (PSL) 
z okręgu podwarszawskie-
go, Anna Wolszczak (PiS) 
i Jan Rejczak (PiS) z okręgu 
radomskiego oraz Krzysztof 
Winiarski (PiS) z siedleckie-
go. To efekt wyborów parla-
mentarnych.

W jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu startowało w sumie 20 mazo-
wieckich radnych. Sześciu spośród nich udało się zdobyć mandat posel-
ski. Są to: z okręgu podwarszawskiego – Maciej Lasek (KO, 5804 głosy), 
Dominika Chorosińska (PiS, 9596 głosów) i Bożena Żelazowska (PSL, 8665 
głosów), z okręgu radomskiego – Radosław Fogiel (PiS, 26707 głosów) 
i Agnieszka Górska (PiS, 9134 głosy) oraz z okręgu siedleckiego – Maciej 
Górski (PiS, 5206 głosów). Ich miejsce w sejmiku województwa mazo-
wieckiego zajmą nowi radni, którzy podczas zeszłorocznych wyborów 
samorządowych otrzymali kolejno najwięcej głosów.

Szeregi sejmiku Mazowsza zasiliło sześciu radnych: Anna Brzezińska (KO) 
– dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie, Łukasz Kudlic-
ki (PiS) – politolog, dziennikarz i dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra 
Obrony Narodowej, Jan Rejczak (PiS) – polityk, inżynier, nauczyciel akade-
micki, działacz społeczny i samorządowy, w latach 1990–1992 wojewoda 
radomski, poseł na Sejm III kadencji, radny województwa mazowieckiego 
III-V kadencji, Dorota Stalińska (PSL) – aktorka teatralna i filmowa, radna 
województwa mazo-
wieckiego V kadencji, 
Krzysztof Winiarski (PiS) 
– dyrektor zarządzają-
cy Zespołu Mł ynów 
Jelonki, radny woje-
wództwa mazowiec-
kiego V kadencji oraz 
Anna Wolszczak (PiS) 
– mieszkanka subre-
gionu radomskiego, 
pracuje w firmie kor-
poracyjnej.

W Sejmiku Województwa Mazowieckiego zasiada 51 radnych. W VI ka-
dencji tworzy go 24 radnych z PiS, 18 radnych z KO (PO i Nowoczesna),  
8 radnych z PSL oraz jeden radny z Bezpartyjnych Samorządowców.

(r) za:www.mazovia.pl
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RADNI RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 
2018-2023 (reprezentanci gminy Nasielsk)

Mariusz Kraszewski 
Dlaczego zdecydował się Pan wystarto-
wać w wyborach samorządowych? Czy 
ma Pan jakieś doświadczenie w pracy 
w organach samorządu lokalnego bądź 
pracy społecznej?
 – Zdecydowałem się wystartować w wy-
borach samorządowych, by mieć bez-
pośredni wpływ na działania samorządu. 
Samorząd powiatowy to także gmina 
Nasielsk, w której są drogi powiatowe, 
szkoły ponadpodstawowe podległe sta-
rostwu, to służba zdrowia, apteki, po-
radnia psychologiczno-pedagogiczna, 
DPS itp. Dlatego z naszej gminy mamy 
5 przedstawicieli, którzy mają za zada-
nie współpracować dla dobra mieszkań-
ców powiatu nowodworskiego, a w szczególności dbać o interesy gminy 
Nasielsk.

Od wielu lat jestem związany z samorządem lokalnym w związku z pra-
cą zawodową. Jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku, a Organem Prowadzącym szkołę jest gmina 
Nasielsk. Naturalną rzeczą jest współpraca tych instytucji. W pracy społecz-
nej udzielam się w wielu instytucjach i stowarzyszeniach. Jestem członkiem 
Gminnej Rady Sportu w Nasielsku, której przez wiele lat byłem przewodni-
czącym. Działam w UKS Sokół, w którym przez 25 lat byłem prezesem klu-
bu. Jestem również wiceprezesem Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju 
Edukacji, która działa na rzecz edukacji.

Jakie inwestycje są Pana zdaniem najważniejsze do zrealizowania w obec-
nej kadencji Rady Powiatu?
 – Obecnie jest bardzo trudna sytuacja samorządów lokalnych, które są 
niedoszacowane. Rząd nakłada na samorządy lokalne coraz więcej zadań, 
ale niekoniecznie idą za tym środki finansowe. Wspomnę tylko o proble-
mach finansowych w szpitalach powiatowych (NCM), po reformie edukacji, 
po podniesieniu minimalnej płacy czy obniżeniu podatku PIT. W samorzą-
dach będą cięcia na inwestycjach, gdyż bieżące koszty utrzymania jedno-
stek podległych powiatowi pochłoną znaczną część środków finansowych. 
Najważniejszymi zadaniami do zrealizowania w obecnej kadencji będą: po-
łączenie ciągów komunikacyjnych, wzmocnienie szkół branżowych po-
przez stworzenie im odpowiednich warunków do odbywania praktyk. Może 
warto powrócić do pomysłu Cezarego Zamany i stworzeniu w Kampino-
sie ścieżek rowerowych połączonych z ośrodkami rowerowymi, w których 
można byłoby coś zjeść i przenocować, a trasy ścieżek poprowadzić tak, 
aby odnogi dochodziły do każdej z gmin w powiecie nowodworskim. Bar-
dzo ważną sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
poprzez poprawę infrastruktury drogowej, doposażenie służb ratowniczych 
i medycznych. Trzeba wzmocnić system edukacji, aby uczniowie kończyli 
dobre szkoły ponadpodstawowe w powiecie nowodworskim, a nie w in-
nych okolicznych miejscowościach. Jest bardzo wiele do zrobienia, jed-
nakże do tego potrzebne są środki finansowe, które należy pozyskiwać 
z zewnętrznych źródeł.

Co zamierza Pan zrobić konkretnie dla naszej gminy? (niezbędne inwesty-
cje, projekty zmiany, działania)
 – Gmina Nasielsk, to nie tylko drogi, chodniki, parki, oświetlenie to przede 
wszystkim zadowoleni mieszkańcy. Musimy wypracować własny pomysł na 
nasze miasto i naszą gminę. Zawsze uważałem, że mądrość jest w ludziach 
i trzeba umieć słuchać innych oraz wyciągać wnioski. Moim zdaniem in-
westycja w człowieka, to inwestycja w przyszłość i rozwój regionu, dlate-
go też trzeba wzmocnić szkołę branżowa, która będzie kształciła dobrych 
fachowców. W Nasielsku jest miejsce na jedno dobre liceum. Uważam,  
że powinniśmy powrócić do czasów, kiedy w Nasielsku było liceum i tech-
nikum wraz z oddziałami branżowymi (zawodowymi). Drugą ważną sprawą 
jest sprowadzenie do Nasielska inwestycji, które dałyby zatrudnienie miesz-
kańcom i wpływy do budżetu gminy w postaci podatków.

Jakie są Pana zdaniem mocne, a jakie słabe strony naszego powiatu i na-
szej gminy?
 – Bardzo mocną stroną naszego powiatu i gminy Nasielsk jest położenie 
w bliskości Warszawy, dobrze funkcjonująca komunikacja kolejowa, lot-
nisko i specjalna strefa ekonomiczna. Słabą stroną jest brak wykorzystania 
dobrych stron!

Proszę napisać kilka słów o sobie (wykształcenie, praca zawodowa, rodzi-
na, zainteresowania itp.)
 – Mam 51 lat, wykształcenie wyższe magisterskie (AWF Warszawa), studia 
podyplomowe z informatyki, studia podyplomowe – trener II stopnia z piłki 
siatkowej. Z zawodu jestem nauczycielem i pracuję w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku na stanowisku dyrektora szkoły. 
Moja żona ma na imię Grażyna, moje trzy córki to: Natalia, Dominika i Wik-
toria. Zainteresowania to przede wszystkim łowiectwo i podróże.

Z UM. ZAPROSZENIE 

Szkolenie dla organizacji 
pozarządowych 
Serdecznie zapraszam na otwarte szkolenie z zakresu przekazywania i roz-
liczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie, organizowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 
z terenu Gminy Nasielsk. Szkolenie odbędzie się dn. 19.12.2019 r. (czwar-
tek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Z poważaniem, 
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

Z GMINY

Z POWIATU

Inwestycje drogowe
Na ukończeniu jest realizacja kolejnych inwestycji drogowych zleco-
nych na terenie naszej gminy przez nowodworskie starostwo powiato-
we. Jedną z nich jest remont ulicy Przemysłowej w Nasielsku, na który 
mieszkańcy i kierowcy czekali wiele lat. Dotychczas droga była wąska, 
nawierzchnia dziurawa i miała zniszczone pobocza.

 – W ramach pierwszej części zadania przebudowana została droga po-
wiatowa nr 2421W relacji Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku 
o długości 2,5 km, to jest odcinek od ulicy Płońskiej w Nasielsku oraz 
odcinek w miejscowości Mazewo Włościańskie – informuje Radosław 
Kasiak, członek zarządu powiatu. – Drugą częścią jest budowa chodni-
ków dla pieszych w miejscowościach Czajki, Dębinki oraz w Siennicy. 

Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego dróg powiatowych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ich 
użytkowników. 

Do realizacji pierwszej części zamó-
wienia stanęły 3 firmy, a do drugiej  
4 firmy. – Najkorzystniejszą ofertę bu-
dowy drogi złożyła firma „Drogi i Mo-
sty – Jan Kaczmarczyk” z Kacic koło 
Pułtuska za kwotę 1,7 mln zł, nato-
miast budowę chodników realizowa-
ła firma „ANETKA” z Nowego Dworu 
Mazowieckiego za kwotę blisko  
275 tys. zł – mówi Radosław Kasiak.

Termin realizacji zadań wyznaczo-
no na 29 listopada br. 

Michał B.

Modernizacja wybranych 
odcinków dróg gminnych
Jak co roku z budżetu gminy Nasielsk 
finansowane jest zadanie pod nazwą 
„Modernizacja wybranych odcinków 
dróg gminnych”. 

 – Do modernizacji zostały wska-
zane drogi w miejscowości Nowi-
ny o długości 300 metrów, gdzie 
zrobiona została podbudowa, po-
bocza oraz nawierzchnia asfaltowa, 
w miejscowości Dąbrowa o długości 
620 metrów w podobnym zakresie 
prac, nową nawierzchnię asfaltową 
na odcinku 630 metrów łączącym 
Toruń Dworski z Zaborzem, w Jac-
kowie Dworskim, gdzie położono 
nawierzchnię asfaltową na odcinku 1 
km. W Mazewie Dworskim B na po-
dobnym odcinku położono nową 

nawierzchnię i wykonano pobo-
cza. W miejscowości Studzianki 
położono asfalt na dwóch od-
cinkach dróg o łącznej długo-
ści 670 metrów, a w Mogowie 
na ulicy Morgowskiej położono 
nową nawierzchnię asfaltową 
i poprawiono pobocza – wyja-
śnia Radosław Kasiak kierownik 
Wydziału Inwestycji w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku. – Drugą 
część zadania stanowiły ulice Sta-
rzyńskiego i Wąską, gdzie położono 
nową nawierzchnię, ulicę Broninek 
na długości ponad 0,5 km, gdzie po-
prawiono nawierzchnię pobocza, 
a na 125 metrowym odcinku ulicy 
Leszczynowej w Starych Pieściro-
gach wykonano nową nawierzchnię, 

chodniki, krawężniki, wyjazdy i ozna-
kowanie – dodaje.

Inwestycja ta jest realizowana przez fir-
mę CZYSTOŚĆ sp. jawna z Wołomina. 
Całkowity koszt modernizacji wybra-
nych odcinków wyniesie ponad 1,5 
mln zł. Jej odbiór przewidziano na po-
łowę grudnia br.

Michał B.

Z UM

Goście z Nowej Zelandii
We wtorek, 26 listopada br., w gospodarstwie zaj-
mującym się hodowlą bydła mięsnego u Toma-
sza i Elżbiety Rasińskich gościła delegacja z Nowej 
Zelandii. W jej składzie znaleźli się: Mary Thurston 
- ambasador Nowej Zelandii w Polsce, Mike Peter-
sen specjalny wysłannika Nowej Zelandii ds. handlu 
produktami rolnymi oraz Mel Poulton, desygnowana 
do zastąpienia M. Petersena na tym stanowisku od 
2020 roku. W spotkaniu uczestniczył Bogdan Rusz-
kowski burmistrz Nasielska. Dotyczyło ono przede 
wszystkim projektu pn. „Zrównoważona wołowi-
na”, w ramach którego opracowywane są standardy 
w zakresie hodowli bydła mięsnego i produkcji wo-
łowiny. W tym kontekście rozmawiano o ochronie 
środowiska, zdrowia i dobrostanu zwierząt, ograni-
czeniu stosowania antybiotyków dla zwierząt, a także zarządzaniu gospodarstwem hodowlanym i produkcyjnym.

W trakcie wizyty goście dowiedzieli się, jak wygląda nowoczesna produkcja mięsa w Polsce, jakie są różnice 
pomiędzy hodowlą polską a nowozelandzką oraz jakie kierunki rozwoju obiera Polska i Unia Europejska w dzie-
dzinie hodowli bydła mięsnego. Podzielili się również informacjami na temat rozwiązań stosowanych w ich oj-
czyźnie, a także przyjętej tam polityki zrównoważonego rozwoju.
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Zmiana komendanta 
PSP w NDM
W czwartek, 31 października br.,  w siedzibie KP PSP w Nowym Dworze Mazo-
wieckim nastąpiło uroczyste zdanie i jednocześnie przekazanie obowiązków 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Dotychczasowy Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowiec-
kim st. bryg. Andrzej Wieteska podjął decyzję o przejściu na emeryturę. 

Na stanowisku Komendanta nowodworskiej PSP pracował od lipca 2017 
roku, a służbę pożarniczą zakończył po 32 latach. Został odwołany przez 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dniem 31 października  
2019 roku.

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP od 1 listopada 2019 r. wyznaczył 
bryg. Radosława Parapurę na stanowisko p.o. Komendanta Powiatowego PSP 
w Nowym Dworze Mazowieckim. Bryg. R. Parapura dotychczas pełnił służ-
bę jako Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Warszawie. Z war-

szawską strażą pożarną związany był od 1996 roku, gdzie zajmował kolejno 
stanowiska: dowódcy sekcji JRG 3, Oficera a następnie Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, Dowódcy JRG 9 i Dowódcy JRG 1.

W uroczystości pożegnania st. bryg. Andrzeja Wieteski oraz przejęcia obowiąz-
ków Komendanta Powiatowego PSP przez bryg. Radosława Parapurę uczestni-
czył nadbryg. Bogdan Łasica, Mazowiecki Komendant Wojewódzki, bryg. Rafał 
Zdziennicki, naczelnik wydziału kadr KW PSP w Warszawie, a także Krzysztof 
Kapusta, starosta nowodworski oraz Paweł Calak, wicestarosta nowodworski.

(r) za:ndm-straz.pl

NA SYGNALE

Wypadek wiatrakowca
We wtorek, 19 listopada br., w połu-
dnie, na terenie lotniska w Chrcyn-
nie doszło do wypadku lotniczego 
z udziałem wiatrakowca. 

Na miejsce zdarzenia natychmiast 
po otrzymaniu zgłoszenia udali się 
policjanci, strażacy, pogotowie ra-
tunkowe. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że maszyna runęła na zie-
mię i zapaliła się. Pomimo szybko 
podjętych działań, nie udało się ura-
tować dwóch mężczyzn, odbywa-
jących lot wiatrakowcem.

Policjanci niezwłocznie zabezpie-
czyli teren, gdzie doszło do wy-
padku, a następnie pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Pułtusku do późnych godzin pracowali na miejscu zdarzenia. Obecna była również 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku informuje, że zrealizowane na miejscu zdarzenia czynności, w szczególno-
ści oględziny miejsca wypadku z udziałem przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych 
w wysokim stopniu uprawdopodabniają podejrzenie, iż przyczyną wypadku była awaria wiatrakowca. Jako jedna 
z ofiar wypadku został zidentyfikowany instruktor lotu szkolno – treningowego Alojzy D. Zwłok drugiego z męż-
czyzn ze względu na znaczny stopień obrażeń termicznych nie można było zidentyfikować, przypuszczalnie na-
leżą one do jednego z kursantów. Aktualnie trwają czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności przyczyn 
wypadku. Przesłuchiwani są świadkowie, zabezpieczana jest dokumentacja techniczna wiatrakowca oraz zapisy 
monitoringu wizyjnego znajdującego się na lotnisku.

Jak informuje mł. bryg. mgr Tomasz Wołoszyn oficer prasowy Komen-
danta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim na miejscu 
zdarzenia pracowały następujące jednostki: OSP Nasielsk, OSP Nuna, PSP 
w Nowym Dworze Mazowieckim, Wojskowa Straż Pożarna z Pomiechów-
ka.

(r.)

Z MIASTA

Kradli „na gazownika”
 – Dzień dobry, ja z gazowni, niech pan mnie wpu-
ści do mieszkania, bo muszę sprawdzić działanie ku-
chenki gazowej – usłyszał w domofonie starszy pan, 
mieszkaniec jednego z bloków przy ul. Warszawskiej 
w Nasielsku. W trosce o poprawne działanie tego urzą-
dzenia, które rzeczywiście powinno być kontrolowane 
raz na jakiś czas, właściciel wpuścił rzekomego fachow-
ca do mieszkania. 

 – Przysnąłem trochę po południu i domofon mnie 
obudził. Było po godz. 14.00. Do mieszkania wszedł 
młody człowiek z torbą i narzędziami. Pokręcił się tro-
chę przy kuchence, coś tam posprawdzał. W końcu 
stwierdził, że gaz się z niej ulatnia i jeszcze raz będzie 
musiał przyjść, żeby coś wymienić – relacjonuje mieszkaniec osiedla Warszawska.– W końcu wypisał druczek opłaty 
za usługę, zainkasował ode mnie 300 zł i powiedział, że Spółdzielnia Mieszkaniowa, zwróci mi te pieniądze – dodaje.

Starszy pan zgłosił się do Spółdzielni Mieszkaniowej, ale tam okazało się, że padł ofiarą oszustwa. Na dokumencie po-
świadczającym dokonaną przez niego wpłatę nie ma żadnych danych firmy, która przysłała „fachowca”. Na pieczątce 
znajdują się bowiem telefony alarmowe do różnych służb (pogotowie gazowe, pogotowie ratunkowe, policja, straż 
pożarna, straż miejska), a na blankiecie poza nazwą usługi: alarm gaz – pożar oraz kwotą i datą, jest niewyraźny podpis. 

 – Jedna osoba była u nas w tej sprawie, okazało się, że padła ofiarą oszustwa. Zgłosiłem to policji, ponieważ oszust 
powoływał się na Spółdzielnię Mieszkaniową. Niestety, to nie pierwsza taka sytuacja – mówi Robert Parzonka pre-
zes zarządu Spółdzielni Lokatorsko 
Własnościowej w Nasielsku. Prezes 
dodaje, że kiedy Spółdzielnia planu-
je dokonanie jakichś kontroli w loka-
lach, to zawsze wcześniej na klatach 
rozwieszane są informacje na ten te-
mat, a osoby, ich dokonujące mają 
upoważnienia. 

Fałszywy gazownik grasował po 
osiedlu przy ulicy Warszawskiej, 
w środę, 20 listopada br. Bardzo 
możliwe, że próbował oszukiwać 
mieszkańców w inny sposób, np. 
udając sprzedawcę. Być może udało 
mu się wyłudzić pieniądze od więk-
szej liczby osób. 

Niestety, najczęściej ofiarami oszu-
stów są osoby starsze. Apelujemy 
do wszystkich o szczególną ostroż-
ność w stosunku do osób nieznajo-
mych, które próbują, pod pretekstem 
sprzedaży czy kontroli wejść do na-
szych mieszkań. Nie dajmy się oszu-
kać, wypytujmy o szczegóły kontroli 
i sprawdzajmy upoważnienia. 

(r.)

NA SYGNALE

Pijany wjechał w autobus
W czwartek, 21 listopada, wieczorem o godz. 20.20 wpłynęła do syste-
mu powiadamiania OSP informacja o wypadku samochodu osobowego 
z autobusem, na wysokości skrzyżowania ul. Akacjowej z ul. Krańcową 
w Nasielsku. Jak się okazało na miejscu zdarzenia, kierujący Daewoo Tico, 
41-letni mieszkaniec powiatu nowodworskiego miał 2 promile w wydy-
chanym powietrzu. To on spowodował wypadek i uderzył w poprzedza-
jący go autobus. Jak informuje st.asp. Joanna Wielocha, oficer prasowy 
Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, kie-
rowcy grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Mł. bryg. mgr Tomasz 
Wołoszyn, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym 
Dworze Mazowieckim, podaje dodatkowo do wiadomości, że autobu-
sem podróżowało wraz z kierowcą 8 osób. Poszkodowany w wyniku 
wypadku był wyłącznie kierowca Tico. W akcji brały udział następujące 
jednostki: 2 x OSP Nasielsk, OSP KSRG Cieksyn, OSP Psucin i PSP Nowy 
Dwór Mazowiecki.

(e.)

Kronika OSP
19 listopada o godz. 7.00 rano zgłoszono wypadek samochodowy 
w Chrcynnie. Jak się okazało po przyjeździe służb na miejsce, samo-
chód osobowy volkswagen beetle dachował i uderzył w płot. Pojazd 
leżał na boku od strony kierowcy. Auto prowadziła 19-latka, która 
w wyniku doznanych obrażeń została zabrana przez ZRM do szpitala. 
Na miejscu pracowały jednostki: OSP Nasielsk i JRG Nowy Dwór Ma-
zowiecki.

23 listopada o godz. 11.30 wpłynęło do systemu powiadamiań gło-
szenie dotyczące potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych na  
ul. Warszawskiej w Nasielsku. Ze zgłoszenia wynikało, że pieszy leży 
nieprzytomny na jezdni. Po przyjeździe odpowiednich jednostek oka-
zało się, że potrącona osoba jest przytomna. Dokonano stabilizacji krę-
gosłupa i założono jej kołnierz. Pieszy został zabrany przez ZRM do 
szpitala. Na miejscu pracowały jednostki: OSP Nasielsk i 2xJRG Nowy 
Dwór Mazowiecki.

Tego samego dnia, tj. 23 listopada,  o godz. 13.30 zgłoszono powalone 
drzewo na liniach wysokiego napięcia w Cieksynie przy ul. Słonecznej. 
Na miejsce udała się jednostka OSP Cieksyn, która usunęła drzewo za-
grażające bezpieczeństwu.
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Rozmowa z...

Bank BNP Paribas 
– działamy globalnie, wspieramy lokalnie
Magdaleną Olik dyrektor nasielskiego oddziału BNP Paribas Bank Polska 
S.A., na temat działalności placówki, która znajduje się w naszym mieście 
przy ul. Kościuszki 5 b.
Czym charakteryzuje się Bank 
BNP Paribas? Do kogo kieruje 
swoją ofertę produktową?
 – Bank BNP Paribas jest kontynu-
atorem tradycji powstałego w 1919 
roku Polskiego Banku Rolnego. 
Oferuje klientom indywidualnym 

produkty oszczędnościowo-in-
westycyjne oraz szeroką gamę 
kredytów. Przedsiębiorstwom 
dostarcza rozwiązania z zakre-
su f inansowania działalności na 
rynku krajowym i międzynaro-
dowym. Nasz Bank kieruje swoje 
usługi również do przedsiębiorstw 
z sektora rolno-spożywczego. 
K l i e n t o m  s e g m e n t u 
bankowości prywatnej 
p rop onuj e  komp lek-
sową ofertę w zakresie 
ochrony, optymaliza-
cji i pomnażania mająt-
ku. Klienci Banku mogą 
r ó w n i e ż  k o r z y s t a ć 
z usług doradztwa inwe-
stycyjnego.

Bank jest częścią wio-
dącej międzynarodo-
wej grupy bankowej BNP 
Paribas. Świadczy swo-
je usługi poprzez sieć 
oddziałów bankowych 
oraz stoisk bankowych 
w centrach handlowych 
na terenie całego kra-
ju. Produkty kredytowe 
dostępne są również za 
pośrednictwem punktów 
w sklepach partnerskich, 
także w wybranych sie-
ciach dealerów samo-
chodów.

Co wyróżnia Bank BNP Paribas 
na tle innych instytucji finanso-
wych?
 – BNP Paribas jest wiodącym 
bankiem w Europie z międzyna-
rodowym zasięgiem. Grupa jest 
obecna w 73 krajach i zatrud-

nia blisko 200 tys. pracowników. 
Misją BNP Paribas jest oferowa-
nie w sposób odpowiedzialny 
innowacyjnych rozwiązań finan-
sowych, które pomogą klientom 
zmienić ich świat i będą wspierać 
lokalną gospodarkę. Bank BNP Pa-
ribas chętnie angażuje się w akcje 
charytatywne i inicjatywy pro-

społeczne. Od 2006 roku aktyw-
nie działa Fundacja BNP Paribas. 
Realizuje ona zadania wynikające 
z odpowiedzialności społecznej 
Banku – prowadzi programy au-
torskie i realizuje własne inicjaty-
wy, a także wspiera merytorycznie 

i finansowo działania innych orga-
nizacji . Działamy systematycz-
nie i długofalowo, w 3 obszarach: 
edukacja, kultura i solidarność 
społeczna. Wyrównujemy szanse 
edukacyjne, przybliżamy kultu-
rę dzieciom i młodzieży z ogra-
niczonym dostępem do niej oraz 
przeciwdziałamy wykluczeniu 

społecznemu. Oczywiście 
oprócz ogólnopolsk ich 
działań, Bank chętnie anga-
żuje się w inicjatywy lokal-
ne i mam wielką nadzieję, 
że w naszym mieście rów-
nież się to uda.

Jakie są najważniejsze 
produkty finansowe Ban-
ku BNP Paribas?
 – Oferta Banku skierowa-
na jest do szerokiego grona 
odbiorców. Klienci indy-
widualni mają możliwość 
skorzystania z bezpłatnego 
rachunku „Konto Otwar-
te na Ciebie”, do którego 
mogą wybrać kartę dopa-
sowaną do swoich potrzeb 
i  s t y l u  ż yc i a .  Po s i a d a -
cze kart mogą korzystać 
z programu rabatowego 
mamBONUS, czyli pakietu 
dodatkowych benef itów, 
w ramach którego zbiera-
my punkty i wymieniamy 

na nagrody. Naszym klientom ofe-
rujemy również szereg rozwiązań 
związanych z finansowaniem ich 
planów zarówno tych mniejszych 
jak i większych, takich jak zakup 
mieszkania czy remont domu. 
Do oddziału Banku BNP Paribas 
serdecznie zapraszamy również 
osoby prowadzące działalność 
rolniczą. Bank oferuje komplekso-
wą ofertę produktów i usług skie-
rowanych dla tego sektora, w tym 
m.in. kredyty preferencyjne, czy 
kredyty inwestycyjne przezna-
czone na finansowanie inwestycji 
dofinansowanych przez UE. Sektor 
Agro jest dla BNP Paribas istotną 
częścią prowadzonej działalności, 
a celem jest dalszy rozwój usług 
dedykowanych temu segmentowi. 

Co z bankowością internetową 
Banku BNP Paribas?
 – Klientom oferujemy nowo-
czesną bankowość interneto-
wą GOonl ine oraz B iznesPl@
net. Dla osób ceniących mobil-
ność i dostęp do swoich f inan-
sów w każdym miejscu i o każdej 
porze mamy aplikację mobilną 
GOmobile, dzięki której szyb-
ko i wygodnie sprawdzimy saldo 
konta, opłacimy rachunki czy do-
ładujemy telefon. Dzięki usługom 
takim jak Apple Pay czy Google 
Pay płatności dokonamy również 
naszym smartfonem. Oczywiście 
bankowość elektroniczna cał y 
czas jest udoskonalana tak, by 
sprostać oczekiwaniom naszych 
użytkowników.

Jakie produkty finansowe Banku 
BNP Paribas cieszą się najwięk-
szą popularnością w naszym 
rejonie? Czy klienci placówki 
pochodzą tylko z naszej gminy, 
czy również z gmin sąsiednich?
 –  O dd z i a ł  B a n ku w t ym s a-
mym miejscu istnieje od 2006 
roku i wielu klientów jest z nami 
o d s ame go p o c z ątku .  N a c o 
dzień w oddziale do dyspozycji 
klientów jest dwóch Doradców 
Kl ienta oraz Doradca K l ienta 
Biznesowego. Największą popu-
larnością cieszą się niewątpliwie 
produkty bankowości codzien-
nej ,  czyl i  konta osobiste oraz 
kredyty gotówkowe. Ponadto, 
nasi lokalni przedsiębiorcy prze-
konują się, że posiadamy bar-
dzo konkurencyjne możliwości 
f inansowania f irm. Nasi kl ienci 
to nie tylko mieszkańcy gminy 
Nasielsk, wielu z nich przyjeżdża 
do nas z gmin sąsiednich. Czę-
sto bywa również, że nasi dorad-
cy dojeżdżają do klientów spoza 
naszego miasta,  zarówno do fir-
my, jak i do klienta indywidual-
nego.

Wszystkich serdecznie zapra-
szamy do wizyty w naszym  
oddziale Banku BNP Paribas!

Godziny otwarcia naszej placówki:
poniedziałek 10:30 – 18:00
wtorek – piątek 8:30 – 16:00
Tel. 728 909 859, 797 333 088, 
515 981 519.
www.bnpparibas.pl
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WARTO PRZECZYTAĆ

Północ – południe
Wspaniale i drobiazgo-
wo wykreowany świat, 
mrowie interesujących 
bohaterów i porywają-
ce historie oszałamiające 
zwrotami akcji – ponad 
pięćset stron debiutu Ro-
berta M. Wegnera to fan-
tasy pierwszej próby.

Minęło dziesięć lat od 
czasu, gdy czytelnicy po 
raz pierwszy mogli ruszyć 
z bohaterami Wegnera 
po rubieżach Meekhań-
skiego imperium – mło-
dego w skali tego świata 
mocarstwa, którego gra-
nice od północy sięgają 
nieprzebytych gór, a od 
południa wielkie pasmo 
pustynne. Tam, gdzie 
władza Meekhanu się kończy, tam też głosu dochodzą inne cywilizacje, 
rasy, a nawet byty wykraczające poza rozumienie jakiejkolwiek żywej 
istoty. Legendy okazują się mieć nieraz więcej niż ziarno prawdy, a za-
równo lodowe, jak i piaszczyste pustkowia potrafią kryć niezliczone ta-
jemnice…

Cały powyższy opis celowo nie zdradza nic z fabuły, gdyż zaskoczenie 
będzie nieraz towarzyszyć podczas lektury Opowieści z meekhańskiego 
pogranicza. Północ–Południe. Zasadniczo książka zgodnie z podtytułem 
składa się z dwóch części. Na północy swoje przygody przeżywa od-
dział górskiej straży Kennetha–lyw–Darawyta, a na południu ze swoim 
przeznaczeniem zmaga się Yateh d’Kllean – młody wojownik plemienia 
Issaram. Obie historie nie łączą się ze sobą w oczywisty sposób, są jed-
nak powiązane ze sobą poprzez główną oś fabularną, która w tej części 
jest jeszcze bardzo nikła, ale trzeba brać pod uwagę, że to dłuższy cykl.

Wielką zaletą jest rozmach całej powieści. Autor z wyczuciem serwuje 
czytelnikowi kolejne fragmenty świata i jego historii. Często też okazuje 
się, że aktualny stan wiedzy nie jest prawdziwy, bohaterowie bowiem 
nierzadko spotykają kogoś, kto zna prawdziwą wersję zdarzeń pokazu-
jąc, że etos całych cywilizacji da się zbudować na półprawdzie. Co jed-
nak ciekawe, to pomimo całego tego bogactwa i drobiazgowości ciężko 
czuć się przytłoczonym nadmiarem informacji. Pomaga w tym zresztą 
fakt, że po pierwszej części, pełnej batalii, intryg i mnogości bohaterów, 
to „pustynna” część jest o wiele bardziej kameralna, choć równie dra-
matyczna.

Opowieści z meekhańskiego pogranicza to cykl, z którym fani fantasy 
powinni się jak najszybciej zapoznać.

Paweł Kozłowski

Ulewa 
Czarna kotara zakryła słońce,
nie widać nieba, spowite chmurą,
znikło gdzieś ciepło, parne, gorące,
ziemia ukłony składa swym górom.

Ciężkie obłoki wiszą nad głową, 
wiatr szarpie drzewa, gnie je do ziemi,
każdy ulewę widzi nad sobą, 
już za chwil kilka wszystko się zmieni.

Lecą z obłoków krople olbrzymie,
nic już nie widać na kilka kroków,
a w każdym dołku jezioro płynie, 
świat cały skrył się w wielkim pół-
mroku.

Dzwonią o szyby strugi srebrzyste,
człowiek się staje senny, leniwy, 
ulewa odda powietrze czystsze, 
ludzie odczują oddech prawdziwy.

Siła przyrody jest przeogromna, 
słońce i chmury, deszcze, ulewa, 
potrafi zniszczyć dzieła potomnych, 
to na jej łonie wszystko dojrzewa.

Tęcza pojawia się na błękicie, 
a jej kolory, żywe, radosne,
ona zwiastuje pogodne życie, 
trzeba dziękować Bożej Miłości.

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI

Z DKK

Minęło 9 lat

Z BIBLIOTEKI

Spotkanie z pisarką
W ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki działającego od 9 lat przy 
nasielskiej bibliotece, 22 listopada 
br., zorganizowano spotkania au-
torskie z pisarką dla dzieci Małgo-
rzatą Strękowską - Zarembą. Pani 
Małgorzata nie tylko pisze popular-
ne książki dla dzieci (Abecelki i duch 
Bursztynowego Domu; Bery, gang-
ster i góra kłopotów; Złodzieje snów; 
Dom nie z tej ziemi), jest także au-
torką podręczników, recenzentką 

„Nowych Książek” i dziennikarką. 
Ukończyła filologię polską na Uni-
wersytecie Warszawskim, a de-
biutowała w 1984 roku utworem 
opublikowanym na łamach jed-
nodniówki Ruchu Artystycznego 
„Świat”. Jej książki regularnie zdo-
bywają nagrody w konkursach 

literackich, np. w 2008 roku otrzy-
mała wyróżnienie Polskiej Sek-
cji IBBY w konkursie Książka Roku 
2008 za książkę Złodzieje snów, 
w 2009 roku za tę samą pozycję 
otrzymała II Nagrodę w I Konkur-
sie Literatury Dziecięcej im. Hali-
ny Skrobiszewskiej, a nagrodzona 
książka została wpisana na Listę Skar-
bów Muzeum Książki Dziecięcej.

Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Nasielsku zorganizowa-

ła łącznie trzy spotkania autorskie. 
W pierwszym uczestniczyli ucznio-
wie klas pierwszych ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Nasielsku, w drugim 
natomiast uczniowie klas pierw-
szych i trzecich ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Nasielsku. Trzecie 
spotkanie odbyło się w Szkole Pod-
stawowej w Pieścirogach i wzię-
ło w nim udział osiemdziesięcioro 
uczniów. Spotkania rozpoczęły się 
ciekawą anegdotą, w której pisar-
ka porównała książki do cukierków. 
Tłumaczyła uczestnikom, jak wyglą-
da proces wyrabiania u siebie gustu 
czytelniczego oraz zachęcała do 
wypożyczania i czytania wielu ksią-
żek, dzięki czemu łatwiej trafić na 
swój ulubiony rodzaj literacki, któ-
ry jest jak ulubiony smak cukierka. 
Następnie pani Małgorzata opo-
wiedziała o początkach pisania dla 
dzieci, które rozpoczęła ponad trzy-
dzieści lat temu od publikacji w naj-
lepszym z pism dla najmłodszych 
„Misiu”. Powstawały wtedy bajki 
o smoku, który ma gadający ogon. 

Od tamtego czasu stworzyła wiele 
opowieści: edukacyjnych, satyrycz-
nych, detektywistycznych, przygo-
dowych, historycznych i równie 
wiele wierszy, zagadek, czytanek 
do podręczników szkolnych dla 
klas 0-V. W dalszej kolejności pisar-
ka przybliżyła dzieciom bohatera 
serii zabawnych przygód – Filipka 
Zaskrońca. Filipek to istny wulkan 
energii, a jego głowa to prawdziwa 
skarbnica niepoprawnych (zdaniem 

dorosłych) pomysłów. Autorka czy-
tała również zabawne fragmenty ze 
swoich książek, zadawała zagadki 
oraz razem z małymi uczestnikami 
„rapowała” piosenki książkowych 
bohaterów. Potem  nastąpiła zabawa 
ruchowa, która polegała na naślado-
waniu poleceń zawartych w tekście 
książki.

Wszystkie spotkania przebiegły 
w niezwykle miłej i serdecznej at-
mosferze. Pani Małgorzata ocza-
rowała młodą publiczność swoją 
osobowością i poczuciem humo-
ru. Na zakończenie wykonaliśmy 
pamiątkowe zdjęcia, a wszyscy za-
interesowani mogli zakupić książ-
kę autorstwa pani Małgorzaty oraz 
otrzymać autograf. Na pożegnanie 
autorka została obdarowana kwiata-
mi i czekoladkami.

Wszystkich zainteresowanych twór-
czością Małgorzaty Strękowskiej - 
Zaremby zapraszamy do oddziału dla 
dzieci i młodzieży, gdzie znajduje się 
bogata oferta  książek jej autorstwa.

(bibl.)

W sobotnie przedpołudnie, 16 listo-
pada 2019 roku, odbyło się uroczy-
ste spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki działającego przy Miejsko-
-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nasielsku. Okazją do świętowania 
przy kawie i torcie, były 9 urodziny 
naszego Klubu, który powstał 20 li-
stopada 2010 roku. 

Podczas tego jubileuszowego spo-
tkania rozmawialiśmy na temat 
książki Andrzeja Łapickiego pt. Ju-
tro będzie zemsta. Dzienniki 1984 
– 2005 , komentowaliśmy wiel-
ki sukces Olgi Tokarczuk, laureat-
ki tegorocznej literackiej nagrody 
Nobla oraz wspominaliśmy nasze 
dotychczasowe spotkania. 

Nasielski Dyskusyjny Klub Książ-
ki tworzą osoby w różnym wieku, 
których łączy pasja czytania i po-
trzeba rozmawiania o książkach. 
Klubowiczem może zostać każ-
dy –  niezależnie od wieku, za-
interesowań oraz tego, jak dużo 
czyta. Nasze spotkania oparte są 
na założeniu, że biblioteka jest 
miejscem, w którym można roz-
mawiać o wspólnie przeczytanych 
książkach oraz, że nie trzeba być 
literaturoznawcą czy krytykiem, 
by czerpać przyjemność z dys-
kutowania o literaturze. Od same-
go początku moderatorem DKK 
jest Izabela Mazińska – starszy bi-
bliotekarz. Przez te wszystkie lata 
spotykaliśmy się zawsze w sympa-

tycznej, ożywionej atmosferze 81 
razy, omówiliśmy wspólnie 85 po-
zycji książkowych. Przekrój prze-
czytanych książek był przeróżny, 
były to głównie książki ambitne, jak 
i zwykłe „czytadełka”, reportaże, 
publikacje podróżnicze, biografie 
i powieści. Uczestnicy dyskutowa-
li na temat przeczytanych książek, 
analizowali ich treść, dzielili się swo-
imi odczuciami. 

Opinie bywały różne, niekiedy czy-
tana książka podobała się wszystkim 
klubowiczom, a niekiedy tylko kil-
ku osobom. Miła atmosfera spotkań, 
inspirujące rozmowy o przeczyta-
nych utworach, inne spojrzenie oraz 
możliwość usłyszenia opinii często 
odmiennej od własnej były najważ-
niejszymi ich atutami.

Oprócz udziału w ożywionych 
dyskusjach na temat wspólnie 
przeczytanych książek klubowi-
cze mogli uczestniczyć w wyjaz-

dach do teatru (nasz ulubiony Teatr 
Dramatyczny w Płocku - staramy 
się zorganizować przynajmniej 
dwa wyjazdy w ciągu roku) i spo-
tkaniach autorskich z pisarzami. 
Na przestrzeni tych dziewięciu lat 
gościliśmy m.in.: Marię Ulatowską, 
Jacka Skowrońskiego, Grzegorza 
Kasdepke, Pawła Beręsewicza, Ewę 
Chotomską, Joannę Olech, Monikę 
Sawicką, Wiolettę Piasecką, Wiesła-
wa Drabika i Annę Czachorowską.

Do klubu należy obecnie 15 osób 
i liczba ta nadal wzrasta. Nasze spo-
tkania odbywają się raz w miesiącu, 
w sobotę. Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszamy do naszego 
grona. Najbliższe spotkanie od-
będzie się 7 grudnia, tradycyjnie 
o 11.30. Omawiać będziemy książ-
kę autorstwa Marii Konwickiej pt. 
Byli sobie raz. Zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych.

(bibl.)
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Z NOK. Teatralnie

O miłości i nie tylko

Z NOK. Warsztaty malarskie

Martwa natura
Waza, owoce, cebula i figurka wielbłąda – taki właśnie zestaw mieli za zadanie namalować na swoich obrazach 
uczestnicy warsztatów malarskich, które odbyły się w NOK, w sobotę, 16 listopada br. Wydawałoby się, że przed-
stawienie elementów tzw. martwej natury nie jest skomplikowane, ale to pozory. W rzeczywistości bowiem, kiedy 
już dzieci zabrały się do pracy, okazało się, że problemem mogą być nie tylko kształty i odpowiednie proporcje, ale 

także dobór kolorystyki. Prowadzą-
ca zajęcia, Ewa Witkowska, czuwała 
nad powstającymi pracami i chętnie 
udzielała młodym artystom wska-
zówek. Były potrzebne, szczególnie 
przy malowaniu wielbłąda oraz przy 
uchwyceniu w całej kompozycji 
światłocieni. Malarstwo jest trudną, 
wymagającą skupienia i cierpliwości 
sztuką, o czym dzieci przekonują się 
na każdych zajęciach. Wiedzą do-
skonale, że warto się starać, ponie-
waż efekty ich prac są coraz lepsze. 

(red.)

Szanowni Państwo, 
Dziękuję szacownej Kapitule Nagrody  

i Bogdanowi Ruszkowskiemu  
Burmistrzowi Nasielska  

oraz mieszkańcom miasta i gminy Nasielsk  
za uhonorowanie mnie w tym roku 

Nagrodą Lew Nasielska. 

Czuję się zaszczycona tym wyróżnieniem.

   Z wyrazami szacunku 

     Anna Łapińska

W ramach cyklu spotkań 
Teatr Smyka, organizo-
wanego przez Nasielski 
Ośrodek Kultury, w so-
botę, 16 listopada br., na 
nasielskiej scenie zapre-
zentował się Teatr Cze-
koladowy Słoń. Aktorzy 
przedstawili spektakl pt. 
„Zakochani w gęsi”. Była 
to wierszowana bajka 
przeplatana rytmicznymi, 
wesołymi piosenkami. 

Temat miłości był jed-
nym z głównych wątków 
przedstawienia, w którym 
trzech kawalerów: lis, wilk i sęp, sta-
rało się o względy gęsi. W rozstrzy-
gnięciu konfliktu pomogła wszystkim 
sowa. Postanowiła sprawdzić trzech 
zakochanych kandydatów, aby 
upewnić się, czy leśni przyjaciele na-
prawdę kochają gąskę, czy może po 
prostu kieruje nimi głód.

Plan był prosty, kandydaci mieli np. 
wziąć udział w maratonie. Leniwy 
lisek nie chciał biec, bo się zmęczy. 
Wilk poddał się już na starcie, bo nie 
wierzył w siebie. Sprytny sęp również 
nie miał ochoty brać udziału w ma-
ratonie, za to próbował przekonać 
sowę o swojej miłości do gąski, śpie-
wając piękną piosenkę. 

W końcu leśni przyja-
ciele wzięli udział we 
wspólnej wyprawie na 
magiczną górę, gdzie 
widzieli czekoladowe 
słonie i inne nadzwy-
czajne rzeczy. Ostatecz-
nie z magicznego stawu 
zwierzęta otrzymały 
kosze pełne ryb. Kiedy 
się najedli, kawalerowie 
uznali, że rezygnują z za-

biegów o gąskę. I tak okazało się, że 
nie kierowała nimi prawdziwa miłość.

Przedstawienie zakończyło się 
iście tanecznym krokiem, po-
nieważ artyści zaprosili wszystkie 
dzieci do wspólnego odśpiewania 
i zatańczenia ostatniej leśnej pio-
senki.

Piękna historia zaprezentowana 
przez aktorów dowodziła, że aby 
osiągnąć wymarzony cel, trzeba 
przede wszystkim być pracowitym 
i należy wierzyć w siebie. 

Kolejna bajka w ramach cyklu Te-
atr Smyka odbędzie się w sobo-
tę, 14 grudnia br., o godz. 13.00. 
Wtedy na nasielskiej scenie Teatr 
w Ruchu zaprezentuje spektakl pt. 
„Mikołajki – zapominajki”.

E.G. 

Z NOK. Spotkanie z Filharmonią

Muzyczny portret 
Marka Grechuty 
We wtorek, 26 listopada br., w Nasielskim Ośrodku Kultury gościli mu-
zycy z warszawskiej Filharmonii Narodowej. Prowadzący spotkanie, Ja-
rosław Praszczałek, w swoim krótkim wystąpieniu przedstawił postać 
Marka Grechuty, który był jednym z ważniejszych twórców polskiej pio-
senki rozrywkowej drugiej połowy XX wieku. Przypomniał, że Grechuta 
z wykształcenia była architektem, a z zamiłowania malarzem, muzykiem 
i poetą. Nie tylko pisał słowa i muzykę do swoich utworów, ale także do 
wierszy innych twórców. Jego ulubionymi poetami byli: Adam Mickiewicz, 
Adam Asnyk i Bolesław Leśmian. Jak podkreślił J. Praszczałek dla Grechu-
ty niezwykle istotna była nie tylko muzyka, ale też mądry tekst. Stwo-
rzył oryginalny język dźwięków, w którym łączył skrzypce, flet i fortepian. 
W programie publiczność wysłuchała kilku piosenek autorstwa Grechuty. 
Były to m.in.: Serce, Korowód, Twoja postać, Nie dokazuj. W drugiej czę-
ści spotkania publiczność wysłuchała piosenek z pierwszej i drugiej płyty 
Marka Grechuty, które nagrał z zespołem Anawa: Błękitne okna, Świecie 
nasz, Będziesz moją panią, Dni, których nie znamy.

Przed publicznością wystąpili wokaliści: Katarzyna Andruszko i Kamil Zię-
ba oraz zespół muzyczny: Vlasta Traczyk (pianino) i Łukasz Jankowski (flet 
poprzeczny).

Tym razem w spotkaniu z muzyką poetycką licznie udział wzięli uczniowie 
szkół podstawowych z Nasielska (SP nr 2) i Bud Siennickich oraz Zespołu 
Placówek Edukacyjnych z Nowego Dworu Mazowieckiego. Na kolejne 
spotkanie z filharmonikami zapraszamy do NOK już 10 grudnia br. 

(i.)

Dziękujemy wszystkim,  
którzy uczestniczyli  

w ostatniej drodze naszej  
Mamy

Barbary Jakubiak
   córki  
   z rodzinami



REPORTAŻ8 Życie Nasielska nr 25 (541); 29.11.–12.12.2019

NASZE SPRAWY.  
Najlepszy rolnik i najlepsze sołectwo 

Mistrzowie Agro 2019 
z gminy Nasielsk
W piątek, 15 listopada br. w reprezentacyjnej sali Narodowego Instytutu Kultury 
i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, odbyło się podsumowanie plebiscytu ogło-
szonego przez redakcje: Strefa Agro, Polska Metropolia Warszawska, Echa Dnia 
oraz Tygodnik Ostrołęcki. Przesłanie plebiscytu zawarte było w jego tytule: 
„Mistrzowie Agro 2019 r”.

Odbywał się on w naszym mazowieckim województwie po raz pierwszy i wy-
łaniał agrarnych mistrzów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Liderów 

na obydwu szczeblach wybierano w kategoriach: Koło Gospodyń Wiejskich, 
Rolnik Roku, Sołtys Roku, Gospodyni Roku, Sołectwo Roku i Gospodarstwo 
Agroturystyczne Roku.

Ideą przewodnią konkursu była prezentacja obecnego stanu mazowieckiej wsi, 
pokazanie, że nasze rolnictwo jest nowoczesne, produkuje się bardzo dobrą 
żywność, a kultura agrarna jest z roku na rok coraz wyższa oraz, że podstawą 
sukcesów w rolnictwie jest przedsiębiorczość. 

Organizatorzy zwrócili uwagę na wyróżniające się w tej konkurencji osobo-
wości oraz podkreślili rolę tradycji, pielęgnowanej w szczególności w Kołach 
Gospodyń Wiejskich.

Cele konkursu zostały osiągnięte, a dowodem na to była ogromna liczba „ludzi 
wsi”, którzy przyjechali do Warszawy na uroczystą Galę kończącą Plebiscyt, 
aby odebrać nagrody i dyplomy przyznane im przez społeczności lokalne.

W gronie mistrzów Agro i to w dwóch kategoriach znalazł się przedstawiciel 
naszej nasielskiej wsi, Dawid Obojski. Został on uznany za najlepszego Rolnika 
w roku 2019 w powiecie nowodworskim. Natomiast sołectwo Lubominek, 
którego jest sołtysem, zostało uznane przez osoby biorące udział w plebiscy-
cie za najlepsze sołectwo w powiecie nowodworskim. To niewątpliwy sukces 
mieszkańców tej miejscowości i przewodzącemu tej wspólnocie sołtysa.

Warto pamiętać, że tegoroczny sukces pana Dawida nie jest pierwszym w jego 
rolniczej karierze zawodowej. Już wcześniej dostrzegano jego osiągnięcia 
w dziedzinie rolnictwa. 

Tegoroczna gala kończąca plebiscyt „Mistrzowie Agro 2019” była doskonale 
przygotowana i przeprowadzona. To, przede wszystkim, zasługa Joanny Pazio 
– rzecznika prasowego Polska Press i Katarzyny Niedźwieckiej - koordynatora 
plebiscytu Mistrzowie Agro 2019. To także zasługa i innych kobiet, uczestni-
czek plebiscytu, które pokazały, jak ważna jest rola kobiety na wsi i jak kobiety 
mogą się tam realizować. 

Organizatorzy Plebiscytu pozyskali też wielu ważnych Patronów Honoro-
wych, którzy wsparli całe przedsięwzięcie. Wśród nich znalazł się m.in. Marsza-
łek Województwa Adam Struzik. Przedsięwzięciu patronowali też: Aleksandra 
Hadzik - prezes KRUS, Joanna Bala – dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS 
w Warszawie, Adam Nowak - prezes Zarządu Krajowego ZMW, Wiktor Szmu-
lewicz - prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i Mazowieckiej Izby Rolniczej.

andrzejzawadzki 

Z UM

Wyróżnienie dla dyrektor MOPS

U NAS. Cieksyn

Warsztaty perfumiarskie
W środę, 13 listopada br., w Wiejskiej Scenie Kulturalnej odbyły się 
warsztaty robienia perfum. Z pomysłem wyszła Kinga Szczypek, 
a żywo zainteresowane udziałem panie wniosły niewielką opłatę 
pokrywającą koszt materiałów. Na ten rok Skafander nie otrzymał 
środków na projekt Wiejskie Sprawy Kobiet, więc chcąc się spo-
tkać i umilić sobie jesienny wieczór, zadziałałyśmy własnymi siłami.

Na elegancko udekorowanym stole, błyszczącym złotymi dodat-
kami, stały buteleczki z aromatami i flakoniki, które później zapeł-
niły się naszymi autorskim kompozycjami zapachowymi. Zanim 
jednak zaczęłyśmy wąchać, wybierać i mieszać, zapoznałyśmy się 
z teoretycznymi podstawami starej sztuki perfumiarskiej. Prowa-
dząca warsztaty, Kinga Szczypek, przygotowała prezentację, z któ-
rej dowiedziałyśmy się o rodzajach zapachów, strukturze perfum 
i proporcjach, jakie należy zastosować, aby efekt finalny okazał się 
zadowalający. 

Otrzymałyśmy próbki gotowych zapachów z przepisami o intry-
gujących nazwach jak „Niezapomniany”,  „Energia” czy „Zmy-
słowość”, lecz prowadząca zachęcała uczestniczki do własnej 
inwencji twórczej, podążania za intuicją i osobistymi upodoba-
niami. Nieco się obawiałam, że z tej inwencji twórczej, nie popar-
tej doświadczeniem, powstaną niezbyt ciekawe 
produkty. Okazało się jednak, że podczas prób, 
testów, konsultacji i rozmów o naszych perfu-
mowych preferencjach, każdej z nas udało się 
stworzyć indywidualną, niepowtarzalną kompo-
zycję o bardzo ładnym zapachu. Powstały per-
fumy o różnym charakterze: orientalne z lekko  
owocową nutą, cięższe i bardzo kobiece – piż-
mowe, delikatne i słodkie, kwiatowe. Na zakoń-
czenie ozdobiłyśmy samodzielnie swoje flakoniki 
kryształkami i koralikami. 

Dzięki pomysłowości i chęci współdziałania, 
zafundowałyśmy sobie relaksujący, aromate-
rapeutyczny wieczór w kobiecym gronie, ide-
alny na ponurą jesień. 

MJ

W czwartek, 14 listopada br., Monika 
Nojbert, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Nasielsku, 
wzięła udział w konferencji organi-
zowanej przez Mazowieckie Cen-
trum Polityki Społecznej „20 lat po 
reformie samorządowej - kondycja 
służb społecznych w województwie 
mazowieckim”. Uroczystość od-
była się w Warszawskim Instytucie 
Biocybernetyki i Inżynierii Biome-
dycznej im. Macieja Nałęcza Pol-
skiej Akademii Nauk. 
Konferencję rozpoczął 
wykład naukowy prof. 
nadzw. dr hab. Mirosła-
wa Grewińskiego „Sta-
re i nowe wyzwania 
stojące przed służbami 
społecznymi w Polsce 
– kontekst krajowy 
i regionalny”.

Następnie uczestnicy 
konferencji mieli moż-
liwość wysłuchania interesujących 

paneli dyskusyjnych, 
w których uczestniczy-
li eksperci, teoretycy 
i praktycy w dziedzinie 
polityki społecznej: dr 
Joanna Staręga-Piasek, 
prof. dr hab. Barbara 
Szatur-Jaworska, Jan Li-
tyński, dr Michał Boni, 
Stefan Dunin-Wąso-
wicz, Zuzanna Grabusiń-
ska – dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Pra-
ga-Południe m.st. 
Warszawy, Ce-
zary Dusio – za-
stępca dyrektora 
ds. Integracji Spo-
łecznej z Miej-
skiego Ośrodka 
Po m o c y  S p o -
łecznej w Płoc-
ku, Małgorzata 
Lewandowska – 
dyrektor Powia-
towego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Płocku, 
Jacek Jeziórski – kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dąbrówce oraz 
Monika Nojbert –dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nasielsku. Mo-
deratorem paneli dyskusyj-
nych był prof. nadzw. dr hab. 
Mirosław Grewiński.

Konferencja była również 
okazją do uroczystego wrę-
czenia dyplomów uznania 

osobom najbardziej zasłużonym 
w dziedzinie pomocy społecznej 
z województwa mazowieckiego. 
Nagrody wręczali: Elżbieta Lanc – 
członek zarządu województwa ma-
zowieckiego oraz Elżbieta Bogucka 
i Mariusz Budziszewski – zastępcy 
dyrektora Mazowieckiego Cen-
trum Polityki Społecznej. Wśród 
nagrodzonych znalazła się również 
Monika Nojbert – dyrektor na-
sielskiego MOPS. Serdecznie gra-
tulujemy sukcesu oraz godnego 
reprezentowania Gminy Nasielsk!
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Święto 100-lecia PCK
UROCZYSTOŚCI

Dzień Pracownika 
Socjalnego
W piątek, 22 listopada br., pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nasielsku spotkali się w klubie Senior+, aby wspólnie uczcić 
Dzień Pracownika Socjalnego. Święto to przypada, 21 listopada i jest ob-
chodzone od prawie 30 lat.

W spotkaniu wzięli udział również burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, 
przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki wraz z wiceprzewod-
niczącym i przewodniczącymi komisji Rady Miejskiej, sekretarz Nasielska 
Marek Maluchnik, skarbnik Nasielska Rafał Adamski, prezes NBM Agniesz-
ka Malinowska, dyrektor ZGKiM Lidia Rutkowska, dyrektor SP ZOZ Maria 
Michalczyk. Parafię św. Wojciecha w Nasielsku reprezentował natomiast 
ksiądz Mariusz Majczak.

Gospodynią uroczystości była Monika Nojbert dyrektor nasielskie-
go MOPS, która przemawiając podkreślała, że wszyscy pracownicy 
MOPS-u tworzą zgrany, zaangażowany i w pełni profesjonalny zespół 
ludzi, na którym zawsze może polegać. Za ich pracę i zaangażowanie 
podziękował burmistrz Ruszkowski. Również pozostali goście życzyli 
świętującym pracownikom wytrwałości i cierpliwości w codziennej pracy.

Ksiądz Mariusz Majchrzak dodał, że swoją pracą, wyrozumiałością, dają 
przykład wsparcia duchowego osobom potrzebującym.

Dzień Pracownika Socjalnego jest też okazją do wręczenia wyróżnień dla 
wieloletnich pracowników MOPS. W tym roku otrzymali je m.in.: Wiesła-
wa Borzym, Bogumiła Ostrowska, Joanna Pietruszczak i Magdalena Krzy-
żewska. 

Michał B.

W sobotę, 23 listopada br., w No-
wodworskim Ośrodku Kultury 
odbyły się uroczystości związa-
ne z 100-leciem istnienia Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. 
Ich organizatorami byli: Zarząd 
Rejonowy PCK Nowy Dwór 
Mazowiecki, nowodworskie sta-
rostwo powiatowe oraz Urząd 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 
i Urząd Miasta Nasielsk. W spo-
tkaniu, któremu przewodniczył 
Marian Wasierzyński prezes Za-
rządu Rejonowego PCK Nowy 
Dwór Mazowiecki, uczestniczy-
li: honorowi dawcy krwi z całe-
go powiatu nowodworskiego, 
przedstawiciele władz samorządów 
lokalnych, opiekunowie szkolnych 
kół PCK oraz reprezentanci organiza-
cji, instytucji i firm współpracujących 
z nowodworskim oddziałem PCK. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in.: Michał Mikołajczyk wiceprezes 
mazowieckiego Oddziału Okręgo-
wego PCK w Warszawie, Honorata 
Krzywoń dyrektor Zarządu Mazo-
wieckiego Oddziału Okręgowego 
PCK w Warszawie, Jerzy Czubak Ho-
norowy Prezes MZO PCK Warszawa, 
Aneta Godlewska emerytowana spe-
cjalista ds krwiodawców w MOO PCK, 
Tadeusz Kowalewski wiceprzewodni-
czący MORHK Warszawa prezes ZR 
w Legionowie, Bożena Bajkowska 
Prezes ZR Grodzisk Mazowiecki.

Uroczystości rozpoczęły się od krót-
kiego występu barda, Wojciecha Gę-
sickiego, którego piosenek goście 
mogli wysłuchać jeszcze kilkakrot-
nie podczas spotkania. Prezes no-

wodworskiego ZR PCK 
Marian Wasierzyński 
w swoim przemówieniu 
w skrócie przedstawił hi-
storię PCK i podkreślił 
znaczenie funkcjono-
wania tej organizacji na 
terenie Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego, jako 
miejsca związanego 
z wojskiem i zabezpie-
czeniu pomocy rannym 
w czasie konfliktów.

Jak co roku na przeło-
mie listopada i grudnia 
PCK odznacza Hono-
rowych Dawców Krwi. 

Wyjątkowy jubileusz był okazją do 
uhonorowania wieloletnich działa-
czy, wolontariuszy i krwiodawców. 
Odznakę Honorową Honorowy 
Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia 
Narodu otrzymali: Jacek Putz i Da-

riusz Wiśniewski. Natomiast Odznaki 
Honorowe PCK przyznano osobom: 
OH PCK II stopnia: Jackowi Gerelu-

kowi; OH PCK III stopnia: Elżbiecie 
Ziemieckiej, Justynie Suszkiewicz; 
OH PCK IV stopnia: Magdalenie Cze-
chowicz, Krystynie Kocan. Odznakę 
Honorową Kryształowe serce PCK 
wręczono: Mariannie Ujazdowskiej. 
Wśród krwiodawców wyróżnieni 
zostali: za oddanie ponad 12 litrów 
krwi - Odznaką Zasłużony Hono-
rowy Dawca Krwi II stopnia: Piotr 
Buczyński, Jacek Wardal oraz za od-
danie ponad 6 litrów krwi - Odznaką 
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 
III stopnia: Violetta Popławska, Mar-
cin Biernacki. Wyróżnienia otrzyma-
li także opiekunowie szkolnych kół 
PCK, zaś specjalne podziękowania 

z okazji 100-lecia istnienia Polskie-
go Czerwonego Krzyża wręczono: 
Tomaszowi Szarow prezesowi miej-
skiego Klubu HDK, Bogdanowi Je-
ziorskiem prezesowi Klubu HDK przy 
Zarządzie Rejonowym PCK, Dorocie 

Kalinowskiej prezes Klubu HDK PCK 
Kropelka  w Nasielsku, Piotrowi Du-
dzie prezesowi Klubu HDK PCK przy 

JW 2189. W tym roku wyróżnienia 
i odznaczenia trafiły także do lokal-
nych samorządowców, którzy od 
wielu lat wspierają lokalny oddział tej 
organizacji.

Na zakończenie głos zabrał J. Czubak 
honorowy wiceprezes MOO PCK, 
który podkreślił, że zaangażowanie 
lokalnej społeczności na rzecz propa-
gowania idei honorowego oddawa-
nia krwi. Wręczył on także Marianowi 
Wasierzyńskiemu Rubinową Kro-
pelkę Krwi, jako symbol aktywne-
go i wieloletniego zaangażowania 
w funkcjonowanie nowodworskiego 
PCK.

Michał B.
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Kompozycje roślinne
Kapusty ozdobne i wrzosy to rośliny, które coraz częściej i chętniej sa-
dzone są na jesiennych rabatach. Chociaż teoretycznie Kapusty ozdob-
ne zaliczane są do jadalnych, to gorzki smak jej listków nie zachęca do 
konsumpcji. Bardzo często odmiany kapusty ozdobnej wykorzystywane 
są w celach dekoracyjnych, zwłaszcza do tworzenia kompozycji w ko-
szach lub donicach. 

Rośliny te dobrze znoszą niskie temperatury do ok (- 15 stopni), są nie 
tylko wytrzymałe, ale i łatwe w pielęgnacji. Wybarwianie wewnętrznych 
liści następuje, gdy temperatura nocą spadnie do 15°C. Najładniej wy-
barwiają się posadzone w pełnym słońcu. Kapusta ozdobna to ciekawa 
roślina, której kolorowe liście, ułożone w rozety, wyglądają jak duże róże.

Kapusta ozdobna ceniona jest też przez florystów i wykorzystywana jako 
kwiat cięty w bukietach i wiązankach. Ładnie prezentuje się w połączeniu 
z drobnymi kwiatkami.

Ich dolne liście są koloru zielonego, natomiast środek rozety kapusty 
ozdobnej, w zależności od odmiany, efektownie przebarwia się w części 
środkowej na wiele kolorów. Na kolor biały, tworząc zielono-białe roze-
ty, wybarwia się np. odmiana Pigeon i White Green. Kremowo-zielone 
rozety tworzy m.in. odmiana Sunrise, Crane Rose, czerwono-zielone np. 
rozety tworzy odmiana Red Green.

Kapusty ozdobne różnią się nie tylko pokrojem i wybarwieniem liści, 
ale też ich kształtem. Karbowane liście mają np. popularna odmiana Kio-
to, Songbird czy wspomniana wcześniej odmiana Pigeon. Fantazyjnie 
i mocno postrzępione liście mają m.in. odmiany Chidori, Coral prince 
czy fioletowozielona Chidor Red. Lekko postrzępione liście wybarwiają-

ce się na kolor różowy i jego odcienie. Luźny pokrój, postrzępione liście 
i jasnofioletowe liście ma odmiana White Peacock.

Można ją uprawiać w swoich ogrodach. Najlepiej rośnie i wybarwia się 
posadzona na stanowiskach słonecznych w niezbyt żyznej ziemi.

Wybarwianie liści następuje, gdy temperatura nocą spadnie do 15°C. Ka-
pusty ozdobne są odporne na przymrozki. Niektóre odmiany wytrzy-
mują spadki temperatur nawet do ok. -15°C.

Kapustę ozdobną możemy posadzić w donicy razem z innymi roślinami 
o podobnych wymaganiach. Bardzo ładną kompozycję tworzą kapusty 
posadzone w towarzystwie żurawek o zielonych czy żółtych liściach. 
Bardzo ładnie prezentują się też posadzone w towarzystwie wrzosów, 
czy też starców o srebrnych liściach, zwanych mrozami.

Tworząc jesienne kompozycje warto pamiętać o wrzosach, które po-
dobnie jak kapusta są wytrzymałe na niskie temperatury. Jest wiele od-
mian wrzosów, które mają ozdobne nie tylko kwiaty, ale i liście. Wrzosy 
Calluna kwitną na kolor biały różowy, fioletowy, a nawet czerwony. Ich 
liście w zależności od odmiany, są koloru żółtego, szarego czy poma-
rańczowego. Okres kwitnienia wrzosów przypada na sierpień do póź-
nej jesieni. Rodzaj Daboecia np. odmiana Atropurpurea czy odmiana 
Bicolor kwitnie od lipca do września. Rośliny te są atrakcyjne nawet po 
kwitnieniu. Płatki kwiatowe zasychają i zdobią je długo po zakończeniu 
kwitnienia. Wrzosy bardzo ładnie też wyglądają posadzone same w doni-
cy w ziemi kwaśnej i przepuszczalnej. Mogą stanowić kompozycje z ka-
pustami ozdobnymi, iglakami np. cyprysami, sosnami, modrzewiami, 
jałowcami czy choiną kanadyjską. Ładnie też wyglądają posadzone z tra-
wami np. Red Baron, kostrzewą siną, turzycami, trzcinnikiem czy owsem 
wiecznie zielonym. Biorąc pod uwagę niezwykłe walory dekoracyjne 
wrzosów i kapust ozdobnych, roślin odpornych na niskie temperatury, 
warto jest wykorzystać wrzosy i kapusty ozdobne do dekoracji naszych 
jesiennych rabat czy tarasów.

Elżbieta K.

Z UM

Na rowerowym 
szlaku
We współpracy z PTTK stworzyliśmy na terenie Gmi-
ny Nasielsk pierwszy szlak rowerowy – czarny. Jest 
to trasa o długości 24 km, zaczynająca się jako prze-
dłużenie czarnego pułtuskiego szlaku rowerowego 
w gminie Serock – na granicy Zabłocia i Jaskółowa. 
Szlak biegnie dalej przez Popowo Borowe, Lorcin, Ża-
biczyn, Paulinowo, Siennicę, Stare Pieścirogi, Mogowo, 

PKP Nasielsk, Nowe Pieścirogi, Morgi, Czajki, Lelewo 
i Cieksyn, kończąc się na cieksyńskim PKP.

Podróżując szlakiem czarnym, można po drodze za-
obserwować wiele malowniczych terenów Nasielska, 
obfitujących w dziką naturę oraz wiejskie krajobrazy. 
Trasa przybliży turystom rowerowym obiekty takie jak 
Kościół św. Doroty w Cieksynie, wieżę ciśnień, a także 
naturalnie piękne widoki jak panoramę Nasielska, Na-
sielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu 
czy źródła rzeki Klusówki.

Mamy nadzieję, że szlak zachęci amatorów rowero-
wych wycieczek do podróży na terenie Nasielska. Za 
pomoc przy tym przedsięwzięciu, a w szczególności 
wsparcie merytoryczne przy planowaniu trasy i two-
rzeniu opisów umieszczonych na tablicach PTTK, dzię-
kujemy Łukaszowi Malinowskiemu z Nasielsk Baszta 
Team.

ZE SZKÓŁ. SP Dębinki 

O prawach 
dziecka
W bieżącym roku obchodziliśmy 30. rocznicę 
uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Z tej oka-
zji społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Dębinkach, przyłączyła się do inicjatywy UNICEF 
POLSKA i zorganizowała wyjątkowe obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Praw Dziecka. 

W środę, 20 listopada 2019 r., przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego, a także uczniowie kl. IV i VII 
przygotowali program słowno-muzyczny „Mam pra-
wo kochać. Mam prawo żyć” oraz piękny układ ta-
neczny z wykorzystaniem biało-niebieskich szarf. 
Podczas uroczystej akademii omówiono prawa i obo-

wiązki wszystkich dzieci. Przypomniano, aby mądrze 
z nich korzystać, tzn. nie ograniczać innych ludzi, bo-
wiem każdy ma prawo do godnego życia – w spokoju, 
miłości i poczuciu bezpieczeństwa.

W tym dniu uczniowie i nauczyciele ubrali się na nie-
biesko, aby uczcić prawa najmłodszych i zsolidary-
zować się ze wszystkimi dziećmi na świecie, również 
z tymi, których prawa nie są przestrzegane.

A.D.

UROCZYSTOŚCI

Dzień Pracownika Służb 
Społecznych w nasielskim DPS-ie
Tegoroczny Dzień Pracowni-
ka Służb Społecznych w Domu 
Pomocy Społecznej im. św. Jana 
Pawła II miał wyjątkową oprawę. 
Wszystko zaczęło się na placu we-
wnętrznym DPS -u przed głównym 
budynkiem, gdzie w obecności 
gości, grupy mieszkańców i pra-
cowników nastąpiło uroczyste po-
święcenie nowego nabytku dla 
placówki. A jest nim piękny, a co 
najważniejsze funkcjonalny Bus 
marki Ford. Samochód ten zaku-
piono dzięki wspólnym staraniom 
dyrekcji DPS -u i nowodworskiego 
starostwa powiatowego. Otrzyma-
no też z PEFRON -u dotację w wy-
sokości 80% wartości zakupu.

Poświęcenia samochodu dokonał 
kapelan DPS -u dziekan i proboszcz 
nasielski ks. kan. Tadeusz Pepłoński. 
Bus wzbudził ogromne zaintere-
sowanie zarówno gości, jak i pra-
cowników oraz mieszkańców tego 
wyjątkowego Domu. To z pewno-
ścią trafny zakup, ponieważ miesz-
kańcy domu pomocy podróżują 
do różnych zakątków Polski, często 
w celach terapeutycznych. 

Centralną częścią uroczystego spo-
tkania pracowników DPS, miesz-
kańców tej placówki i gości była 
Biesiada Duchowa w sali teatralnej 
tej placówki. Na jej koniec, na salę, 
wjechał olbrzymi tort. A całe spo-

tkanie było piękne 
i dobre, jak ten tort.

Ta druga część spo-
tkania zaczęła się od 
p owi tań i  ż yczeń. 
Wszystkich powita-
ła serdecznie Agata 
Nowak dyrektor DPS. 
Wśród gości znaleźli 
się: starosta Krzysztof 
Kapusta, wicestaro-
sta Paweł Calak i Ma-
rek Rączka dyrektor 
n o wo d wo r s k i e g o 
PCPR u. Obecni byli 
radni powiatowi: Mo-
nika Nojbert, Mariusz Kraszewski 
i Radosław Kasiak. Władze samo-
rządowe Nasielska reprezentował 
burmistrz Bogdan Ruszkowski.

Goście składali życzenia dla dy-
rektor i całej załogi DPS. Złożyli je 
też pracownicy. Wyjątkowo go-
rące były życzenia dla dyrektor 
i wszystkich jej współpracowników 
od mieszkańców, m.in. pani Ewy 
Sułkowskiej, pana Krzysztofa Mac-
kiewicza oraz pani Lidii Kuć, któ-
ra odczytała specjalnie napisany 
na tę okazję swój wiersz z życze-
niami. W części artystycznej wy-
stąpili zarówno podopieczni, jak 
i pracownicy. Występ składał się 
z kilku scenek. Aktorstwo miesz-
kańców: Magdaleny Pietrzak, Lidii 
Kuć, Jerzego Nowickiego i Zbi-

gniewa Gałązki oraz opiekunów 
Rafała Centkowskiego, Anny Dy-
nakowskiej Marcina Wyszomirskie-
go w scence „Kradzież naszyjnika” 
było najwyższej klasy. Ręce same 
składały się do oklasków. Podob-
nie było w scence „W pociągu” za-
prezentowanej przez terapeutów: 
Agnieszkę Chodynę, Annę Dyna-
kowską, Rafała Centkowskiego i Mi-
chała Grubeckiego, jak i w scence 
„Perypetie nieboszczyka” zapre-
zentowanej przez Rafała Cent-
kowskiego i Michała Grubeckiego.
Część artystyczną zakończył pokaz 
multimedialny przygotowany przez 
pana Marcina Wyszomirskiego. Wi-
downia przyjęła go z wyjątkowym 
aplauzem.

andrzejzawadzki 
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DO ADOPCJI

Dwa psie maluchy 
Jeśli szukasz psiego przyjaciela, a jednocześnie jesteś w stanie podzie-
lić się na zawsze miejscem w domu i sercu, przyjrzyj się braciom! Psie 
dzieciaki mają około 3 miesięcy, mieszczą się w dłoniach, bo ważą tyl-
ko po 1,5 kg. Gdy dorosną, będą niewielkie - na to wskazuje wygląd 
ich mamy, suczki, która sięga do połowy łydki. Obowiązuje procedura 
adopcyjna. Zainteresowanych adopcją prosimy o kontakt pod nr tele-
fonu: 570 512 956.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Częste schorzenia, czyli 
kiedy udać się  
do weterynarza?
Każdy pies jest inny, ma inny temperament, przyzwyczajenia, spo-
sób zachowania. Z czasem sam/ sama najlepiej poznasz swojego psa 
i zaczniesz zauważać, gdy będzie działo się z nim coś złego. Poniżej 
przedstawiamy kilka objawów, których wystąpienie powinno być dla 
ciebie sygnałem, że czas udać się do weterynarza. Pamiętaj jednak, że 
najważniejsza jest czujność i obserwacja zwierzęcia, a przedstawione 
w poradniku symptomy chorobowe nie są wszystkimi, na jakie musisz 
zwracać uwagę. Bądź w kontakcie z zaufanym lekarzem weterynarii 
i nie zwlekaj z wizytą u niego, gdy stwierdzisz, że z twoim zwierzęciem 
dzieje się coś niepokojącego.

Gorączka. Fizjologicznie temperatura psa w zależności od wielkości 
zwierzęcia powinna mieścić się pomiędzy 38,00 a 39,00 st. C. Małe 
i młode psy powinny mieć temperaturę mieszczącą się w przedziale 
38,5 – 39,0 st. C. Psy duże i starsze powinny mieć temperaturę w gra-
nicach 38,0 – 38,5 st. C. Wzrost temperatury psa powyżej 39,5 st. C 
uważa się za gorączkę, podniesienie temperatury do ponad 40,0 st. C 
uznaje się zaś za wysoką gorączkę.

Pomiaru temperatury psa dokonujemy w odbytnicy zwierzęcia. Wy-
łącznie na podstawie pomiaru temperatury możemy mówić o gorącz-
ce bądź jej braku. Suchy nosek nie jest wyznacznikiem temperatury. 
Jeśli termometr wskaże gorączkę, niezwłocznie powinieneś/aś szukać 
pomocy u lekarza weterynarii. Pojawienie się gorączki jest zawsze bar-
dzo niepokojącym objawem, którego nie wolno bagatelizować. Zwy-
kle gorączce towarzyszą dreszcze, posmutnienie, apatia, brak apetytu, 
przyspieszenie akcji serca, ziajanie, senność. Najczęstszymi przyczy-
nami wysokiej gorączki są: infekcje bakteryjne i wirusowe układu od-
dechowego, moczowego, pokarmowego, ropomacicze, babeszjoza, 
zaniedbane rany i ropnie itp.

Kaszel . Kaszel kojarzony jest przede wszystkim z przeziębieniem. 
Niepokoimy się dopiero wtedy, gdy staje się uporczywy. Tymczasem 
towarzyszy on także (wraz z kichaniem, zapaleniem spojówek i wycie-
kiem z nosa) np. nosówce, która często kończy się śmiercią zwierzęcia. 
Objaw ten występuje też w chorobie zakaźnej zwanej kaszlem kenne-
lowym, szerzącej się zwłaszcza w skupiskach zwierząt. Kaszel charak-
terystyczny jest również dla gruźlicy oraz zwężenia lub zapadnięcia 
tchawicy. Suchy, uporczywy kaszel, nasilający się w nocy i nad ranem, 
może być wynikiem tzw. kaszlu sercowego szczególnie u starszych 
zwierząt cierpiących z powodu niewydolności krążeniowo-naczynio-
wej. Kaszel występuje również u psów cierpiących na nowotwory płuc. 
Jednak nie tylko poważne dolegliwości przyczyniają się do tego, że 
pies kaszle. Wpływa na to także stałe mechaniczne drażnienie krtani na 
skutek ciągnięcia na smyczy. Kaszel może również towarzyszyć pod-
głośniowemu zapaleniu krtani, które jest efektem ciągłego ujadania. 
Pojawia się też na skutek wdychania drażniących substancji np. podczas 
remontu, używania olejków eterycznych, odświeżaczy powietrza itp. 
Kurz, dym tytoniowy i suche powietrze w mieszkaniu również mogą 
być przyczyną kaszlu. Podobnie nadwaga i stres.

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu.
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NASZE SPRAWY

Zagramy z WOŚP!
W niedzielę, 12 stycznia 2020 r., po raz 28. zagra Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. Jak w poprzednim roku, tak i tym razem sztab będzie znajdował 
się w Nasielskim Ośrodku Kultury. Szefem sztabu jest Dawid Domała. 
Odbyły się już pierwsze organizacyjne spotkania z wolontariuszami, 
których łącznie w całej gminie będzie 45. Chęt- n yc h ,  j a k  c o 
roku było dużo więcej, ale liczbę wolontariuszy odgórnie na-
rzuca Fundacja WOŚP. 

W budynku NOK planowane są koncerty zespołów, 
pokazy tańca, instrukcje udzielania pierwszej 
pomocy, atrakcje dla dzieci, licy-
tacje i wiele innych. Tradycyj-
nie impreza o godzinie 20.00 
z akoń c z y s i ę  „ ś wi a te ł k i e m 
do nieba” w parku sąsiadują-
cym z budynkiem NOK-u. 
Wsz ystk ie  osoby chc ące 
wesprzeć tę akcję serdecz-
nie zapraszamy do kontaktu 
z Szefem sztabu. 

(red.)
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KINO NIWA ZAPRASZA
27 listopada-1 grudnia  

godz. 16:00 2D dub.  godz. 18:00 3D dub.

4-5 grudnia  
godz. 16:00 2D dub.  godz. 18:00 3D dub.

KRAINA LODU II
Animowany, przygodowy;  USA; Czas trwania 1 godz. 48 min. 

Dlaczego Elsa urodziła się z magicznymi mocami? 
Odpowiedź na to pytanie zagraża jej królestwu. Wraz 
z Anną, Kristoffem, Olafem i Svenem wyruszają w nie-
zwykłą, lecz jednocześnie niebezpieczną podróż.

29-30 listopada i 1 grudnia godz. 20:00 2D

4-5 grudnia godz. 20:00 2D

MIDWAY
Akcja, wojenny;  USA, Chiny; Czas trwania 2 godz. 18 min. 

Od udanego ataku Japończyków na Pearl Harbor  
w 1941 roku wszystko układało się po myśli wroga. 
Cesarskie Siły Zbrojne kontynuowały ekspansję na 
południe. Ich celem była operacja przeciwko Australii, 
opanowanie Aleutów oraz zdobycie Midway. Amery-
kańska baza na atolu Midway była ważnym punktem 
strategicznym - jego zdobycie zdecydowanie posze-
rzyłoby kontrolę Japończyków na Pacyfiku. Jednak 
zdobycie Midaway nie było celem samym w sobie. 
Japończycy pragnęli przede wszystkim zniszczyć lot-
niskowce US Navy.

6-8 grudnia godz. 17:00 2D

11-12 grudnia godz. 17:00 2D

1800 GRAMÓW
Komediodramat;  Polska; Czas trwania 1 godz. 40 min. 

Kraków przygotowuje się na nadejście świąt. Ewa 
(Magdalena Różczka), kobieta dla której nie ma rzeczy 
niemożliwych, szuka nowych opiekunów dla dzieci 
pozbawionych rodzin. Jest wulkanem energii, potrafi 
wyważyć każde drzwi i nagiąć każdy przepis, aby im 
pomóc. Tuż przed Bożym Narodzeniem w jej życiu 
pojawia się niezwykła dziewczynka – Nutka, niemowlę 
pozostawione przez matkę. Dla jej dobra Ewa gotowa 
jest zrobić wszystko, nawet poświęcić siebie, swoją ka-
rierę i szansę na miłość…

6-8 grudnia godz. 19:00 2D

11-12 grudnia godz. 19:00 2D

PROCEDER
Dramat, biograficzny;  Polska; Czas trwania 2 godz. 17 min. 

Poruszająca historia rapera Tomasza Chady – chłopaka 
z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w po-
ważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich 
tekstach Chada ginie w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach, zostawiając zszokowanych fanów i dziewczynę, 
którą kochał. Muzyka była całym jego życiem – pasją 
i światem, w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała 
mu zbyt wiele do zaoferowania.

13-15 grudnia godz. 15:00 2D dubb.

18-19 grudnia godz. 15:00 2D dubb.

BARANEK SHAUN FILM.  
FARMAGEDDON

Animowany, komedia, przygodowy;  Wlk. Brytania, Francja, 
USA; Czas trwania 1 godz. 26 min. 

Przed barankiem Shaunem i jego stadkiem otwierają się 
gwiezdne wrota, wiodące wprost do międzyplanetarnej 
przygody, gdy na ich far mie ląduje obdarzona niesły-
chanymi mocami i nieodpartym urokiem przybysz-
ka z odległej galaktyki. Shaun będzie musiał pomóc jej 
odna leźć odległy dom i umknąć stąpającej jej po pię-
tach tajnej organizacji. Czy uda mu się zapobiec Farma-
geddonowi i w towarzystwie kosma tych kosmonautów 
powrócić na ukochaną farmę?

13-15 grudnia godz. 17:00 2D

18-19 grudnia godz. 17:00 2D

NADZWYCZAJNI
Komedia, obyczajowy;  Francja; Czas trwania 1 godz. 26 min. 

Bruno (Vincent Cassel) i Malik (Reda Kateb) są najlepszy-
mi kumplami. Na pierwszy rzut oka wszystko ich dzieli 
– temperament, zainteresowania, a nawet religia. Łączy 
natomiast gorąca przyjaźń oraz fakt, że od dwudziestu 
lat czynnie działają na rzecz autystycznych dzieci i mło-
dzieży. 

Baran 21.03-20.04
Nie daj się wciągnąć w towarzyskie czy 
zawodowe konflikty. Unikaj podejmo-
wania ryzykownych decyzji. Postaraj się 
bardziej uważać na drobiazgi i dotrzymuj 
słowa. Unikaj stresu i pośpiechu.

Byk 21.04-20.05
Nie wyolbrzymiaj swoich problemów. Je-
śli spokojnie się zastanowisz, to znajdziesz 
wyjście z kłopotów. W miłości szansa na 
uprządkowanie spraw i emocji oraz pod-
jęcie ostatecznych decyzji.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie ulegaj prośbom szefa o wykonanie ko-
lejnych zadań ponad normę. Wyczerpanie 
psychiczne i fizyczne może się skończyć 
poważną chorobą. Zrównoważ czas pracy 
i odpoczynku.

Rak 22.06-22.07
Zainteresujesz się przedsięwzięciami, któ-
re wymagają refleksu i mocnych nerwów. 
Dzięki swojej przezorności unikniesz kło-
potów. Szukaj ciekawych zleceń, ale unikaj 
ryzyka. Wybierz się na basen.

Lew 23.07-23.08
Postaraj s ię być bardziej elastyczny, 
a osiągniesz swoje cele. Działaj spokojnie 
i rozważnie, z pewnością sam dasz sobie ze 
wszystkim radę. Twoja pozytywna aura do-
brze wpłynie na całe otoczenie.

Panna 24.08-22.09
Uda Ci się uporządkować ważne sprawy, bę-
dziesz lepiej zorganizowany. W sprawach 
osobistych podejmiesz radykalne decyzje 
i uporządkujesz swoje życie. Szukaj wokół 
siebie życzliwych ludzi.

Waga 23.09-23.10
Zacznij patrzeć na rzeczy i ludzi realistycz-
nie, nie ulegaj iluzjom. Wyciągnij wnioski 
ze swoich ostatnich niepowodzeń. Spędzaj 
z rodziną więcej czasu. Wspólny relaks po-
może odzyskać Ci energię.

Skorpion 24.10-22.11
Nie poddawaj się i nie wątp w swoje siły. 
Skup się na tym, co chcesz osiągnąć. Bę-
dziesz ambitny, dzięki czemu uda Ci się zała-
twić coś bardzo ważnego dla swojej kariery. 
Bądź cierpliwy.

Strzelec 23.11-21.12
Przed Tobą czas bardzo intensywnej pracy, 
dlatego postaraj się znaleźć czas na odpo-
czynek. Nie bądź małostkowy, bo możesz 
stracić przyjaźń wartościowej osoby. Zasta-
nów się, na kogo naprawdę możesz liczyć.

Koziorożec 22.12-20.01
Rozmowy o podwyżce nie będą łatwe, 
ale w końcu dopniesz celu. Bądź wytrwały 
i rozsądny, walcz o swoje. Sprawy osobiste 
wymagają większej uwagi. Wszystko, co 
sobie zaplanowałeś ułoży się dobrze.

Wodnik 21.01-19.02
Możesz mieć sporo trudności w relacjach 
z otoczeniem i z własną asertywnością. 
Musisz się wreszcie nauczyć mówić 
„nie”, bo w przeciwnym razie inni wejdą 
Ci na głowę. Znajdź czas na spacery.

Ryby 20.02-20.03
Najbliższe dni mogą przynieść ciekawe pro-
pozycje pracy. Będziesz musiał szybko pod-
jąć trudną decyzję. Rozważ wszystkie „za” 
i „przeciw”. Nie bądź zbyt rozrzutny i kon-
troluj wydatki.

HOROSKOP
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DROBNE

Zatrudnię krawcowe Nasielsk.  
Tel. 606 656 545.

Pranie dywanów i tapicerek.  
Tel. 513 556 774.

Zlecę remont dachu na garażu. 
Tel. 504 865 856.

Usługi  koparko-ładowarką.  
Tel. 781 948 220.

Automatyka do bram i domofony.
Tel. 602 274 787.

Sprzedam drzewo opałowe i ko-
minkowe wysuszone. Tel. 501 461 
424.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 
435.

Zatrudnię fryzjerkę. Nasielsk.  
Tel. 889 307 122.

Sprzedaż choinek. Tel. 513 556 774.

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

25.11.–1.12.2019 r. Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2, Nowy Dwór Maz.
2.12.–8.12.2019 r. Apteka z Uśmiechem, ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dwór Maz.

9.12.–15.12.2019 r. Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.
Uchwała nr XLV/303/2018

Rady Powiatu Nowodworskiego 
z dnia 15 listopada 2018 r. 

Grupa AA „Powrót do Źródeł”  
zaprasza we wtorki o godz. 19.00 

na mityng
Tel. 573 237 400.
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INFORMACJA MOPS
Grupy samopomocowe
Tworzymy dwie grupy samopomocowe, które działać będą przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy w Nasielsku: grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych oraz klub Amazonek.

Warunkiem ich powstania jest zebranie co najmniej 6 osób do każdej z grup.  

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Moniką Nojbert, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku –  
tel. 604 171 105.

Zapraszamy!

Z UM

Duże zmiany w gospodarce odpadami w 2020 roku
Od stycznia 2020 r. zmiana dotyczyć 
będzie odbioru segregowanych od-
padów komunalnych – szkła, papieru 
i plastiku z nieruchomości jednoro-
dzinnych. Częstotliwość odbioru pla-
stiku będzie taka, jak dotychczas 
– jeden raz w miesiącu. 

Odbiór szkła i papieru odbywać się 
będzie jeden raz na dwa miesiące 
(dotychczas dwa razy w miesiącu). 
Obecnie praktyka pokazywała, że 
z budynków jednorodzinnych papie-
ru jest bardzo mało albo nie jest wcale 
przekazywany. Natomiast szkło, naj-
częściej przekazywane było w nie-
pełnych workach, a za worki płacimy 
niemałą kwotę w skali roku.

Odpady segregowane (plastik, szkło, 
papier), tak jak dotychczas można 
w nieograniczonej ilości, w ramach 
złożonej deklaracji, dostarczyć do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych w Nasielsku, przy 
ul. Płońskiej 43, który jest czynny od 
wtorku do soboty (włącznie) od godz. 
7:00 – 15:00.

Ze względu na koszty worków 
ograniczyliśmy ich dostarczanie 
mieszkańcom w ramach złożonej de-
klaracji. Na gospodarstwo domowe 
raz w miesiącu będzie można otrzy-
mać trzy worki na plastik i po dwa na 
szkło i na papier.

Większe ilości worków trzeba będzie 
zakupić na własny koszt. Dopuścili-
śmy też możliwość używania spora-
dycznie worków w innych kolorach 
pod warunkiem opisania, co zawie-
rają. 

Budynki jednorodzinne, które nie 
będą zagospodarowywały od-
padów biodegradowalnych 
we własnym zakre-
sie, będą ponosiły 
wyższe opłaty za 
odbiór odpadów 
i we własnym za-
kresie będą musiały 
kupić worki brązowe 
na te odpady. 

Nowością w gospodar-
ce odpadami w 2020 
roku, będzie to, że na po-
sesjach wielolokalowych 
ustawione zostaną pojemniki na 
odpady biodegradowalne, a w ra-
zie potrzeby na posesjach budynków 
wielolokalowych zostaną również 
ustawione metalowe pojemniki na 
popiół.

Właściciele budynków jednorodzin-
nych również będą zmuszeni se-
gregować popiół i przekazywać go 
w pojemnikach metalowych, w któ-

re wyposażą nieruchomość na wła-
sny koszt.

Wszyscy właściciele mają obowiązek 
zbierania w sposób selektywny nastę-
pujących rodzajów odpadów komu-
nalnych:
 – papier,
 – tworzywa sztuczne, metale, odpa-
dy opakowaniowe wielomateriałowe,
 – szkło,
 – bioodpady,
 – odpady niebezpieczne,
 – przeterminowane leki i chemikalia,
 – odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powsta-
łych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i pro-
wadzenia monitoringu poziomu sub-
stancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek (odpady te będzie moż-
na przekazać w Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Nasielsku;
 – zużytych baterii i akumulatorów,
 – zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego,
 – mebli i innych odpadów wielkoga-
barytowych,
 – zużytych opon,
 – odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych,
 – odpadów tekstyliów i odzieży,
 – popiołu i żużlu.

Kompostowania we własnym 
zakresie powstających na nieru-
chomości odpadów ulegających 
biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
W przypadku braku możliwości 
technicznych zbieranie do odpo-

wiednio oznakowanych pojemni-
ków lub worków i przekazywanie 
przedsiębiorcy zajmującemu się 
ich odbiorem lub dostarczenie na 
własny koszt do Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK).

Gromadzenia odpadów budow-
lanych i rozbiórkowych niestano-
wiących odpadów komunalnych 
w odrębnych pojemnikach lub kon-
tenerach w sposób niepowodujący 
pylenia i usuwanie na bieżąco zgod-
nie z ustaleniami z podmiotami po-
siadającymi zezwolenie na odbiór 
określonego rodzaju odpadów lub 
posiadającego zezwolenie na zago-
spodarowanie tej kategorii odpadów. 
Każdy plac budowy powinien być 
zaopatrzony w pojemniki na odpady 
komunalne – dotyczy to również re-
montów.

Ustalono następujące wymogi czy-
stości asortymentowej selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych:

• w zabudowie jednorodzinnej nie 
mniej niż 95% masy frakcji, dla któ-
rej przeznaczony jest dany rodzaj 
pojemnika lub worka,

• w zabudowie wielorodzinnej nie 
mniej niż 80% masy frakcji, dla 
której przeznaczony jest dany ro-
dzaj pojemnika lub worka.

W przypadku niedotrzymania usta-
lonego minimalnego poziomu czy-
stości asortymentowej selektywnie 

zebranych odpadów komunal-
nych naliczona zostanie czte-

rokrotnie wyższa stawka od 
osoby niż za odbiór odpa-
dów segregowanych.

W przypadku, gdy na tere-
nie nieruchomości zlo-

kalizowana jest altana 
śmietnikowa z bezpo-
średnim, udostęp-
nionym wejściem 
od strony ulicy, od-
biór odpadów może 
być realizowany z tej 

altany.

Ustalono roczny limit 
odbieranych odpadów 

z nieruchomości objętych 
systemem zagospodarowania 

odpadami komunalnymi (dostarcza-
ne we własnym zakresie do PSZOK), 
w ilościach:
a) meble i inne odpady wielkoga-
barytowe do 100 kg z gospodarstwa 
domowego,
b) opony w ilości 4 szt. z gospodar-
stwa domowego,
c) odpady budowlano-rozbiórko-
we w ilości do 200 kg z gospodar-
stwa domowego.

Informacje na temat wysokości sta-
wek opłat za odpady w 2020 roku 
oraz kto będzie zobowiązany złożyć 
nową deklarację i w jakim terminie, 
podane zostaną w późniejszym ter-
minie. Wszelkie informacje dotyczące 
systemu gospodarowania odpadami 
będą udostępniane na Facebooku i na 
stronie internetowej: www.nasielsk.pl.

Wydział Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

W celu zachowania zasad segregacji należy:
do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru:

 – należy wrzucać:
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe,

 – nie należy wrzucać: 
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
• kartonów po mleku i napojach,
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
• tapet,
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych,
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
• ubrań,

do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła:
 – należy wrzucać:

• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i 
olejach roślinnych),

• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych 
kilku surowców),

 – nie należy wrzucać: 
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
• szkła okularowego,
• szkła żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek,
• reflektorów,
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
• luster,
• szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
• termometrów i strzykawek,

do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzywa sztucznego, 
metalu i opakowań wielomateriałowych:

 – należy wrzucać:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. 

szamponach, paście do zębów) itp.,
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
• aluminiowe puszki po napojach i sokach,
• puszki po konserwach,
• folię aluminiową,
• metale kolorowe,
• kapsle, zakrętki od słoików,

 – nie należy wrzucać: 
• butelek i pojemników z zawartością,
• plastikowych zabawek,
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
• opakowań po olejach silnikowych,
• części samochodowych,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach,
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,

do pojemników przeznaczonych na odpady biodegradowalne: 
 – należy wrzucać:

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
• gałęzie drzew i krzewów,
• skoszoną trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew,
• niezaimpregnowane drewno,
• resztki jedzenia,

 – nie należy wrzucać: 
• kości zwierząt,
• oleju jadalnego,
• odchodów zwierząt,
• popiołu z węgla kamiennego,
• leków,
• drewna impregnowanego,
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych),

do pojemników na popiół:
 – należy wrzucać:

• popiół i żużel (odbiór – 1 raz w miesiącu w od 1 listopada do 30 kwietnia).
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Campeon.pl Klasa okręgowa 2019/2020,  
grupa: Ciechanów-Ostrołęka

Brydż
Wyniki XXI Turnieju organizowanego z okazji  
Narodowego Święta Niepodległości 15.11.2019 r.:

1. Waldemar Gnatkowski - Krzysztof Michnowski  126 pkt. (58,33%)
2. Krzysztof Brzuzy - Piotr Turek    120 pkt. (55,56%)
3. Janusz Muzal - Janusz Wydra   119 pkt. (55,09%)
4. Alicja Bartosik - Krzysztof Morawiecki  117 pkt. (54,17%)
5. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński   114 pkt. (52,78%)
6. Zbigniew Michalski - Robert Truszkowski  113 pkt. (52,31%)
7. Józef Dobrowolski - Marek Prusinowski   102 pkt. (47,22%)
8. Mariusz Figurski - Marek Olbryś  101 pkt. (46,76%)
9. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński  90 pkt. (41,67%)
10. Jacek Jeżółkowski - Kazimierz Kowalski  78 pkt. (36,11%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1. Waldemar Gnatkowski     133 pkt.
2-5  Piotr Kowalski      119 pkt.
 Janusz Muzal      119 pkt.
 Grzegorz Nowiński     119 pkt.
 Janusz Wydra      119 pkt.
6. Krzysztof Michnowski     107 pkt.
7. Krzysztof Morawiecki     99 pkt.
8.  Zbigniew Michalski     92 pkt.
9. Robert Truszkowski     87 pkt.
10.  Mariusz Figurski      80 pkt.

Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 
PK

R E K L A M A

źródło www.90minut.pl

PIŁKA NOŻNA SPORT SZKOLNY

Gminny turniej  
w piłkę koszykową
W piątek, 22 listopada br., w hali sportowej w Nasielsku odbył się gminny 
turniej piłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców rocznika 2005/2006. 
Jego celem było wyłonienie reprezentacji na zawody powiatowe. Po lo-
sowaniu i ustaleniu kolejności meczy przystąpiono do rozgrywek. Wyniki 
poszczególnych spotkań wyglądały następująco.

Kategoria dziewcząt
Grupa I
SP 1 Nasielsk – SP Stare Pieścirogi 6:12
SP 1 Nasielsk – SP Cieksyn 4:0
SP Stare Pieścirogi – SP Cieksyn 6:0
Klasyfikacja w I grupie: I miejsce SP 1 Nasielsk, II miejsce SP Stare Pieścirogi, III miejsce SP 
Cieksyn
Grupa II
SP 2 Nasielsk – SP Dębinki 2:6
SP Budy Siennickie – SP 2 Nasielsk 8:16
SP Dębinki – SP Budy Siennickie 6:2
Klasyfikacja w II grupie: I miejsce SP Dębinki, II miejsce SP 2 Nasielsk, III miejsce SP Budy 
Siennickie
Finał: SP 1 Nasielsk – SP Dębinki 0:12
Mecz o III miejsce: SP 2 Nasielsk – SP Stare Pieścirogi 6:8
Klasyfikacja końcowa: I miejsce SP Dębinki, II miejsce SP 1 Nasielsk, III miejsce SP Stare 
Pieścirogi, IV miejsce SP 2 Nasielsk, V miejsce SP Budy Siennickie i SP Cieksyn

Kategoria chłopców
Grupa I
SP 1 Nasielsk – SP Stare Pieścirogi 18:2
SP 1 Nasielsk – SP Cieksyn 6:2
SP Stare Pieścirogi – SP Cieksyn 4:10
Klasyfikacja w I grupie: I miejsce SP 1 Nasielsk, II miejsce SP Stare Pieścirogi, III miejsce SP 
Cieksyn
Grupa II
SP 2 Nasielsk – SP Dębinki 6:2
SP Budy Siennickie – SP 2 Nasielsk 10:1
SP Dębinki – SP Budy Siennickie 2:20
Klasyfikacja w II grupie: I miejsce SP Budy Siennickie, II miejsce SP 2 Nasielsk, III miejsce 
SP Dębinki
Finał: SP 1 Nasielsk – SP Budy Siennickie 6:4
Mecz o III miejsce: SP 2 Nasielsk – SP Cieksyn 2:14
Klasyfikacja końcowa: I miejsce SP 1 Nasielsk, II miejsce SP Budy Siennickie, III miejsce SP 
Cieksyn, IV miejsce SP 2 Nasielsk, V miejsce SP Stare Pieścirogi i SP Dębinki.
Po zakończeniu turnieju trzy najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe 
puchary.

M.K.

Żbik wygrał z Ostrovią
Za nami ostatni mecz w jesiennej 
rundzie sezonu 2019/20 w ciecha-
nowsko-ostrołęckiej lidze okręgo-
wej.

Spotkanie było niezwykle emocjo-
nujące, zwłaszcza, że Żbik Nasielsk 
podjął na swoim boisku po raz drugi 
w ciągu miesiąca Ostrovię Ostrów 
Mazowiecką. Październikowe spo-
tkanie odbyło się w ramach okrę-
gowego Pucharu Polski. Wtedy to 
Ostrovia pokonała naszą drużynę 
3:1 i to hat-trickiem zawodnika go-
ści, Patryka Gromka.

W sobotę, 16 listopada, zarówno 
zawodnicy, jak i kibice Żbika bardzo 
liczyli na rewanż. Od wyniku tego 
meczu zależała ostateczna pozycja 
w ogólnej klasyfikacji ligi okręgo-
wej. Żbik zajmował trzecią pozycję 
ze stratą trzech punktów do lidera, 
którym była Narew 1962 Ostrołęka, 
a Ostrovia zajmowała piątą pozycję.

Determinacja zawodników naszej 
drużyny była bardzo duża i to oni 

pokazali dominację od począt-
ku trwania meczu. Po kilku spraw-
nie poprowadzonych atakach na 
bramkę gości, w końcu w 21 Minu-
cie, dzięki akcji Damiana Załogi, któ-
ry sprawnie przejął piłkę w połowie 
boiska i pod bramką podał ją Mate-
uszowi Bramowiczowi, który celnie 
umieścił ją w siatce, Żbik Nasielsk 
objął prowadzenie. 

Do końca pierwszej połowy Ostro-
vii nie udawało się na tyle zmobili-
zować, aby dyktować tempo gry. 
Co prawda były groźne sytuacje 
pod naszą bramką, z którymi jednak 
nasz bramkarz bez problemu sobie 
poradził.

W drugiej połowie spotkania pił-
karze również zapewnili widzom 
dużą dawkę emocji. Zawodnicy 
Ostrovii, którzy zmobilizowali się 
po przerwie próbowali przejąć do-
minację w meczu i odrobić straty. 
Wzmocnieniem miały być dwie 
zmiany w tej drużynie na począt-
ku drugiej części. Jednak już w 52 
minucie Kamil Stańczak przejął pił-
kę, by po chwili zwiększyć przewa-
gę nad rywalami o drugiego gola. 
Trzy minuty później Michał Ernest 
brawurowo i niespodziewanie wy-
konał strzał na bramkę gości ustala-
jąc wynik na 3:0 dla Żbika. 

Później trener drużyny zarządził 
zmianę w naszej drużynie, gdzie 
Mateusza Rutkowskiego zastąpił 
Igor Kaczorek. 

W 65 minucie nastąpi ł  jednak 
mały wypadek i na skutek nieuwa-
gi obrony i bramkarza gościom 
z Ostrovii udało się zdobyć pierw-
szego i jak się później okazało, je-
dynego gola, którego autorem był 
Dawid Wilczewski.

Później drużyna Żbika skoncen-
trowała się głównie na obronie, 
aby utrzymać dobry wynik me-
czu. Sędzia w 72 minucie spotka-
nia pokazał zawodnikowi Ostrovii, 
Krzysztofowi Wątrobskiemu, żół-
tą kartkę. W ostatnim kwadran-
sie meczu były już tylko zmiany 
w naszej drużynie. 

To kolejnym z rzędu mecz, który 
wygrała drużyna Żbika Nasielsk. 
Jak się okazało pozostałe druży-
ny, będące na podium tabeli, tak-
że wygrały ze swoimi rywalami 
i układ pierwszej trójki nie zmienił 
się. Narew 1962 Ostrołęka poko-
nała GKS Strzegowo 4:0 i obroniła 
pozycję lidera, a CK Troszyn po-
konał 2:1 GKS Pokrzywnicę i obro-
nił pozycję wicelidera, kończąc 
sezon z 37 punktami. Żbik Nasielsk 
mając na koncie 36 punktów  
i 11 zwycięstw, 3 remisy i jed-
ną porażkę, zajął trzecie miejsce, 
wyprzedzając o jeden punkt Mła-
wiankę. Zapowiada się emocjonu-
jąca runda wiosenna.

Michał B.

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

1.  Narew 1962 Ostrołęka 15 39 12 3 0 62-22

2.  KS CK Troszyn 15 37 12 1 2 52-11

3.  Żbik Nasielsk 15 36 11 3 1 37-14

4.  Mławianka Mława 15 35 10 5 0 54-23

5.  MKS Ciechanów 15 26 8 2 5 41-20

6.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 15 25 8 1 6 29-24

7.  Tęcza Ojrzeń 15 24 8 0 7 35-38

8.  Wkra Bieżuń 15 22 6 4 5 34-30

9.  Kryształ Glinojeck 15 20 6 2 7 33-24

10.  PAF Płońsk 15 19 6 1 8 30-32

11.  Korona Szydłowo 15 17 5 2 8 37-38

12.  GKS Strzegowo 15 14 4 2 9 20-36

13.  GKS Pokrzywnica 15 11 3 2 10 21-53

14.  Iskra Krasne 15 11 3 2 10 29-47

15.  Mazowsze Jednorożec 15 6 2 0 13 15-61

16.  Sona Nowe Miasto 15 2 0 2 13 13-69


