
R E K L A M A

78. rocznica  
wybuchu powstania

str. 9

czytaj na str. 3

R E K L A M A

Z GMINY

Wypowiedzenia umowy i co dalej?

W lipcu br. Zarząd Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej wysłał do 
kilkudziesięciu mieszkańców naszej 
gminy wypowiedzenia umowy na 
zaopatrzenie w wodę i odprowa-
dzanie ścieków. Pisma skierowane 
były do osób, których ścieki trafia-
ją do oczyszczalni w Starych Pieści-
rogach. Mieszkańcy zareagowali na 
tę korespondencję dość nerwowo, 
interweniując zarówno w ZGKIM, 
jak i nasielskim magistracie. 

 – Dostaliśmy wypowiedzenie trzy-
miesięczne, a później najwyżej do 
połowy stycznia 2023 r., jeśli za-

wrze się  porozumienie z ZGKiM, 
może jeszcze jakoś będzie moż-
na korzystać z ich usług. Z pisma 
wynika, że w styczniu zamyka-
ją oczyszczalnię ścieków w Sta-
rych Pieścirogach, a co z nami? 
Co my teraz mamy zrobić: budo-
wać szambo, kopać studnie? Do 
tej pory nie było żadnych informa-
cji, a teraz mamy sobie sami zor-
ganizować odbiór ścieków? Co się 
dzieje, cofamy się do XIX wieku? – 
pytał zbulwersowany mieszkaniec 
Starych Pieścirogów. 

Z prośbą o wyjaśnienia zwróciliśmy 

się do Lidii Rutkowskiej dyrektor 
ZGKiM w Nasielsku. 

W udzielonej nam odpowiedzi dy-
rektor Rutkowska zaznaczyła bar-
dzo istotną rzecz – że woda nadal 
będzie dostarczana mieszkańcom. 

Jak informuje naszą redakcję 
ZGKiM oczyszczalnia w Pieściro-
gach obsługuje rejon Mogowa po-
cząwszy od ul. Jana III Sobieskiego, 
Zamoyskiego, Wysockiego, Sikor-
skiego. Zarówno do mieszkańców, 
jak i firm wypowiedzenia trafiły 11 
lipca br. W sumie wydano 43 wy-
powiedzenia. W tym 38 dla gospo-
darstw domowych, 2 dla wspólnot 
mieszkaniowych i 3 dla prywatnych 
przedsiębiorstw. 

ZGKiM wyjaśnia, że od 1998 ma 
w eksploatacji kolektor sanitarny 
w Mogowie, którym wcześniej Za-
rządzały Polskie Koleje Państwowe 
w Warszawie. Jego długość to 1192 
mb, średnica 300 mm, materiał ka-

mionka, głębokość posadowienia 
od 2,5 m do 6 m, rok budowy – 
1930. Podłączone są do niego bu-
dynki kolejowe, przychodnia i 38 
indywidualnych odbiorców. 

Oczyszczalnia powstała w 1960 r. 
podczas budowy Zakładu PPiMU-
iKB INSTAL w Nasielsku przy ul. 
Sikorskiego 5. Zakład INSTAL rozli-
czał PKP z dostarczanych ścieków, 
a od 1998 r. rozliczeń dokonywał 
ZGKiM Nasielsk. W 2002 r Zakład 
Instal ogłosił upadłość. Nastąpiła 
zmiana właściciela na PPHU Janusz 
Konerberger Zakład Pracy Chro-
nionej. W 2009 r. oczyszczalnia 
zostaje przekazana w użytkowanie 
gminie Nasielsk. Od tego momen-
tu ZGKiM zajmuje się eksploatacją 
zarówno kolektora sanitarnego, jak 
i oczyszczalni. W 2016 r. pan Janusz 
Konerberger przekazuje na wła-
sność grunty wydzielone z oczysz-
czalnią gminie Nasielsk i zbywa 
prawa własności.

 – Oczyszczaln ia w Pieśc iro-

gach przechodziła remonty i bie-
żące naprawy – zapewnia Lidia 
Rutkowska i wylicza: 1998r. – 
remont kolektora, 1999 r. – wy-
miana złóż, 2010 r.  – remont 
instalacji elektrycznej, wymia-
na pomp ściekowych, wymiana 
złóż, wzmocnienie ścian, czysz-
czenie osadników i studni; 2015 
r. – czyszczenie osadnika, 2019 r. 
– czyszczenie osadnika wtórnego 
i zbiornika wyrównawczego; 2021 
r. – naprawa instalacji elektrycznej 
i pompy ściekowej oraz czyszcze-
nie osadników.

Regularnie przeprowadzane były 
kontrole tego obiektu przez WIOŚ 
w Ciechanowie od 2002 r. do 2021 r. 

 – Ścieki badane były zgodnie 
z obowiązującymi pozwoleniami 
przez WIOŚ na nasze zlecenie do 
2018 r . Od 2019 roku na nasze 
zlecenie przez akredytowane la-
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Komisariat Policji,  
tel. 23 693–28–40

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

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

ul. Sportowa 2 
tel. (22) 765-83-21

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 – 1600

Piątek: 800 – 1500

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.15.

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

Wznowiona działalność Punktu 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej! 

Zapraszamy naszych mieszkańców do korzystania z Punktu nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego w tym mediacji w Urzędzie Miejskim  
w Nasielsku:

Doradca obywatelski/mediator - poniedziałek 13.00 - 17.00, wtorek, środa 
12.00 - 16.00, tel. 733 134 153, e-mail: t.sowa@fundacjaepb.pl

Doradca obywatelski/mediator - czwartek 12.00 – 16.00, piątek 11.00 – 
15.00 tel. 884 800 253, e-mail: d.sobon@fundacjaepb.pl

Więcej informacji na stronie: https://www.bip.nowodworski.pl/610,nieod-
platna-pomoc-prawna lub pod nr tel. 22 765 32 37 lub 664 193 746, e-mail: 
npp@nowodworski.pl

Urząd Miejski w Nasielsku
Wydział Organizacji i Promocji

Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Złóż wniosek o dofinansowanie  
do odbiornika cyfrowego DVB-T2
W imieniu Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła infor-
mujemy o zmianie standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji.  
W ramach przełączenia sygnału do standardu DVB-T2/HEVC zmieniają się 
częstotliwości nadawania multipleksów: MUX-1, MUX-2 i MUX-4. W prak-
tyce oznacza to lepszą jakość dźwięku i obrazu – wszystkie kanały będą 
nadawane w jakości Full HD. Multipleks MUX-3 tymczasowo nie zmienia 
standardu nadawania.

Mieszkańcy, których telewizory nie odbierają nowego sygnału nadawania 
bezpłatnej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, a ich sytuacja materialna nie 
pozwala na samodzielne poniesienie kosztów zakupu nowego sprzętu do 
odbioru, mogą skorzystać z rządowego programu dofinansowania 250 
zł do zakupu telewizora lub 100 zł do dekodera – zgodnych z nowym 
standardem.

Więcej informacji pod: infolinia nr 42 253 54 30  e-mail: cyfrowaTV@coi.
gov.pl

Z UM

Zmiany w Programie 
„Czyste Powietrze”
Od 15 lipca 2022 roku można korzystać z dotacji w Programie „Czyste 
Powietrze” z prefinansowaniem przedsięwzięcia.

Zmiana umożliwia Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego 
lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowa-
nia przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy 
dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do 
podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą 
budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Warunki dotacji z prefinansowaniem:

 – Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

 – Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja 
z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o do-
finansowanie.

 – Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowa-
niem (UWAGA! osobny wzór wniosku).

 – Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej 
umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzię-
cia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie 
więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe 
środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przed-
stawionych dokumentów rozliczeniowych.

 – Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na 
rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o do-
finansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą 
rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.

 – Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przed-
stawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku 
o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Gdzie składać wnioski?

 – Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem moż-
na składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinan-
sowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje pod-
pisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany), w przy-
padku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie 
również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

 – Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:

za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustale-
nia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powie-
trze” z WFOŚiGW, lub

poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce poczto-
wej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wy-
znaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub bez-
pośrednio do właściwego WFOŚiGW.

 – Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków 
o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofi-
nansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Prio-
rytetowego „Czyste Powietrze”.

Od 15.07.2022 r. oprócz prefinansowania przedsięwzięć wzrosły maksy-
malne kwoty dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjen-
tów Części 2) Programu do 47 000 zł i Części 3) Programu do 79 000 zł.

Więcej informacji: 

https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Pod biało – czerwoną 
W czwartek, 28 lipca br., w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w War-
szawie Sekretarz Nasielska Marek Maluchnik wraz z Kierownik Wydziału 
Budżetu i Finansów Barbarą Olbryś podpisali umowę na realizację inicjaty-
wy zakupu masztu oraz flagi Polski w ramach programu „Pod biało-czer-
woną”. Na realizację zadania Gmina Nasielsk pozyskała 8 tys. zł. 

Projekt zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zaku-
pu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce. Inicjatywa zależała od miesz-
kańców. Głosowanie odbyło się w trybie online, a głosy mogli oddawać 
tylko mieszkańcy danej gminy. Dzięki zaangażowaniu i determinacji na-
sielszczan Nasielsk znalazł się w gronie zwycięzców, przez co samorząd 
mógł podpisać umowę. Nowy maszt i flaga zostaną zakupione jeszcze 
w tym roku.

Wydział Organizacji i Promocji
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W SKRÓCIE

Szkoła  
będzie miała boisko
Wkrótce Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Boro-
wym zyska boisko wielofunkcyjne. Nowa infrastruktura sportowa za-
pewni uczniom szerokie możliwości w zakresie aktywności fizycznej 
podczas zajęć wychowania fizycznego. Obiekt pozwoli też propago-
wać sport nie tylko wśród uczniów, ale i okolicznych mieszkańców.

Przetarg na budowę boiska został ogłoszony 2 sierpnia br., a termin 
składania ofert wyznaczono na 19 sierpnia.

 – Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego w kwocie 300 tys. zł – poinformował Radosław Kasiak Kie-
rownik Wydziału Inwestycji w UM.

Kanalizacja w mieście
Kolejne ulice w naszym mieście zostaną podłączone do sieci kanali-
zacyjnej. Urząd Miejski w Nasielsku ogłosił właśnie przetarg na budowę 
kanalizacji sanitarnej. Inwestycja obejmie osiedle domów jednorodzin-
nych w południowo-wschodniej części miasta. Będą to ulice: Ogrodo-
wa, Owocowa, Miodowa, Chmielna, Wielokwiatowa, Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 

Sieć kanalizacyjna pozwoli na odprowadzenie ścieków bytowo-gospo-
darczych z przyległych gospodarstw domowych do istniejącej oczysz-
czalni ścieków w Nasielsku. Termin składania ofert mija 26 sierpnia br.

(mb.)

Z MIASTA

Modernizacja parku coraz bliżej
Pod koniec czerwca br. zo-
stały otwarte oferty złożone 
do postępowania przetargo-
wego pod nazwą „Rozbudo-
wa skweru im. Jana Pawła II 
w Nasielsku – poprawa wize-
runku centrum miasta”.

Na konkurs wpłynęły 3 ofer-
ty: SORTED z Piaseczna (11 
876 049,48 zł),  OK-Bud 
z Nasielska (11 899 667,48 
zł)  i  trzecia, na kwotę 13 
849 049,52 zł, złożona zo-
stała przez firmę Baz-Bruk 
z Nasielska.

Po pracach komisji prze-
t a r gowej  U r z ąd  M i e j sk i 
w Nasielsku poinformował 1 
sierpnia br. o wyborze naj-
korzystniejszej oferty zło-
żonej przez firmę SORTED 
z Piaseczna. Była to najtańsza 
oferta i opiewa na kwotę 11 
876 049,48 zł.

 – W połowie sierpnia bę-
dziemy podpisywać umowę i na przełomie sierpnia i września rozpoczną się prace. Termin wykonania tej inwestycji określony został na koniec kwietnia 
przyszłego roku. W centrum miasta będą utrudnienia i mieszkańcy muszą liczyć się z blokadami. Będzie to gruntowna przebudowa, łącznie z wymianą linii 
niskiego napięcia, oświetlenia ulicznego, remontem sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Niektóre drzewa zostaną usunięte, będą też nowe nasa-
dzenia – mówi Radosław Kasiak kierownik Wydziału Inwestycji w UM.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z samorządu Mazowsza w kwocie 3,6 mln zł. 

Projekt był konsultowany z mieszkańcami, którzy nie zawsze zgadzali się z propozycjami projektantów, jak i między sobą. Bez względu na różnice zdań, w efek-
cie końcowym zmodernizowany park na pewno zmieni wizerunek centrum naszego miasta.

Michał B.

boratorium HAMILTON. Oczysz-
czalnia posiadała i posiada ważne 
pozwolenie wodno-prawne: DE-
CYZJA NR 8 z dnia 17.01.2013 r. 
ważna do 17.01.2023 r., wcześniej 
obowiązywała DECYZJA NR 10 
z 21.03.2002 r., DECYZJA NR 58 
z dnia 21.12.1999 r. – mówi dyrek-
tor ZGKiM

Przegląd okresowy obiektu od-
był się w styczniu 2022 r na zlece-
nie ZGKiM. Wśród zaleceń znalazły 
się następujące zapisy: Obiekt wy-
eksploatowany posiadający starą 
technologię. Przy następnej całko-
witej wymianie złóż filtracyjnych, 
wzmocnione mury 12 lat temu 
mogą ponownie popękać. Obiekt 
budowlany stanowi zagrożenie 
i winien być rozebrany, wyłączony 
z eksploatacji lub całkowicie zmo-
dernizowany. – Mieszkańcy wie-
dzieli, że kolektor i oczyszczalnia 
są w krytycznym stanie. Starając się 
o nowe podłączenia, spotykali się 
z odmową podłączenia, z uwagi na 
brak przepustowości i brak możli-
wości oczyszczania większej ilości 
ścieków – twierdzi Lidia Rutkow-
ska. Dodaje także, że mieszkańcy 

zareagowali na informację o ko-
nieczności zamknięcia oczyszczal-
ni w miarę optymistycznie licząc na 
to, że w niedługim czasie będą mieli 
wybudowane nowe urządzenia.

O wyjaśnienia w tej sprawie popro-
siliśmy także Bogdana Ruszkow-
skiego burmistrza Nasielska.

 – Modernizacja oczyszczal-
ni w Starych Pieścirogach nie jest 
opłacalna. Dlatego zwróciliśmy się 
do instytucji kontrolnych i do nad-
zoru budowlanego, by przesunąć 
termin jej zamknięcia. Na ostat-
niej sesji RM przesunęliśmy środki 
na przygotowanie dokumentacji 
projektowej na przepompownię 
i wraz z ok. 700-metrowym odcin-
kiem sieci sanitarnej, który umożli-
wi tranzyt ścieków z tego rejonu do 
Oczyszczalni ścieków w Nasielsku. 
Kiedy tylko będzie gotowa doku-
mentacja będziemy szukać w bu-
dżecie środków na tę inwestycję, 
bo to jest priorytet dla gminy. Mam 
nadzieję, że w kwestii wszystkich 
pozwoleń i budowy wyrobimy się 
w czasie, żeby mieszkańcy mo-
gli cały czas z tej sieci korzystać 
– mówi burmistrz Nasielska. – In-
formacja, jaka trafiła do mieszkań-

ców dotycząca oczyszczalni, czyli 
wypowiedzenie umowy, wynika-
ło z kontroli i kończącego się po-
zwolenia oraz z zapisów umowy 
mieszkańców z ZGKiM. Musieliśmy 
podjąć konkretne działania, poza 
przekazaniem samej informacji 
o zamknięciu oczyszczalni, także 
podjąć prace związane z budową 
przepompowni. Robimy wszystko, 
żeby ten trudny temat rozwiązać 
i zadbać o mieszkańców – zapew-
nia Bogdan Ruszkowski. 

Nie ma więc mowy o remoncie, 
czy modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Starych Pieścirogach. 
Gmina Nasielsk w ciągu najbliż-
szych kilku miesięcy powinna 
przystąpić do budowy przepom-
powni ścieków i kanalizacji sani-
tarnej pozwalającej na ich tranzyt 
z rejonu oczyszczalni w Starych 
Pieścirogach do oczyszczalni ście-
ków przy ulicy Komunalnej. Na-
tomiast w dalszej kolejności trzeba 
będzie przygotować dokumentację 
na budowę nowej sieci kanalizacji 
sanitarnej dla tej części gminy. Miej-
my nadzieję, że ten optymistyczny 
scenariusz uda się zrealizować.

 (i.)

Z GMINY

Wypowiedzenia umowy 
i co dalej?
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28.07 – Broninek – otwarcie mieszkania (1 zastęp);

29.07 – Czajki – Pożar bel słomy (2 zastępy);

02.08 – Pianowo Daczki – kot na drzewie (1 zastęp);

02.08 – Pniewska Górka – usuniecie drzewa, któ-

re zagrażało budynkowi gospodarczemu (1 zastęp);

06.08 – Mogowo – usuniecie gniazda owadów 

błonkoskrzydłych z budynku gospodarczego (1 za-

stęp)

Kronika OSP NASIELSK

Z POLICJI

Z mefedronem  
na zakazie
Tuż po północy, 6 sierpnia br., w Krzyczkach - 
Żabiczkach funkcjonariusze z Komisariatu Policji  
w Nasielsku zatrzymali do kontroli dwóch miesz-
kańców powiatu pułtuskiego. W czasie inter-
wencji mundurowi ujawnili u 33-latka, schowane  
w opakowaniu po chusteczkach, środki odurzają-
ce. Użyty do badania tester narkotykowy wskazał 
na mefedron.

33-letni mieszkaniec gminy Winnica chwilę wcze-
śniej na miejsce przyjechał volkswagenem. Po 
sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, 
że ma on dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych.

Został przez nasielskich policjantów zatrzymany,  
a narkotyki, które przy sobie posiadał, zabezpie-
czono. 33-latek noc spędził w policyjnym aresz-
cie. Grozi mu do 3 lat więzienia. Postępowanie w tej 
sprawie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejo-
nową w Pułtusku.

(r.) za: www.nowydwor.policja.gov.pl

Z POLICJI

Nietrzeźwy 
rowerzysta 
W poniedziałek, 25 lipca br., przed południem, poli-
cjanci nowodworskiej drogówki zatrzymali w Lelewie 
rowerzystę. Podczas legitymowania mundurowi wy-
czuli od kierującego jednośladem silną woń alkoholu. 
Okazało się, że cyklista był nietrzeźwy. Badanie alko-
matem wykazało w organizmie 58-latka ponad 2,6 
promila alkoholu. Funkcjonariusze nałożyli na rowe-
rzystę mandat karny w wysokości 2 500 złotych.

Przypominamy, że zmiany w taryfikatorze, które we-
szły w życie 1 stycznia 2022 roku, wprowadziły mię-
dzy innymi wyższe kary za wykroczenia polegające 
na kierowaniu po użyciu alkoholu (między 0,2 promi-
la a 0,5 promila). Natomiast, jeśli kierujący jest w stanie 
nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi), 
zostanie ukarany mandatem w wysokości 2500 zł.

Pijany rowerzysta na drodze, to duże zagrożenie! Pa-
miętajmy, że nietrzeźwi kierowcy i rowerzyści w kon-
frontacji z poruszającym się prawidłowo uczestnikami 
ruchu drogowego, mogą być przyczyną tragicznych 
w skutkach wypadków drogowych.

(r.) za: www.nowydwor.policja.gov.pl

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

NASZE SPRAWY

Tragedia polskich pielgrzymów
W sobotę, 6 sierpnia br., ok. godz. 
5.40 doszło do tragicznego w skut-
kach wypadku polskich pielgrzy-
mów jadących do Medjugorje 
w Chorwacji. Na ten moment wia-
domo, że doszło do niego na auto-
stradzie A4 na odcinku położonym 
na północ od Zagrzebia, między 
miejscowościami Jarek Bisasz-
ki i Podvorec. Jadący w kierunku 
Zagrzebia autobus zjechał z drogi 
i wpadł do wybetonowanego rowu 
przy autostradzie.

W autokarze podróżowało 42 piel-
grzymów i 2 kierowców. Obaj kie-
rowcy nie żyją. Prowadził 72-latek 
z pow. płońskiego. To emerytowa-
ny kierowca, wieloletni pracownik 
płońskiego Ratusza. Jak podaje do 
wiadomości publicznej Minister-
stwo Infrastruktury pojazd pro-
wadzony przez płońszczanina był 
zarejestrowany w Polsce i posia-
dał wszystkie wymagane prawem 
przeglądy. Badanie techniczne 
zostało wykonane w czerwcu br. 
i było ważne do 13 grudnia 2022 
r. Autokar został wyprodukowany 
w 2011 roku. Ministerstwo nadmie-

nia także w wydanym komunika-
cie, że więcej informacji na temat 
przebiegu wypadku będzie można 
uzyskać po analizie urządzeń reje-
strujących obecnych w autobusie.

Śmierć poniosło 12 osób, 32 zosta-
ły ranne, w tym 12 osób nieletnich. 
19 rannych jest w stanie ciężkim.  
4 kobiety wróciły już do Polski. Ko-
lejne 13 osób miało być przetrans-
portowanych w środę, 10 sierpnia.

Wśród pasażerów byli mieszkańcy 
z okolic Sokołowa, Konina i pod-
radomskiej Jedlni. Autokar, któ-
rym podróżowali pielgrzymi, był 
wynajęty od płońskiej firmy trans-
portowej należącej do Jacka An-
toszkiewicza. Ten zapewnia, że 
pojazd był sprawny, a kierowcy 
mieli doświadczenie, byli wypo-
częci i trzeźwi.

W sobotę ustalono tożsamość osób, 
które przeżyły i przebywały w chor-
wackich szpitalach. W niedzielę 
przystąpiono do identyfikacji ciał. 

Pielgrzymkę zorganizowało biuro 
podróży „U Brata Józefa”. Jak czyta-
my w planie podróży, pielgrzymka 

rozpoczęła się w piątek, 5 sierpnia. 
O godz. 9.00 miał mieć miejsce 
wyjazd z Warszawy. O 15.30 piel-
grzymi uczestniczyli we mszy  
św. na Jasnej Górze i wyruszy-
li w drogę do Medjugorje. Pokonali 

Czechy, Słowację, Węgry i dojecha-
li do Chorwacji. Cel mieli osiągnąć 
o godz. 13.00 w sobotę, 6 sierpnia. 
Ich podróż zakończyła się o 5.40 
nad ranem. Nieustalone są powody 

tego tragicznego wydarzenia. Pod 
uwagę branych jest wiele czynni-
ków. 

E.G. za www.gov.pl, pap.pl, 
ubratajozefa.pl

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO 
W SIECI 
Nowodworscy policjanci przypominają, jak bezpiecznie korzystać z In-
ternetu, aby nie paść ofiarą przestępców. Coraz częściej oszuści próbują 
uśpić naszą czujność i nakłonić do przelania środków pieniężnych lub 
przekazania danych do logowania w bankowości elektronicznej. Najważ-
niejsza jest zasada ograniczonego zaufania. Tylko ostrożność i dokładne 
weryfikowanie tego, co się znajdzie w Internecie, skrzynce poczty elek-
tronicznej czy wiadomościach sms, pozwoli uniknąć przykrych konse-
kwencji.

Czujność
• nie udostępniaj i nie powielaj wiadomości, które nie pochodzą z oficjalnych źródeł 

(gov.pl, policja.pl itp.). W ten sposób zatrzymasz rozprzestrzenianie się fake newsów,
• nie przekazuj spontanicznie darowizn na cele charytatywne i apele o pomoc zawsze 

weryfikuj wiarygodność organizacji,
• nie odpowiadaj na podejrzane wiadomości,
• nie otwieraj linków i załączników od adresatów, których nie znasz lub budzą twoje 

wątpliwości (dotyczy to i skrzynki poczty elektronicznej i wiadomości SMS).
Zdalne zakupy
• kupuj tylko od sprawdzonych dostawców i weryfikuj ich wiarygodność,
• używaj kart płatniczych (pozwalają ograniczyć ew. straty, ponadto transakcje 

dokonywane kartami kredytowymi są ubezpieczone),
• nie daj się ponieść emocjom, jeśli jakaś oferta brzmi zbyt pięknie, to prawdopodobnie 

nie jest prawdziwa,
• regularnie sprawdzaj stan swojego konta, pozwoli ci to szybko wychwycić wszelkie 

nieprawidłowości i podejrzane operacje (jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie-
zwłocznie skontaktuj się ze swoim bankiem).

Ochrona przed oszustwami telefonicznymi
Sprawdź tożsamość dzwoniącego.
Nie sprawdzaj dzwoniącego za pomocą numeru telefonu, który ci podał – to może być 
fałszywy numer.
Wyszukaj w Internecie numer telefonu instytucji/organizacji/firmy i zadzwoń bezpośrednio.
Nie działaj pod presją czasu. Uważaj na wszystkie wiadomości, które skłaniają do 
natychmiastowego działania.
Nie podawaj żadnych poufnych danych przez telefon (haseł, loginów, danych karty 
kredytowej, itp.).
Nie ufaj komuś, kto podaje się za urzędnika państwowego lub funkcjonariusza organów 
ścigania i żąda zapłaty lub poufnych informacji. Od razu skontaktuj się z lokalną Policją, 
aby to sprawdzić.
Zadbaj o cyberbezpieczeństwo swoich dzieci
• nadzoruj to, co robią i ograniczaj czas korzystania z Internetu przez dzieci,
• korzystaj z programów do kontroli rodzicielskiej,
• zmień hasło fabryczne routera,
• aktualizuj oprogramowanie systemowe i antywirusowe,
• rozmawiaj z dzieckiem o niebezpieczeństwach grożących w sieci.

Zgłaszaj naruszenia w sieci – cyberataki i wszelkie naruszenia w sieci zgłaszaj do CERT 
Polska – ochronisz siebie i innych przed cyberprzestępcami.
Sprawdzaj listę ostrzeżeń NASK przed niebezpiecznymi stronami, które służą do wyłu-
dzania danych i środków finansowych użytkowników internetu.

Opracowano na podstawie materiałów  
Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP
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OŚWIATA. Matury 2022 – wyniki

Matematyka do poprawki
W roku szkolnym 2021/2022 
maturzyści swoje zmagania z eg-
zaminem dojrzałości rozpoczęli  
4 maja. Ostatnim dniem egzami-
nów był 20 maja. Wyniki matur 
oficjalnie ogłoszono 5 lipca. Ma-
turzyści, którzy niestety nie zdali 
z jednego przedmiotu, będą mogli 
podejść do egzaminu poprawko-
wego już 23 sierpnia. Przypomnij-
my, że w tym roku, aby uzyskać 
świadectwo dojrzałości, trzeba 
było spełnić następujące wymogi: 
przystąpić do trzech egzaminów 
obowiązkowych (język polski, ma-
tematyka, język obcy); zdać po-
wyższe egzaminy, uzyskując min. 
30% oraz przystąpić do egzaminu 
z wybranego przedmiotu dodat-
kowego na poziomie rozszerzo-
nym w części pisemnej (w tym 
przypadku nie jest określony próg 
zaliczenia).

Jak poszło w tym roku naszym ma-
turzystom? Przedstawiamy wyniki 
egzaminów dojrzałości uczniów 
w poszczególnych placówkach 
oświatowych, których organem 
prowadzącym jest powiat nowo-
dworski.

Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Wojska Polskiego 
w Nowym Dworze Mazo-
wieckim 
104 uczniów przystąpiło do eg-
zaminu maturalnego, z czego 
21 os. podchodzi ło ponownie 
do matury. Zdało 102 abiturien-
tów, natomiast 2 będzie pisać 
poprawę. Procent zdawalności 

przedmiotów podstawow ych 
prezentuje się następująco: jęz. 
polski – 99%, matematyka –99%, 
jęz. obcy – 100%. Przedmioty 
zdawane w placówce to: poziom 
podstawowy: jęz. polski – 104 

os., matematyka – 104 os., jęz. 
niemiecki – 2 os., jęz. angielski – 
102 os., poziom rozszerzony: jęz. 
angielski – 79 os., jęz. niemiecki 
– 5 os., jęz. francuski – 1 os., jęz. 
polski – 22 os., matematyka – 44 
os., f izyka – 14 os., chemia – 21 
os., biologia – 15, geografia – 13 
os., historia – 16 os., WOS – 9 os., 
informatyka – 8 os., historia sztu-
ki – 1 os.

Liceum Ogólnokształcą-
ce im. J. Iwaszkiewicza 
w Nasielsku
25 abiturientów przystąpiło do eg-
zaminu dojrzałości, z czego 4 os. 

podchodziły do niego ponownie. 
Zdało 21 maturzystów, zaś 4 os. 
będą pisały egzamin poprawkowy 
(2 os. jęz. polski, 2 os. matematykę). 
Procent zdawalności przedmiotów  
podstawowych wyglądał nastę-
pująco: jęz. polski – 92%, mate-
matyka – 92%, jęz. obcy – 100%. 
Przedmioty zdawane w placówce 
to: poziom podstawowy: jęz. polski 
– 25 os., matematyka – 25 os., jęz. 

Z GMINY

Malczyn czeka na drogę

angielski – 22 os, jęz. rosyjski – 3 
os., poziom rozszerzony: jęz. polski 
– 8 os., jęz. angielski – 19 os., ma-
tematyka – 3 os., jęz. rosyjski – 2 
os., biologia – 4 os., chemia – 1 os., 
historia – 3 os.

Zespół Szkół Zawodowych 
w Nasielsku – Liceum 
i Technikum
19 abiturientów liceum oraz 30 
z technikum przystąpiło do matury, 
z czego 2 w liceum oraz 4 w tech-
nikum ponownie podchodziło do 
egzaminu. Maturę w LO zdało 13 
os., zaś w technikum 21 os. Nie zdała 
egzaminu dojrzałości w LO 1 os., na-

tomiast w technikum 7 os. Do egza-
minu poprawkowego w LO przystąpi 
5 uczniów, a w technikum 2 uczniów, 
i wszyscy będą musieli ponownie 
zmierzyć się z matematyką. Zdawal-
ność na poziomie podstawowym 
wyglądała następująco: jęz. polski – 
90%, matematyka – 67,5%, jęz. obcy 
– 92%. Przedmioty zdawane w pla-
cówce to: poziom podstawowy: jęz. 
Polski – 49 os., matematyka – 49 os., 
język angielski – 45 os., język rosyjski 
– 4 os., poziom rozszerzony: język 
angielski – 25 os., język polski – 17 
os., jęz. niemiecki – 1 os., chemia – 1 
os., historia – 1 os., matematyka – 4 
os., biologia – 2 os., geografia – 9 os., 
WOS – 1 os.

Zespół Szkół Zawodowych 
nr 1 – Technikum w Pomie-
chówku
35 abiturientów przystąpiło do 
egzaminu dojrzałości, z czego 14 
os. podchodziło ponownie do 
matury. Zdało 26 absolwentów, 2 
os.  pisały egzamin poprawkowy (1 
os. z jęz. polskiego i 1 os. z mate-
matyki), natomiast 7 os. nie zdało 
matury. Zdawalność na poziomie 
podstawowym wyglądała nastę-
pująco: jęz. polski – 91,7%, mate-
matyka – 80,6%, jęz. obcy – 83%.  
Przedmioty zdawane w placówce 
to: Poziom podstawowy: jęz. pol-
ski – 35 os., jęz. angielski – 34 os., 
jęz. niemiecki – 1 os., matematyka 
– 35 os., poziom rozszerzony: jęz. 
polski – 5 os., jęz. angielski – 28 
os., matematyka – 9 os., informa-
tyka – 1 os., historia – 1 os. 

E.G.

Do Malczyna można dojechać od 
Ruszkowa (drogi wojewódzkiej nr 
571) lub drogą powiatową, jadąc 
od strony Nasielska przez Kose-
wo (2427W) albo asfaltową drogą 
gminną przez Konary w kierunku 
Cieksyna. Część tej miejscowości 
położona jest przy drodze o po-
wierzchni asfaltowej, ale część, nie-
stety, znajduje się przy szutrowym 
trakcie. Mieszkańcy, których go-
spodarstwa zlokalizowane są przy 
żwirówce, od lat zabiegają o to, by 
drogę solidnie utwardzić, a najlepiej 
pokryć asfaltem. Wtedy bowiem 
mieliby oni nie tyko łatwiejszy do-
stęp do swoich posesji, ale też krót-
szy dojazd do skrzyżowania dróg: 
w kierunku Nasielska i w kierunku 
Pieścirogów. 

Kłopot w tym, że niemal 2 kilome-
trowy odcinek drogi w Malczynie, 
miejscami przypominającej polną 
ścieżkę, leży w zarządzie powiatu 
nowodworskiego. 

 – To chyba najgorsza droga w ca-
łej gminie. Miejscami bardzo wąska 
i powybijana do tego stopnia, że 
trudno nią przejechać autem. Aż 
trudno uwierzyć, że to droga po-
wiatowa – mówią mieszkańcy wsi. 
– Do tego jeszcze kurzy się tu nie-

miłosiernie, latem, kiedy 
jest sucho, tak jak teraz, 
po prostu nie ma czym 
oddychać – dodają. 

Pisma od mieszkańców 
Malcz yna z prośbami 
o poprawę nawierzch-
ni tej drogi regularnie od 
lat trafiają do starostwa 
nowodworskiego. Ostat-
nie pochodzi z listopada 
2021 r. 

 – Zależałoby nam naj-
bardziej na tym, aby na 
tej drodze położony zo-
stał asfalt i żeby wyko-
nano pobocza – mówi 
Jolanta Gajewska sołtys 
Malczyna. – Ale cały 
czas otrzymujemy od-
powiedzi z powiatu, że 
ze względu n a ogra-
niczone środki finansowe jej re-
mont jest ciągle niemożliwy, choć 
nikt nie kwestionuje jego zasad-
ności. W ostatnim piśmie wice-
starosta Paweł Calak napisał, że 
w tym roku droga będzie popra-
wiona w ramach podejmowanych 
działań związanych z bieżącym 
utrzymaniem dróg m.in. poprzez 
przeprofi lowanie nawierzchni 

gruntowej wraz z uzupełnieniem 
ubytków kruszywem  – dodaje.

Szansa na budowę drogi w Malczy-
nie jest więc bardzo nikła, choćby 
dlatego, że, jak zauważa Radosław 
Kasiak członek zarządu powiatu 
nowodworskiego, powiat nie dys-
ponuje tu pasem drogowym o od-
powiedniej szerokości. Konieczne 
jest więc jej poszerzenie, wykup 

gruntów i dopiero wtedy planowa-
nie inwestycji. 

 – Jest to droga powiatowa, która 
nie powinna nią być, bo nie speł-
nia parametrów takiej drogi. To jest 
droga typowo lokalna i ma charak-
ter drogi gminnej – dodaje R. Ka-
siak.

Być może najlepiej byłoby, gdyby 

ta droga w przyszłości, podobnie 
jak szereg innych, została przejęta 
od powiatu i stała się drogą gminną. 
Ale zanim dojdzie do jakiekolwiek 
porozumienia pomiędzy samorzą-
dami w tej kwestii, powiat powinien 
zadbać o poprawę jej stanu tech-
nicznego. W końcu stanowi ona je-
dyny dojazd do kilku gospodarstw.

(i.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Życie jest piękne
Powieść pt. Życie Violette Vale-
rie Perrin to hołd złożony życiu, 
trwaniu i codzienności. To książ-
ka, która pocieszy czytelnika 
i zostanie z nim na dłużej. To jed-
na z tych historii, które dotykają 
człowieka do głębi. Niby normal-
na historia, która spotkać może 
każdego z nas, ale jakże piękna 
i wartościowa.

Violette Toussaint jest dozorczy-
nią na cmentarzu we francuskim 
miasteczku Brancion-en-Châlon. 
Kobieta pielęgnuje kwiaty na gro-
bach, zajmuje się ogrodem przy 
swoim niewielkim domku, a także 
sprzedaje kwiaty. Pociesza również każdego, kto tego potrzebuje i za-
chowuje w pamięci tych, którzy odeszli. Jako dozorczyni cmentarza, 
wśród żałobników i grabarzy, na nowo uczy się odczuwać małe radości 
po olbrzymiej stracie. Violette poznaje setki opowieści osób odwiedza-
jących jej cmentarz, ale ona sama również ma swoją własną historię. Po-
chówek pary kochanków i historia ich życia, pozwoli raz jeszcze przeżyć 
jej własną przeszłość.

Valerie Perrin napisała powieść, w której mieszają się poetyckie słowa 
francuskich piosenek i życiowe mądrości. A wszystko to jest napisane 
z lekkością i prostotą. Między codziennymi obowiązkami kryje się opo-
wieść kobiety, której życie nigdy nie oszczędzało. Autorka odkrywa nam 
kolejne karty, robi to niespiesznie i tylko od czasu do czasu pozwala nam 
spojrzeć w przeszłość. Wspomnienia jednak są tu kluczowe, spajają ca-
łość tej historii. To coś, co pozwala nam zrozumieć i sprawia, że w jednej 
chwili wzruszamy się do łez, by za chwilę się rozpogodzić.

Violette skrywa swoje tajemnice, ukrywa ten wielki, nieukojony ból po 
stracie dziecka. W tej opowieści kryje się to, co zazwyczaj jest dla nas 
zwyczajne, acz bolesne: śmierć. 

Życie Violette to śmiech i łzy, ciepło pierwszych promieni słońca. Ta po-
wieść jest jak zapach róży, cynamonu czy wanilii, a także jest jak ciche 
słowa szeptane o zmierzchu, szelest i zapach kartek dopiero zaczętej po-
wieści i nucone piosenki Elvisa Presleya. Te wszystkie małe, codzienne 
rzeczy nazywane szczęściem są fundamentem tej powieści. Ale nie tyl-
ko, ponieważ znajdziemy tu także rozpacz i chwile zwątpienia.

Przy lekturze tej powieści towarzyszył mi ocean emocji, które ciężko jest 
przelać na papier. Czytelnika ogarnia wzruszenie i zaduma, a także mnó-
stwo skrajnych emocji, które spadają na nas jak grom z jasnego nieba.

Ten francuski bestseller to jedna z najpiękniejszych i najważniejszych po-
wieści, jakie czytałam. Sądzę, że potrzebowałam tej lektury i mogę uznać 
z całą pewnością, iż potrzebuje jej również większość z was. Bywa odą 
dla tych małych, szczęśliwych chwil, a także krzykiem rozpaczy po tym, 
co utracone. 

Życie Violette Valerie Perrin to niezapomniana powieść, która trafiła do 
mojego serca i zostanie tam na długo, gdyż oddaje hołd życiu. Czyta się 
ją z przyjemnością. Polecam!

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Colour Brain – myśl kolorem 
Colour Brain – Myśl kolorem to 
imprezowa gra karciana typu quiz. 
W przeciwieństwie 
do klasycznych qu-
izów, nie sprawdza 
wiedzy encyklope-
dycznej, a pamięć 
wzrokową i naszą 
codzienną spostrze-
gawczość.  Dostęp-
ne są  dwie wersje: 
dla dorosłych i dla 
dzieci – Myśl kolo-
rem junior. Każdy 
zestaw zawiera aż 
300 kart z pytania-
mi dotyczącymi ko-
lorów przedmiotów, 
z wierząt,  zjawisk, 
p r o d u k t ó w  s p o -
żywczych czy po-
staci i przedmiotów 
z popkul tur y,  np. 
kolor rzeki z utwo-

ru J. Straussa czy włosów bohate-
ra z kreskówki dla dzieci. Zasady 

gry nie są skomplikowane. Na po-
czątku rozgrywki należy rozdać 

uczestnikom kar-
ty, z których każda 
oznacza jeden ko-
lor. Talia przypomi-
na próbnik palety 
barw farb w super-
markecie budow-
lanym. Na środku 
stołu układamy 30 
kart pytań. Wybrany 
gracz losuje jedną 
i odczytuje pytanie, 
np. „Wymień kolory 
M&M’Sów”. Następ-
nie wsz ysc y w y-
bierają karty, które 
ich zdaniem są od-
powiedzią. Ten, kto 
p ier wsz y w yłoż y 
swoje propozycje 
odpowiedzi, musi 
powiedzieć „Kolo-

rowy zawrót głowy”, a pozostali 
gracze mają 15 sekund na wybra-
nie kart i wyłożenie ich na stół, po 
czym wszyscy sprawdzają odpo-
wiedzi. Zasady punktacji przypo-
minają te z Dixit – jeśli wszyscy 
podadzą poprawne odpowie-
dzi – nikt nie otrzymuje punktów 
– analogicznie w przypadku, gdy 
nikt nie udzieli prawidłowej odpo-
wiedzi. Jak, zatem, zdobyć punkty 
w tej grze? Otóż uczestnik, który 
wytypuje prawidłowy zestaw ko-
lorów, otrzymuje tyle punktów, ile 
padło złych odpowiedzi. Dodat-
kowo, gracze dysponują kartami 
„Kradziejami kolorów”, pozwalają-

cymi na przeszkadzanie rywalom. 
Uczestnik, któremu rzucono „kra-
dzieja”, na jedną turę musi odło-
żyć 4-8 kart z ręki, co utrudnia mu 
dobranie odpowiedniego zestawu 
kart i zmniejsza szansę na zdobycie 
punktów. Wygrywa ten, kto pierw-
szy zdobędzie 10 punktów. Obie 
wersje – dla dorosłych i dla dzie-
ci można połączyć i w ten sposób 
stworzyć grę rodzinną. Producent 
wyznaczył liczbę graczy na 2 do 
20, więc gra może się świetnie 
sprawdzić podczas spotkań towa-
rzyskich. 

OI

Z BIBLIOTEKI. Nasielski Dom Edukacji i Historii

Sztandar nasielskiego Hufca ZHP 
w naszym muzeum

Z BIBLIOTEKI

Dofinansowanie  
dla biblioteki!
Miejsko-Gminna Bi-
blioteka Publiczna 
w Nasielsku otrzy-
mała dofinansowa-
nie na zakup nowości 
w ydawniczych ze 
ś ro dków M i n i s t ra 
Kultury i Dziedzic-
t wa Naro dowe go 
w kwocie 10 769,00 
zł w ramach Kierunku Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości 
wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0 na lata 2021-2025.

(b.)

W poniedziałek, 1 sierp-
nia br., podczas obchodów 
78. rocznicy Powstania 
Warszawskiego, na terenie 
dawnej jednostki wojskowej 
w Chrcynnie miało miej-
sce uroczyste przekazanie 
sztandaru i innych przed-
miotów ściśle związanych 
z Hufcem ZHP Nasielsk im. 
druhny Jadwigi Rostkow-
skiej.  

Trafiły one do Nasielskie-
go Domu Edukacji i Historii, 
który znajduje się w struktu-
rze Miejsko-Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Nasielsku. 
Przekazane eksponaty będą 
przedmiotem szczególnej troski, 
tak, aby służyły promocji harcer-
stwa wśród wielu następnych po-
koleń.

Harcerstwo było i jest nadal waż-
ny m  e l e m e n te m  ż yc i a  s p o -
ł e c z n e g o,  w yc h o wa wc z e g o 
i pedagogicznego wielu pokoleń 
nasielszczan. Natomiast idea ruchu 
skautowego oparta jest na służbie 
innym, samodoskonaleniu, po-
czuciu braterstwa, służy zatem bu-
dowaniu postaw patriotycznych, 
miłości do Ojczyzny, historii, tra-
dycji i ma wychowywać aktyw-
nych i odpowiedzialnych członków 
społeczeństwa.

W imieniu całej społeczności lo-
kalnej Nasielska i ziemi nasielskiej 
serdecznie dziękujemy wszystkim 
byłym zuchom, harcerzom, in-
struktorom, przyjaciołom harcer-
stwa Hufca ZHP Nasielsk im. druhny 
Jadwigi Rostkowskiej oraz fundato-
rom sztandaru.

Na dzień 16 sierpnia planujemy 
uruchomienie wystawy dotyczącej 
nasielskiego harcerstwa. „Nasielski 
Hufiec ZHP”. Już dzisiaj serdecznie 
Państwa zapraszamy do odwiedzin.

Tradycyjnie już, apelujemy do 
wszystkich mieszkańców Nasielska 
o przekazywanie posiadanych 
przez Państwa przedmiotów do-
tyczących długiej i bogatej historii 
mikroregionu. Tylko zgromadze-
nie ich w jednym i godnym miejscu 
ułatwi dostęp do historii i zapewni 
właściwą ochronę przed zniszcze-

niem. Pozwoli również na powięk-
szenie dotychczasowych zbiorów. 
Wszelkie informacje pod numerem 
telefonu 797 345 184 – Nasielski 
Dom Edukacji i Historii lub 23 69 
12 552 – Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Nasielsku.

(b.)
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Dlaczego warto czytać baśnie?

LATO W NOK

Tyranozaur w NOK
Motywem przewodnim zajęć kreatywnych, które odbyły się 21 lipca br., 
w ramach akcji LATO W MIEŚCIE, były dinozaury. Uczestnicy z pomocą 
instruktorów: Beaty Olechowicz i Leszka Gałężewskiego, wykonywali pra-
ce w dwóch grupach. 

Jedni tworzyli małe dinozaury, przyklejając do nadmuchanych balonów 
różnego rodzaju ozdoby z kolorowego papieru oraz malując je flama-
strami. Były też wycinanki i kolorowanki związane z tematem prehisto-
rycznych gadów. 

Druga grupa malowała przygotowane wcześniej kartony. Gdy wyschły, 
przyszedł czas na dodanie kolorowych łatek, oczu, doklejenie zębów  
z papieru, a także „zamontowanie” długich tylnych łap i niewielkich przed-
nich szponów. Po zajęciach instruktorzy na przeźroczystych żyłkach,  
w odpowiedniej kolejności podwiesili kolorowe kartony. W efekcie tej kil-
kugodzinnej pracy w holu NOK „stanął” olbrzymi kolorowy dinozaur, któ-
ry otrzymał już imię – NOKuś.

(d.)

Z GMINY. Historia 

O Bitwie nad Wkrą 1920 r.
W niedzielne popołudnie, 7 sierpnia br., w sali Betania w Cieksynie od-
było się spotkanie z prof. Janem Żarynem. Organizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie Dolina Wkry. Spotkanie było poświęcone Bitwie nad 
Wkrą, książce prof. Żaryna Kościół i Naród. Lata trwogi, lata nadziei oraz 
roli Kościoła we współczesnym świecie. W pierwszej jego części prof. Ża-
ryn przybliżył historię Bitwy nad Wkrą, omówił sytuację polityczną Polski 
w latach 20. XX wieku oraz przedstawił analogię obecnych czasów z cza-

sami historycznymi. Następnie prowadzący zaprezentował swoją autorską 
książkę oraz dokonywał wpisów z dedykacją dla osób zainteresowanych. 

Podczas wydarzenia nastąpiła również prezentacja książki Ćwierćwiecze 
Cieksyna i trochę historii autorstwa Janiny Ślubowskiej. Ponad dwugo-
dzinne spotkanie zakończyło się osobistymi rozmowami prowadzącego 
z uczestnikami oraz wspólnym zdjęciem. 

(oz)

Baśń to jeden z podstawowych ga-
tunków epickich literatury ludowej, 
mający niezwykle długą historię. Jed-
nymi z najstarszych znanych baśni 
jest  pochodzący z Indii zbiór – „Ba-
śnie z tysiąca i jednej nocy”. W Euro-
pie zaś tradycja baśni ukształtowała się 
już w średniowieczu, by w przyszłości 
powstały takie klasyczne dzieła autor-
stwa braci Grimm czy też „Brzydkie 
kaczątko”, „Królowa Śniegu”, „Dziew-
czynka z zapałkami” i wiele, wiele 
innych autorstwa Hansa Christiana 
Andersena.

Tym, co wyróżnia baśnie spośród 
innych gatunków literackich, jest ich 
ponadczasowość i uniwersalny cha-
rakter. Prawdziwe baśnie „wyrasta-
ją” z najgłębszych pokładów ludzkiej 
psychiki i stanowią odzwierciedlenie 
zbiorowej mądrości. Ponadto są one 
też ważnym dziedzictwem kulturo-
wym, które objaśnia i pomaga dziec-
ku zrozumieć otaczający je świat.

Często i dużo mówi się o tym, że war-
to czytać dzieciom, lecz trochę mniej 
o tym, co czytać. W poszukiwaniu 
dobrej książki dla dziecka sprawdza się 
właśnie odwołanie do klasyki. Bo cóż 
weryfikuje wartość bardziej niż upły-
wający czas? Niewątpliwie ponadcza-
sowe i uniwersalne są właśnie baśnie.

Aby utwór zaliczyć do gatunku ba-
śni, musi on posiadać specyficzne, 
charakteryzujące go cechy. Przede 
wszystkim musi być to utwór niewiel-
kich rozmiarów o charakterze fanta-
stycznym, tak więc nie może się obyć 
bez cudowności i magii. Schematem, 
na którym opiera się baśń, jest triumf 
dobra nad złem, jednak uprzednio 
bohater musi przejść przez trudną 
drogę, nim osiągnie szczęście. Towa-
rzyszą mu w tym wróżki, krasnoludki, 
czarownice, dobre i złe duchy itp. Te-
matyka zawsze odnosi się do bliskich 
ludziom zachowań i uczuć, dlatego 
miłość przeplata się z nienawiścią, wy-
stępuje motyw chęci zmiany swojej 
sytuacji życiowej i spełniania marzeń, 
chęci spotkania na swej drodze praw-
dziwej miłości. Baśń uczy, że warto 
zwalczać trudy życia i warto czasami 
zaryzykować i „rzucić się na głęboką 
wodę”.

Baśnie pomagają też dziecku poradzić 
sobie z lękami i problemami, z jakimi 
musi się zmierzać na co dzień. Mając 

do dyspozycji świat baśni, dziecko 
może spojrzeć na trudne dla niego 
sytuacje, takie, jak zazdrość, rywali-
zacja z rówieśnikami, lęk przed utratą 
bliskich i tym podobne, poprzez pry-
zmat sytuacji analogicznych. Można 
wtedy spojrzeć na konkretną sytuację 
z boku, przeanalizować ją pod kątem 
swojego problemu i znaleźć najlepsze 
rozwiązanie. A dlaczego akurat to ba-
śnie nam pomagają? Ponieważ niosą 
one mądrość i doświadczenie wielu 
pokoleń, ponadto są przedstawiane 
w przyjemny i dostępny dzieciom 
sposób.

Czytanie dziecku baśni to dosko-
nały sposób na wspomaganie jego 
rozwoju, kształtowanie jego tożsa-
mości, integracji psychicznej, czyli 
krótko mówiąc w kształtowanie doj-
rzałej osobowości. Dodatkowo czas 
spędzony z maluchem na wspólnym 
czytaniu to jedna z najcenniejszych 
rzeczy, jakie można mu podarować. 
Dziecko uczące się czerpać przy-
jemność z lektury, nie tylko rozwi-
ja zdolności językowe, ale również 
wzbogaca słownictwo. Dodatkowo 
przebywanie razem cementuje rela-
cje dziecko-rodzic.

Baśnie pełnią również funkcję wycho-
wawczą. Za ich pośrednictwem dzie-
ci przyswajają sobie wiedzę o świecie, 
poznają wartości i normy moralne. 
Mogą one uświadomić, że trzeba 
w życiu dążyć do jakiegoś celu, war-
to pomagać innym i dobrze jest mieć 
przyjaciół, na których można liczyć, 
ale i być podporą dla nich. 

Baśniowy świat pełen jest moty-
wów uniwersalnych, takich jak wal-
ka dobra ze złem. Zło w baśniach jest 
zawsze potężniejsze od dobra, ale 
zwykle z nim przegrywa. Pokazuje to 
dziecku, jakie mogą być konsekwen-
cje pewnych wyborów i utwierdza 
w przekonaniu, że zawsze powinni-
śmy kierować się dobrem.

Występujący tak często element 
okrucieństwa jest równie istotny, po-
nieważ ukazuje, że na świecie istnie-
je sprawiedliwość i dziecko wie, że 
nie zostanie ukarane bez powodu. 
Potrzebuje ono pewnego rodzaju 
poczucia bezpieczeństwa i wiary, że 
dobro zawsze zwycięża.

Kolejną, niewątpliwą korzyścią pły-
nącą z czytania baśni jest fakt, że 

uruchamiana zostaje wyobraźnia, 
a dodatkowo wzbogacony język. 
Dziecko poznaje nowe dla niego 
przysłowia i słowa, które wyszły 
z użycia.

Łatwo jest brać przykład z posta-
ci fantastycznych. Dzieci wcielają się 
w dzielnych rycerzy i piękne królew-
ny, by zaimponować innym, w groź-
ne smoki i wilki, by zamanifestować 
swoją siłę, czy niezadowolenie. Szu-
kają w baśniach siebie. I również 
w tym zakresie baśnie porządkują 
świat dziecka. Wyraźnie stawiają gra-
nicę między tym, co dobre, a tym, 
co złe. Nawet jeśli dobro nie zawsze 
wygrywa fizycznie, to osiąga zwycię-
stwo moralne.

Poza tym w baśniach zawsze na 
pierwszy plan wysuwa się chęć nie-
sienia pomocy, przyjaźń i miłość. 
Negatywni bohaterowie są nieżycz-
liwi, a nawet okrutni, samolubni lub 
zwyczajnie niegrzeczni. Morał, który 
zawiera każda baśń, jest zazwyczaj dla 
malca jasny. Prosta historia, widoczne 
role i zrozumiałe zakończenie . Czego 
chcieć więcej?

Jak twierdzą psychologowie, baśń 
spełnia także rolę terapeutyczną. 
Maluch, który źle czuje się w grupie 
rówieśników, jest osamotniony, nie-
zaradny, dlatego łatwiej poradzi so-
bie ze swoimi problemami, poznając 
losy np. Brzydkiego Kaczątka czy 
Kopciuszka.

Dzięki wymienionym powyżej za-
letom, właśnie takie opowieści, jakie 
znajdujemy w baśniach są w stanie 
najlepiej przygotować dziecko do 
funkcjonowania w dorosłym życiu. 
Pomagają rozwiązać wewnętrzne 
problemy, z którymi dziecko spotyka 
się w swoim rozwoju, a także zmagać 
się w późniejszym życiu z przeciwno-
ściami losu, które nieuchronnie spo-
tykają każdego.

Należy więc pozwolić dziecku roz-
koszować się baśnią, póki sięga po 
nią chętnie, pozwolić naturalnie z niej 
wyrosnąć. W odpowiednim czasie, 
bez żadnego przymusu, samo po-
rzuci świat baśni i sięgnie po książkę 
o tematyce zgodnej z jego zaintere-
sowaniami. Jednakże na zawsze za-
chowa w pamięci wspomnienia 
o czytanych niegdyś baśniach. Moż-
na więc stwierdzić, że zdecydowanie 

warto czytać baśnie, ponieważ przy-
noszą ogrom korzyści dla dziecka, jak 

i dorosłego.
(b.)
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Warsztaty 
sutaszu 
Członkowie Koła Gospodyń Wiej-
skich „Optymiści z klasą” w Rusz-
kowie s ierpień rozpoczęl i  od 
warsztatów wykonywania biżuterii 
metodą sutaszu. Warsztaty popro-
wadziła jedna z członkiń KGW – 
Monika Sekudewicz. 

Sutasz to rodzaj haftu ręcznego, 
do którego wykorzystuje się paski 
z wiskozy zwane sutaszami. Nazwa 
tej techniki pochodzi od francu-

skiego słowa soutache, oznacza-
jącego szamerunek, czyli rodzaj 
sznurkowych ozdób naszywanych 
na mundury wojskowe. Soutache 

wywodzi się z kolei od węgier-
skiego słowa sujtas, oznaczające-
go plecionkę. Podczas spotkania 
prowadząca cierpliwie tłumaczyła 

i pokazywała, jak należy przygo-
tować sznurki, jak je szyć i układać 
tak, by powstały piękne rzeczy. 
Uczestniczki spotkania z uwagą 
i skupieniem szyły, a potem z dumą 
chwaliły się swoimi wspaniałymi 
wyrobami. 

(oz)

Z GMINY. Cieksyn

Wyjazd  
do Energylandii
W poniedziałek, 1 sierpnia 2022 r., parafia rzymskokatolicka 
św. Rocha w Cieksynie wspólnie ze Szkołą Podstawową im. 
Mikołaja Kopernika w Cieksynie zorganizowała wyjazd do 
Energylandii w Zatorze. Uczestniczyło w nim 36 uczniów 
i młodych parafian. Wyjazd był nagrodą dla osób, które 
szczególnie angażowały się przez ostatni rok w życie Para-
fii. Po przyjeździe do Energylandii zostali oni podzieleni na 
grupy wiekowe, po czym przez cały dzień mogli korzystać 
z atrakcji Parku Rozrywki. Była to idealna forma integracji 
oraz spędzenia wolnego czasu w gronie rówieśników. 

(oz)
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78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego
Obchody kolejnych rocznic wy-
buchu w dniu 1 sierpnia powstania 
warszawskiego stają się z roku na 
rok coraz okazalsze. Wydaje się przy 
tym, że powodują też coraz głębszą 
zadumę. Jakże ważna jest wtedy ta 
minuta ciszy o godz. 17., ta symbo-
liczna godzina „W”. 

Nasielsk także ma swoje powody 
do zadumy. Najpierw przez wiele lat, 
w czasach tzw. komuny nie moż-
na było można było nawet mówić 
o powstaniu. Dotyczyło to także 
naszego miasta, ale nasielscy har-
cerze pamiętali o powstaniu i po-
wstańcach. Gościli oni w nasielskich 
szkołach na harcerskich zbiórkach, 
biwakach i obozach. Tuż po wojnie 
na teren gminy przyjeżdżali harcerze 
z Warszawy i biwakowali w Nasielsku 
i okolicy. 

Sztandarową postacią był powsta-
niec druh Janusz Huck. Na harcer-
skie obozy przyjeżdżał powstaniec 
„Świst” (por. Sieradzki) i opowiadał 
harcerzom o swojej i swych kole-
gów walce. Na zbiórki do nasielskiej 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana 
Starzyńskiego przyjeżdżał powsta-
niec Stefan Smarzyński i przybliżał 
młodzieży postać ich patrona, bo-
haterskiego prezydenta Warsza-

wy. Osobą, która tego Prezydenta 
szczególnie szanowała i hołubiła był 
kierownik nasielskiej dwójki Wacław 
Sokolnicki. On to sprawił, że Stefan 
Starzyński został patronem kierowa-
nej przez niego szkoły. Pan Sokolnic-
ki powstańcem nie był, ponieważ był 
w tym czasie w oflagu, ale pamięć 
o bohaterskim Prezydencie była 
u niego wciąż żywa i zaowocowa-
ła tym, że stał się on patronem jego 
szkoły i wzorem dla nasielskiej mło-
dzieży. W jego szkole powstała har-
cerska Izba Pamięci Narodowej, za 
którą szkoła otrzymała Medal Komi-

sji Edukacji Narodowej. A w jej 
zbiorach zachowało się pismo 
z 1921 r., w którym komendant 
męskiej Chorągwi Warszaw-
skiej dh hm. Wądołowski upo-
ważnia go do organizowania 
harcerstwa w Nasielsku i stwa-
rzania tu sytuacji do utworze-
nia w Nasielsku hufca.

M i j a j ą  l a t a .  H a r c e r s t wo 
w Nasielsku rozwija się, moż-
na powiedzieć, że wręcz kwit-
nie. Na terenie miasta i gminy 
działało wiele drużyn, a gdy 
przyszły ważne chwile w sze-
regach stawało ponad dwa ty-
siące harcerzy. W Nasielsku 
powstał też hufiec. Pierwszą 
hufcową była dhna hm. Maria 
Pszczółkowska, a jej następ-
czynią dhna hm. Teresa Skrzy-
necka. Rosnący w siłę hufiec 
otrzymał sztandar i przyjął imię 
dhny hm. Jadwigi Rostkow-
skiej. W tamtych latach harce-
rze z Nasielska i z gminy często 
odwiedzali warszawskie Powązki, 
uczestnicząc w różnego rodzaju uro-
czystościach i odwiedzając przy oka-
zji powstańcze harcerskie groby.

W pierwszych latach XXI w. druh 
hm.PL Janusz Konerberger zapropo-

nował coroczną organizację spotkań 
z okazji kolejnych rocznic wybuchu 
powstania na terenie po byłej jedno-
stce wojskowej w Chrcynnie. Na te 
spotkania przyjeżdżali żyjący jeszcze 
powstańcy warszawscy. 

Spotykali się na nich nie tylko harce-
rze byłego hufca Nasielsk, ale harce-
rze i instruktorzy z Pułtuska, Nowego 
Dworu i z Ciechanowa, gdzie przez 
pewien czas funkcjonowała Komen-
da Chorągwi. Niestety nadszedł czas 
epidemii. I tu jest kolejna chwila za-
dumy. 

W roku 2022 postanowiono powró-
cić do organizowania rocznicowych  
spotkań w Chrcynnie. Akcji szefuje 
nadal dh hm.PL Janusz Konerberger. 
Nasielskiego hufca ZHP już nie ma. 
Stąd spotkanie w Chrcynnie nazywa-
ne jest zlotem harcerzy i instruktorów 
byłego Hufca ZHP Nasielsk. W tym 
roku do akcji uczczenia kolejnej, już 
78. rocznicy, wybuchu powstania 
warszawskiego włączyła się oprócz 
środowiska harcerskiego: Straż 
ogniowa, radni z radnym z Ciek-
syna Januszem Gersem na czele, 
Fundacja „Bądźmy Razem”, grupa 
motocyklistów Nasielski Rajd Mo-
tocyklowy. Spotkanie objął patro-
natem Burmistrz Nasielska. Oprócz 
Chrcynna uroczystości odbyły się 
też w Borkowie. Były to 
uroczystości, którym 
patronował Urząd Miej-
ski. Odbyły się też inne 
rocznicowe spotkania, 
w tym też w centrum 

Nasielska. Wszystkie te 
spotkania połączyła go-
dzina „W”.

Początek uroczystości 
miał miejsce na placu 
przy Urzędzie Miejskim 
o godz. 16. Stąd przyby-
łe tu grupy zaopatrzone 
we flagi i różnego ro-
dzaju okolicznościowe 
gadżety przygotowa-
ne przez Wydział Or-
ganizacj i  i  Promocj i 
UM biegiem, na rowe-

rach i motocyklach pośpieszyły 
na miejsce uroczystości do Chr-
cynna. To był „biało – czerwony 
bieg”. Przed godz. 17 wszyscy byli 
już w miejscu swego przeznacze-
nia. Nad stroną techniczną czuwali 
pracownicy NOK. Byli też przed-
stawiciele byłego hufca Pułtusk 
z hufcowym Janem Gorczyńskim, 
przedstawiciele chorągwi ciecha-
nowskiej z byłym komendantem 
Adamem Olszewskim, byli harce-
rze z Nowego Miasta. Wśród na-
sielskich harcerzy byli członkowie 
ZHP, a także Błękitna drużyna  na-
sielskiego ZHR.

O godz. 17. zawyły strażackie syreny. 
Można śmiało powiedzieć, że na mi-

nutę wszystko zamarło w bezruchu. 
To ta symboliczna powstańcza go-
dzina „W”.

Stałym i ważnym punktem wszyst-
k i c h  s p o t k a ń  ro c z n i c ow yc h 
w Chcynnie jest msza św. Odprawiał 
ją od początku ks. proboszcz z Nuny 
Tadeusz Jabłoński. Obecnie ksiądz 
proboszcz Jabłoński jest już probosz-
czem w odległej Wieczfni Kościelnej, 
ale w tej uroczystości wziął udział. 

Swoją obecnością i swoją kapłańską 
posługą Ksiądz Kanonik sprawił wiel-
ką radość całemu nasielskiemu śro-
dowisku, a szczególnie środowisku 
harcerskiemu. Oprawę muzyczną 
eucharystii zapewnił zespół Bene. 

Po Mszy św. rozpoczęło się, pod egi-
dą zespołu BENE, śpiewanie nie za-

kazanych, jak obecnie się je nazywa, 
piosenek, które były śpiewane przez 
powstańców warszawskich.

Ważnym punktem tej uroczystości 
było też przekazanie harcerskiego 
sztandaru byłego hufca Nasielsk 
do zasobów Miejsko Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Nasielsku. 
Chorążym w tym ostatnim po-
czcie sztandarowym, obok Teresy 
Skrzyneckiej i Hanny Wróblewskiej, 
był dh Andrzej Żuliński – harcerz, 
a jednocześnie kadrowy pracownik 
byłej Jednostki Wojskowej 1036, na 
terenie której to wydarzenie miało 
miejsce. 

andrzejzawadzki
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fot. T. Zawadzkifot. T. Zawadzki



10 Życie Nasielska nr 17 (611); 12.08.2022–25.08.2022ROZMAITOŚCI

ABC OGRODNICTWA

Rośliny do ogrodu  
w stylu wiejskim
Charakterystyczne dla ogródków wiejskich są rośliny o pięknych, koloro-

wych kwiatach i niebywałych zapachach. Najczęściej są one jednoroczne 

bądź dwuletnie. Wśród nich znajdziemy bratki, cynie o różnych budo-

wach i kolorach kwiatów, pnące groszki pachnące, kosmosy (czyli onętki) 

o płasko otwartych koszyczkach, bodziszki będące dodatkową dekoracją 

ogrodu jesienią ze względu na przebarwiające się na czerwono, rdza-

wo bądź pomarańczowo liście, łubiny o strzelistych kwiatostanach, lwie 

paszcze o kwiatostanach zebranych w szczytowe wiechy na sztywnych 

pędach, nagietki, płożące się nasturcje, rudbekie, dalie, pachnące nieza-

pominajki, bardzo ładne nachyłki, piękne ostróżki wielkokwiatowe i mie-

szańcowe oraz słoneczniki. 

Dawniej nasze babcie sadziły też floksy i malwy, a także siały pachnące 

maciejki i nagietki. Obecnie, tworząc ogrody w stylu wiejskim również  

sadzimy te łatwe w uprawie rośliny. W takim ogrodzie sprawdzą się rów-

nież krzewy, takie jak: forsycje, jaśminy, kaliny, bzy lilaki pospolite oraz 

róże.

Jeśli chcemy, aby nasz ogród był romantyczną oazą spokoju, postarajmy 

się urządzić go zgodnie z naturą, obserwując krajobraz wokół i nawiązu-

jąc do tego stylu. Inspiracją dla nas mogą być też ogródki naszych babć 

i prababć, gdzie kwiaty rosły bez szczególnego nadzoru, samodzielnie się 

rozsiewając w odpowiednim dla nich miejscu. Dzięki temu rzadziej cho-

rowały, lepiej się rozwijały i bujniej kwitły. Swobodny ich rozwój pozwalał 

też na naturalną selekcję słabych roślin. Wprawdzie nie zawsze wszystkie 

te rośliny są rodzimego pochodzenia, zwłaszcza ich odmiany, ale więk-

szość z nich dobrze przystosowała się do polskich warunków, nie sprawia 

nam większych proble-

mów w uprawie.

Najbardziej charakte-

rystycznymi roślinami, 

których nie powinno 

zabraknąć w wiejskich 

ogrodach, są strzeli-

ste malwy, o kwiatach 

przytwierdzonych do 

grubej łodygi białych, 

purpurowych, żółtych, 

c ze r wo nyc h,  różo -

wych, których koloro-

we, duże kwiaty przez 

całe lato zdobiły daw-

n i e j  b i e l o n e  ś c i a ny 

domów i  drewniane 

ogrodzenia. Obecnie 

ta dwuletnia roślina po-

wraca do ogrodów, a liczba jej odmian z roku na rok staje się coraz licz-

niejsza. W sprzedaży jest wiele ciekawych odmian o różnych kolorach, 

o kwiatach pojedynczych lub pełnych, a nawet odmiany, które zakwitają 

w tym samym roku, w którym zostały wysiane.

Poza barwami kwiatów i zapachami, gatunki uprawiane w Polsce od po-

koleń mają jeszcze kilka innych zalet – są najczęściej mało wymagające 

w pielęgnacji i lubiane przez owady zapylające.

Jeśli więc nie chcemy martwić się, czy nasze rośliny przetrwają zimę, go-

rące lato oraz zniosą zmienne warunki pogodowe, wybierzmy do upra-

wy kwiaty od dawna sadzone w wiejskich ogródkach przydomowych.

Elżbieta K.

U NAS

30 Ełcka Pielgrzymka piesza 

NASZE SPRAWY. 41 PPDP

Błękitni na szlaku!
Po zmianach dotyczących w zeszłych dwóch latach 
formuły pieszych pielgrzymek na Jasną Górę, w tym 
roku wróciła jej tradycyjna forma. Błękitna grupa w 
41. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej na Jasną 
Górę wyruszyła w drogę w sobotę, 6 sierpnia. Te-
gorocznym przewodnikiem pielgrzymki liczącej 11 
grup jest ks. Jacek Prusiński, zaś przewodnikiem gru-
py błękitnej ks. Tomasz Dec. O godz. 6.00 została 
w pierwszej kolejności odprawiona msza św. konce-
lebrowana pod przewodnictwem biskupa Mirosława 
Milewskiego, na której pielgrzymi zostali wprowa-

dzeni w tematy dot. Eucharystii. Następnie 
udali się do Gostynina. Po drodze spotkał ich 
deszcze, ale nie popsuł nastrojów pielgrzy-
mów. Pierwszy dzień ich pielgrzymowania 
zakończył się apelem jasnogórskim o godz. 
21.00 w Sokołowie.

Pielgrzymi pokonają 9 odcinków po ok. 30 
km dziennie. Do celu dotrą przed obraz Ja-
snogórskiej Pani w niedzielę, 14 sierpnia, w 
godzinach porannych. Towarzyszyć im bę-
dzie biskup płocki, Piotr Libera.

E.G.

Tradycji stało się zadość. W Nasielsku, 
tradycyjnie, 3 sierpnia, gościła Piesza 
Pielgrzymka Diecezji Ełckiej na Ja-
sną Górę. Rok obecny jest wyjątko-
wy, ponieważ pielgrzymi gościli u nas 
już po raz trzydziesty. Mieliśmy, więc, 
pewnego rodzaju mały jubileusz.

Spotkanie pielgrzymkowe przy 
nasielskim kościele jest zawsze dużym 
przeżyciem zarówno dla pielgrzy-
mów, jak i oczekujących na nich „go-
spodarzy” z naszej gminy. Obydwie 
strony oczekują go z wielką radością. 
Przez te lata zdążyły się nawiązać licz-
ne przyjaźnie. Potrzebny byłby czas na 
dłuższe rozmowy, ale jest go zawsze 
tego dnia za mało, bo tylko nieco po-
nad dwie godziny. Głównym punktem 
pobytu pielgrzymów w nasielskim ko-
ściele jest ich udział w koncelebrowa-
nej mszy św. Pozostały czas wypełnia 
posiłek, krótki wypoczynek oraz 
wspomniane rozmowy.

Gości serdecznie powitał w nasielskim 
kościele ksiądz. kan. Tadeusz Pepłoń-
ski, dziekan nasielski. Koncelebrowa-
nej mszy św. przewodził ks. Cezary 
Kościuk w asyście 15 księży z parafii 
diecezji ełckiej. Bardzo ciekawa i pięk-
na była oprawa muzyczna nabożeń-
stwa. Wykonawcami byli uczestnicy 
pielgrzymki. Nie odczuwało się tego, 
że mają za sobą już prawie 300 kilo-

metrów pieszej wędrówki. Ich śpiew 
był radosny.

Po mszy św. goście skorzystali z przy-
gotowanego przez gospodarzy posił-
ku. Nasielszczanie starają się zawsze, 
aby wszystko było jak najlepsze i jak 
najsmaczniejsze. No i przy okazji, aby 
były to smakołyki lokalne, jak np. ja-
godzianki z Lubominka z piekarni 
państwa Czachorowskich. Tu czuwał 
sołtys tej wsi Dawid Obojski z żoną. 
Pyszne były dania przygotowane 
i serwowane przez panie z Akcji Ka-
tolickiej z Haliną Kamińską na czele, 
panie z kółek różańcowych i stowa-
rzyszeń. Swoje potrawy serwował tak-
że Dom Pomocy Społecznej im. św. 
Jana Pawła II. Grupie podopiecznych 
przewodziła Maria Drwęcka. Wartym 
podkreślenia jest też to, że w tej akcji 

biorą udział całe rodziny. 

Mieszkańcy nasielskiej gminy wy-
chodzą też na trasę przemarszu piel-
grzymki i też częstują utrudzonych 
pątników tym, co maję najlepszego. 
Są miejsca krótkiego odpoczynku, 
ale są one zlokalizowane w miejscach 
ustronnych, dalej od siedzib ludzkich. 
Gdy we wsi nie jest przewidziany po-
stój, mieszkańcy wychodzą na drogę 
i podają wiktuały i napoje. Tak jest na 
przykład w Cegielni Psuckiej, gdzie 
dobry przykład mieszkańcom daje 
sołtys Wiesław Suska. 

W tym roku pielgrzymka była mniej 
liczna niż w latach poprzednich. Na 
Jasną wędrowało 220 osób. Tego-
roczną Pielgrzymką Ełcką kierował 
ks. Łukasz Kordowski. 

Tradycją tej pielgrzymki jest też to, 
że od wielu już lat przed kościo-
łem prezentowana jest wystawa 
fotograficzna przypominająca oso-
by i wydarzenia z lat poprzednich. 
Przygotowuje ją Wydział Organi-
zacji i Promocji Urzędu Miejskiego. 
Wśród zdjęć znajdują się fotografie 
wielokrotnego pielgrzyma ełckiego, 
który związany był z Nasielskim. To 
śp. ksiądz Leon Szadkowski. W tym 
roku wystawę przygotowała Dary-
na Ostapovets. Ona też wystawę tę 
prezentowała pielgrzymom, a przy 
okazji utrwalała wydarzenia z tego-
rocznej pielgrzymki fotograficznie.

andrzejzawadzki 
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Mokrzyce na kartach historii
Wieś Mokrzyce należy nieroze-
rwalnie łączyć z rodem Radza-
nowskich, gdyż jak powszechnie 
wiadomo, Jakusz z Radzanowa 
otrzymał ją wraz z miastem Nasiel-
skiem od księcia mazowieckiego 
Jana Starszego w 1386 r. Ów ród 
zwany „Białymi” piastował wiele 
ważnych funkcji i stanowisk na Ma-
zowszu. I tak Paweł Radzanowski 
w latach 70. XIII w. był chorążym 
płockim, inny Paweł z Radzanowa 
był wojewodą bełzkim i kasztela-
nem sierpeckim w 1436 r., żonaty 
z córką Jana Kostki – kasztelana za-
kroczymskiego, a siostrą św. Sta-
nisława Kostki z Rostkowa. Z kolei 
Marcin był chorążym i podkomo-
rzym płockim, natomiast Marcin 
Samuel był sędzią ziemskim za-
kroczymskim. Nadane splendo-
ry i ziemie świadczą o wielkości 
tego zacnego rodu, który tylko 
w rejonie Nasielska posiadał kilka 
wsi i 209 włók ziemi. Brat Jakusza, 
Mikołaj z Radzanowa, był właści-
cielem Żabiczyna jeszcze zanim 
książę mazowiecki nadał Nasielsk 
i Mokrzyce Jakuszowi. Następ-
cą prawnym braci Radzanowskich 
był Piotr piszący się z Żabiczyna, 
który zmarł w 1425 r., zostawiając 
wdowę Mścichnę, dwóch synów 
Sasina i Parysa oraz córki: Hele-
ną, Annę i Małgorzatę. W 1426 r. 
w wyniku działów rodzinnych bra-
cia Sasin i Parys scedowali swoje 
udziały we wsi Mokrzyce na wspo-
mniane wcześniej siostry, które 
odtąd zaczęto nazywać „panna-
mi Mokrzyckimi”. Być może dały 
one początek rodu Mokrzyckich? 
Podstawą do takiej tezy jest zawar-
tość ksiąg metrykalnych kościo-
ła w Cieksynie, gdzie do początku 
XVII w. przewija się to nazwisko. 

Nie można zatem wykluczyć, że 
Mokrzyccy sprzedali swoje ro-
dowe gniazdo Wesslom, a sami 
przenieśli się z Korony na obszar 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
gdzie były znacznie korzystniejsze 
warunki do robienia kariery poli-
tycznej i społecznej. Opierając się 
na znanym heraldyku ks. Kacprze 
Niesieckim autorze Herbarza Pol-
skiego, można potwierdzić to za-
łożenie, mianowicie stwierdza on, 
że Apollo Mokrzycki był posłem 

na Sejm w 1648 r. z wojewódz-
twa trockiego, zaś Krystyna 
Mokrzycka była przełożoną 
w zakonie św. Brygidy W Brze-
ściu Litewskim, natomiast Adam 
Mokrzycki był stolnikiem lidz-
kim zaś Kazimierz skarbnikiem 
lidzkim. Ks. Niesiecki wymienia 
Aleksandra, Władysława i Kazi-
mierza Mokrzyckich jako wła-
ścicieli majątków ziemskich na 
Litwie w 1700 r.

Wracając do Mokrzyc, nale-
ży nadmienić, że od XVII w. aż 
do końca czasów staropolskich 
wieś należała do rodu Wesslów. 
Przedstawiciel tej rodziny Mi-
kołaj Wessel był dworzaninem 
Zygmunta I Starego, inny z We-
sslów Jakub był stolnikiem ziemi 
nurskiej. Jędrzej zaś był właści-
cielem Dziektarzewa, z kolei 
Albrycht Wessel był chorążym 
nadwornym koronnym, a za-
razem starostą różańskim, ma-
kowskim i tykocińskim oraz 
posłem na Sejm 1628 r. Fundował 
kościół karmelitów bosych w War-
szawie i podarował teren pod kon-
went reformatorów w Pułtusku. 
Z Wesslów pochodziła Maria Jó-
zefa żona królewicza Konstantego 
Sobieskiego. Również z tej rodzi-
ny pochodziła Józefa Wesslówna, 
która była żoną Stanisława Dąb-
skiego herbu Godziemba i wniosła 
mu w posagu liczne wsie i folwarki, 
w tym Mokrzyce. Dąbski zadłużył 
otrzymane dobra na wielką skalę 
w Banku Pruskim, zaciągając kre-
dyt o nominale 330 tys. Talarów, 
co stanowiło aż 70% zadłużenia ca-
łego powiatu pułtuskiego. Terminy 
zwrotu pożyczek nie przekraczały 
10 lat, a oprocentowanie wynosi-
ło 5 lub 6%. Większość pożyczek 

została wypowiedziana przez Bank 
Berliński w 1805 r. Bankructwo 
stało się zjawiskiem powszech-
nym, lista zaś pruskich dłużników 
pokrywała się z listą późniejszych 
zbankrutowanych rodzin i zlicyto-
wanych majątków. Dąbscy posiada-
li również długi u osób prywatnych 
m.in. u Jakuba Lewina z Kwidzyna, 
Józefa Lachowskiego i Jakuba Fla-
tau z Warszawy.

Opisane wyżej wydarzenia do-

prowadziły do kompletnej plajty 
magnata …który żywota dokonał 
w niedostatku. 21 kwietnia 1826 r. 
zadłużone dobra nasielskie zostały 
przejęte od spadkobierców Stani-
sława Dąbskiego przez Bank Głów-
ny Berliński, a 4 października 1832 r. 
dobra te nabył Skarb Publiczny Ban-
ku Polskiego po to, aby wystawić je 
na sprzedaż w drodze licytacji, któ-
ra odbyła się w 1836 r. Nabywcą 
klucza Kossewo-Mokrzyce został 
wówczas Hilary Ostrowski her-
bu Dąbrowo-Korab (1788-1870) 
nadzwyczajny radca stanu, dyrek-
tor wydziału kontroli generalnej 
i podatków stałych w ówczesnym 
resorcie finansów i zarazem mar-
szałek szlachty gubernii płockiej. 
Jego to staraniem w listopadzie 
1840 r. utworzona została gmina 

Czajki, w skład której obok: Czajek, 
Dębinki Czajkowskiej, Kossewa, 
Chlebiotek, Wymysłów, Pieściro-
gów, Zapola, Mochowa, Morgów, 
Goławic, Miękoszyna, Ruszkowa, 
Amelina vel Malcina weszły też 
Mokrzyce.

Po śmierci Hilarego w 1870 r., któ-
ry zmarł w Lelewie, a pochowany 
został na cmentarzu w Cieksynie, 
spadkobiercą został jego syn Ro-
bert Ostrowski. Nie radząc sobie 

z gospodarstwem po niedawnym 
uwłaszczeniu chłopów, postanowił 
Mokrzyce sprzedać, nabywcą zo-
stał Walenty Wincenty Klonowski, 
o którym wiemy, że był właścicie-
lem folwarku Gąski koło Ciecha-
nowa, zanim nabył Mokrzyce, do 
niego należały również sąsiednie 
Czajki. W 1885 r. Mokrzyce zajmo-
wały obszar 198 ha, zamieszkiwało 
w nich 68 mieszkańców, a zabu-
dowane były 12 budynkami. Udało 
się też ustalić, że dwór był drew-
niany, szalowany, kryty dachów-
ką, posadowiony był na obecnych 
gruntach p. Danuty i Krzysztofa 
Ślesickich. Frontem zwrócony był 
w kierunku północnym z pięknym 
widokiem na drogę Borkowo-Na-
sielsk. Prawdopodobnie powstał na 
miejscu starszego założenia obron-

nego o średniowiecznej pro-
weniencji. 

Dwór w Mokrzycach był do-
mem rodzinnym Tekli Ra-
packiej z domu Kozłowskiej 
ur. W 1799 r. w Czajkach, któ-
ra była córką dzierżawcy tego 
folwarku. Przeszła ona na kar-
ty historii jako właścicielka kil-
ku majątków ziemskich m.in. 
Borzęcina i Ożarowa oraz 
domu spokojnej starości przy 
ul. Oboźnej w Warszawie. Pro-
wadziła też szeroko zakrojoną 
działalność filantropijną, będąc 
również fundatorką kościoła 
w Borzęcinie Dużym i w Ożaro-
wie. Pochowana została w pod-
ziemiach kościoła w Borzęcinie.

Po uwłaszczeniu chłopów 
w 1864 r. dwunastu fornalom 
nadano ziemię przez nich użyt-
kowaną, uszczuplając znacznie 

majątek. Wtedy wprowadzono do 
obiegu prawnego nazwę Mokrzyce 
Włościańskie, aby odróżnić je od wła-
ściwych Mokrzyc, którym dodano 
przydomek Dworskie.

Wracając do właściciela Mokrzyc Wa-
lentego Klonowskiego, to już pod ko-
niec XIX w. rozpoczął on parcelację 
folwarku, sprzedając ziemię koloni-
stom, powstawały tu wtedy duże 20-
30 hektarowe gospodarstwa zdolne 

do samodzielnego bytu gospodar-
czego. W 1910 r. w książce adresowej 
Królestwa Polskiego jako właściciel 
Mokrzyc figurował jeszcze Walenty 
Klonowski, lecz ok. 1912 r. wyprowa-
dził się on do Wólki Łukowskiej k. Kar-
niewa, gdzie zmarł w 1917 r.

Na niemieckich mapach sztabowych 
z okresu I wojny światowej Mokrzyce 
oznaczone są jako folwark, jednak-
że w Spisie Ziemian Rzeczypospo-
litej Polskiej z 1930 r. nie zostały już 
wymienione. Daje to podstawę do 
stwierdzenia, że zostały ostatecznie 
rozparcelowane zaraz po I wojnie 
światowej. Z okresu I wojny świato-
wej pochodzi pocztówka przedsta-
wiająca zniszczenia wojenne folwarku 
w Mokrzycach wykonana w Królew-
cu przez Gebridera Hochlanda – fo-
tografa wojennego. Na jej odwrocie 
znajduje się list niemieckiego żołnie-
rza Alfreda Wiedersebena do jego 
rodziny datowany na 26 XII 1916 r. 
Z napisu pod fotografią zniszczone-
go dworu i folwarku udało się odczy-
tać: ,to co pozostało z dóbr Mokrzyce 
po rosyjskiej marcowej ofensywie… 
Zniszczenia z okresu pożogi pierwszej 
wojny światowej były tak duże, że nie 
udało się podnieść Mokrzyc z ruin po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści. Druga fala ogromnych zniszczeń 
miała miejsce w sierpniu 1920 r. i była 
efektem prowadzonych działań wo-
jennych na linii Wkry w wojnie polsko-
-bolszewickiej. Rosjanie tak chętnie 
stosowali taktykę spalonej ziemi, bez 
względu na polityczne barwy. Bolsze-
wicy to też Rosjanie i to oni dokoń-
czyli dzieło zniszczenia zaczęte w 1916 
r. Pożoga obu wojen spowodowała to, 
że dobra ziemskie Mokrzyce zniknęły 
z mapy gospodarczej ziemi nasielskiej.

Do dzisiaj, oprócz Genius-Loci 
tego starego założenia dworskie-
go sięgającego średniowiecza, 
zachowały się resztki krajobra-
zowego parku dworskiego z ele-
mentami układu wodnego, część 
dawnej kamiennej obory oraz piw-
nica z kolebkowymi sklepieniami 
z przełomu XIX i XX w.

Dr Stanisław Tyc
Nasielski Dom Edukacji i Historii

Ruiny majątku zniszczonego podczas rosyjskiej ofensywy w czasie I wojny światowej. Pocztówka.

Mapa niemiecka 1915 r.
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Jacek Gałężewski
Grafiki Jacka Gałężewskiego, znanego nasielskiego artysty plastyka, czytelnicy ŻN mogli już wielokrotnie 
podziwiać na naszych łamach. 
Pan Jacek pochodzi, co prawda, z wielkopolskiego Kwilicza, ale wybrał Nasielsk na miejsce do życia i mieszka 
tu od 1979 roku. Jest twórcą wszechstronnym. Maluje, rysuje, rzeźbi w drewnie i poświęca swojej pasji każdą 
wolną chwilę. Jest członkiem Klubu i Stowarzyszenia Pracy Twórczej przy Centrum Kultury w Ciechanowie. 
Jego rysunki publikowane są w prasie, w książkach, można je znaleźć również na jego stronie internetowej. 
Artysta wystawia swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych. 
W październiku 2018 r. Nasielski Ośrodek Kultury zorganizował, cieszącą się wielkim powodzeniem, wystawę 
twórczości plastycznej pana Gałężewskiego. W jego grafikach prezentujących elementy architektury dostrzec 
można fascynację detalem i światłem.
W ramach cyklu „Blisko – bliżej” w minionych latach zobaczyć można było m.in.: oryginalne, ale też ważne 
budowle znajdujące się w naszym mieście, figurki i kapliczki przydrożne, czy też wiekowe drzewa. Tym razem 
prezentować będziemy prace dokumentujące Twierdzę Modlin i otaczające ją fortyfikacje. 

(i.)

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ... Twierdza Modlin

NA SPORTOWO 

Wakacje z UKS Sokół
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” Nasielsk kolej-
ny raz uczestniczyli w obozie szkoleniowo-rekreacyjnym w Lidzbarku 
w dniach od 25 czerwca do 2 lipca br. Podczas obozu dwa razy dziennie 
odbywały się zajęcia piłkarskie w obiektach MOSiR Lidzbark (boiska trenin-
gowe stadionu miejskiego). Poza tym, cały pobyt był tak zorganizowany, 
aby uczestnicy nie mieli czasu na nudę. 

Po zajęciach sportowych również spędzali aktywnie czas na grach sporto-
wych, które przeprowadzane były na terenie ośrodka kolonijnego Danusia 
II, a podczas spacerów poznawali najbliższą okolicę. Dzięki pobytowi na 

obozie, dzieci poznały różne formy aktywnego spędzania czasu wolne-
go, które mogą wykorzystywać w życiu codziennym. Sprzyjająca pogo-
da pozwoliła im codziennie korzystać z kąpieliska miejskiego. Uczestnicy 
pływali, zjeżdżali ze zjeżdżalni, plażowali oraz korzystali z rowerków wod-
nych.

Dzieci spędziły aktywnie czas wolny z dala od urządzeń elektronicznych - 
dostęp do nich był reglamentowany. Nabyły także umiejętności potrzebne 
w życiu codziennym, jak pranie oraz utrzymywanie w czystości swoich 
domków. Ostatnim punktem programu była wizyta na kręgielni oraz w sa-
lonie gier zręcznościowych. 

Bardzo ważną częścią obozu były zajęcia profilaktyki uzależnień (bezpie-
czeństwo w sieci oraz stop nałogom). Przeprowadzono je w formie po-
gadanki wspartej filmem dydaktycznym oraz quizem. Dzieci wiedzą, jak 
odpowiedzialnie zachowywać się, będąc „online”, jak bezpiecznie korzy-
stać ze środków komunikacji elektronicznej. Wiedzą też, jak używki wpły-
wają na organizm człowieka oraz czemu warto i kiedy powiedzieć NIE. 
Wyjazd na obóz był dofinansowany przez Burmistrza Nasielska. 

(t.cz.)

NA SPORTOWO

Trwają półkolonie w Żbiku
Od poniedziałku, 1 sierpnia, trwają półkolonie organizowane przez MLKS „Żbik” Nasielsk, w których biorą 
udział dzieci w wieku od 4 do 15 roku życia. Są one organizowane ze wsparciem finansowanym gminy Nasielsk  
w kwocie 20 000 zł. Zainteresowanie półkoloniami przerosło oczekiwania organizatorów i limit 150 miejsc zo-
stał wypełniony już w pierwszych dniach od ogłoszenia naboru. 

Zajęcia prowadzone są w 8 grupach i odbywają się na terenie Stadionu Miejskiego w Nasielsku.

W programie półkolonii znajdują się m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne, które odbywają się na terenie stadio-
nu, ale również wycieczki. Dzieciom zorganizowano już m.in. wyjazd do parku trampolin, a także wycieczkę do 
Torunia.

W drugim tygodniu uczestników półkolonii odwiedził burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, przywożąc ze 
sobą słodycze dla dzieci. 

Michał B.
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Baran 21.03-20.04
Przygotuj się, bo niebawem nadejdzie 
czas rozpoczynania nowych projektów. 
Odpuść sobie zajęcia, które zabierają 
czas, nie przynosząc Ci żadnych korzy-
ści. Zwracaj uwagę na to, co jesz.

Byk 21.04-20.05
Jeżeli w Twoim związku nie układa się 
najlepiej, musisz podjąć jakieś decyzje. 
Nie oczekuj, że problem sam zniknie. 
Możesz być roztargniony, a nawet zapo-
mnieć o bardzo ważnej sprawie. 

Bliźnięta 21.05-21.06
W pracy rozsądnie rozkładaj siły, syste-
matycznie pamiętając o wypoczynku. 
Uważnie obserwuj, co dzieje się wokół 
Ciebie. Realizacja ważnego projektu przy-
niesie Ci dużą frajdę.

Rak 22.06-22.07
Masz talent do pomnażania pieniędzy, 
dlatego możesz liczyć na poprawę wa-
runków mieszkaniowych. Zaufaj intuicji 
i nie sugeruj się pozorami przy poznawa-
niu nowych osób. 

Lew 23.07-23.08
Dla osób uwikłanych w postępowania są-
dowe lub urzędowe nadchodzi korzystny 
finisz. Skoncentruj się na swoich obowiąz-
kach. Odetnij się od nieszczerych osób 
i zwolnij tempo życia.

Panna 24.08-22.09
W sprawach zawodowych musisz stać się 
osobą bardziej aktywną, co zaowocuje fi-
nansowo. Czeka Cię remont lub przepro-
wadzka do wygodniejszego i większego 
lokum. Znajdź czas dla przyjaciół.

Waga 23.09-23.10
Masz wrażenie, że wszyscy Cię teraz wy-
przedzają. Zrób rzetelny bilans zysków   
i strat. Zainteresuj się uczuciami partnera, 
bo wspólne życie to nie tylko zarządzanie 
codziennością.

Skorpion 24.10-22.11
Trudno będzie Ci skoncentrować się na 
nudnych i wymagających precyzji zaję-
ciach. Możesz być teraz częściej senny 
i roztargniony. Zadbaj o racjonalne odży-
wianie i oczyszczanie organizmu. 

Strzelec 23.11-21.12
Będziesz szybki, zdecydowany i skon-
centrowany na tym, co masz zrobić. Masz 
szczęście do ludzi. W końcu poczujesz się 
doceniany, Twoja samoocena wzrośnie. 
Kłopoty już za Tobą.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie spiesz się z decyzjami, nie reaguj 
w złości. Kto Ci pisany, ten zaczeka i do-
pasuje się do Twoich planów. Unikaj plo-
tek i skandali, bo ktoś ze znajomych 
usilnie szuka sensacji.

Wodnik 21.01-19.02
Postanowisz trzymać się z daleka od 
męczących i ryzykownych spraw. Za-
chowaj właściwe proporcje – pieniądze 
nie mogą być najważniejsze w Twoim 
życiu. Znajdź czas na rozrywkę. 

Ryby 20.02-20.03
Będziesz miał trochę obowiązków i pra-
cy, ale jeśli zrobisz plan zadań, to uda się 
je sprawnie zrealizować. Zarezerwuj sobie 
chociaż krótki urlop, żeby nabrać sił i ode-
tchnąć. 

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
12-14 sierpnia godz. 14:30 2D dubb.
17-18 sierpnia godz. 14:30 2D dubb.

JEŻYK I PRZYJACIELE
Animacja, Komedia, Przygodowy; Niemcy; Czas 
trwania 1 godz. 29 min.
Mila i Mędrek to dzieciaki-zwierzaki i para 
najlepszych przyjaciół, zamieszkujących 
leśną polanę. Dzielna jeżyczka i przebojo-
wy wiewiór wyruszają w świat by uratować 
leśne stworzenia, którym na skutek suszy 
zabrakło wody. 

12-14 sierpnia godz. 16:30 2D/3D dubb.
17-18 sierpnia godz. 16:30 2D/3D dubb.

THOR: MIŁOŚĆ I GROM
Fantasy, Przygodowy; USA; Czas trwania 1 godz. 
59 min.
„Thor: Miłość i grom” wytwórni Marvel 
ukazuje Boga Piorunów w obliczu wy-
zwania, z jakim dotąd się nie zetknął – 
konieczności znalezienia wewnętrznego 
spokoju.

12-14 sierpnia godz. 19:00 2D PL
17-18 sierpnia godz. 19:00 2D PL

NA CHWILĘ NA ZAWSZE
Romans; Polska; Czas trwania 1 godz. 45 min.
Pola (Martyna Byczkowska) jest u szczytu 
popularności – w wieku zaledwie 22 lat 
wypełnia sale na swoich koncertach i od-
nosi ogromne sukcesy w branży muzycz-
nej. Pewnego dnia, po jednym ze swoich 
występów, dziewczyna pod wpływem al-
koholu doprowadza do wypadku samo-
chodowego. Aby wyciszyć sprawę, ojciec 
(Ireneusz Czop), a zarazem menadżer 
gwiazdy umieszcza ją w ośrodku terapii 
i leczenia uzależnień, gdzie piosenkarka 
zostaje zmuszona do pracy społecznej. 
Wkrótce poznaje tam Borysa (Paweł Do-
magała) – charyzmatycznego instruktora, 
słynącego z niekonwencjonalnych metod 
pracy. On również był kiedyś popularnym 
muzykiem, ale wpadł w pułapki wczesnej 
sławy. 

19-21 sierpnia godz. 13:00 2D dubb.
24-25 sierpnia godz. 13:00 2D dubb.

PAMIĘTNIKI TATUSIA MUMINKA
Animacja, Familijny, Przygodowy; Finlandia, Polska; 
Czas trwania 1 godz.14 min.
Opowieść o dzieciństwie i młodości Ta-
tusia Muminka a także o tym, jak poznał 
Mamę Muminka.

19-21 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.
24-25 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.

NIEZGASZALNI
Animacja, Komedia, Przygodowy; Francja, Kanada; 
Czas trwania 1 godz. 32 min.
Georgia od najmłodszych lat marzy o tym, 
aby iść w ślady ojca i pracować w nowo-
jorskiej straży pożarnej. Niestety, żyje  
w czasach, gdy kobiety nie mogą jeszcze 
wykonywać przypisanych mężczyznom 
zawodów. Wszystko to zmienia się jednak, 
kiedy tajemniczy sprawca zaczyna pod-
palać budynki na Broadwayu, a strażacy  
z Nowego Jorku – jeden po drugim – zni-
kają w tajemniczych okolicznościach... 

19-21 sierpnia godz. 17:00 2D nap.
24-25 sierpnia godz. 17:00 2D nap.

A ONI DALEJ GRZESZĄ,  
DOBRY BOŻE!

Komedia; Francja; Czas trwania 1 godz. 38 min.
40 lat minęło jak jeden… grzech? Państwo 
Verneuil mają co świętować – taki staż 
małżeński to nie przelewki i, zdaniem ich 
córek, świetna okazja, by zorganizować 
huczną imprezę niespodziankę. Żeby było 
jeszcze weselej, na przyjęcie z różnych za-
kątków świata przyjeżdżają rodzice Rachi-
da, Davida, Chao i Charles’a...
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OGŁOSZENIA  
DROBNE

S p r z e d a m  d o m . N a s i e l s k  
ul. Jaśminowa. Tel. 509 089 355.

Sprzedam działkę budowlaną  
816 m2, ul. Chmielna. Tel. 513 024 
557.

Sprzedam skuter torq z 2017 r.  
4- suw. Stan dobry. Cena 2400 zł 
Tel. 662 417 909.

Sprzedam działki budowlane we 
wsi Zaborze. 55,60 zł/m2 przy 
głównej drodze asfaltowej, śro-
dek wsi. Tel. 662 417 909.

Sprzedam ziemię rolną we wsi 
Zaborze 0,5 ha. Nr działki 128. 
Tel. 662 417 909.

Sprzedam ziemię rolną we wsi 
Zaborze 0,58 ha Nr działki 146 
Tel. 662 417 909.

Lokal do wynajęcia w centrum 
Nasielska. Tel. 513 745 115.

Wynajmę ziemię pod farmy fo-
towoltaiczne. Klasa ziemi IV, V, VI. 
Tel. 537 411 996.

Zlecę usługę na mulczer. Tel. 504 
865 856.

Sprzedam działkę rolną o pow. 
1,89 ha położoną w miejscowości 
Cegielnia Psucka. Działka może być 
przeznaczona pod działalność rol-
niczą, ale również to bardzo dobre 
miejsce na wybudowanie domów 
jednorodzinnych. W pobliżu sta-
cja kolejkowa PKP, szkoła. Okolica 
spokojna i cicha. Cena 30zł za 1m  
(do negocjacji). Tel. 605 276 581.

Pranie dywanów i tapicerek.  
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

8.08.–14.08.2022 r. Apteka Centrum
ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.
15.08.–21.08.2022 r. Apteka Syrenka

ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.
22.08.–28.08.2022 r.  Apteka

ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.
29.08.–4.09.2022 r. Apteka
ul. Szkolna 1, Pomiechówek

5.09.–18.09.2022 r. Apteka Arnica
ul. Rynek 21, Nasielsk

Uchwała nr XXXVIII/241/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

Z NOK

Wolność, emocje, przeżycia, 
doświadczenia
9 sierpnia br. w sali kina NIWA odbyło się spotka-
nie z Marcinem Kusiem, nasielszczaninem, którego 
pasją jest narciarstwo skiturowe oraz górskie wspi-
naczki. Jak sam opowiada ta pasja w jego życiu zro-
dziła się dość późno, bo na nartach zaczął jeździć 
dopiero w wieku 30 lat. 
Szukając odskoczni od pracy i obowiązków życia 
codziennego, ukojenie znalazł na górskich szlakach. 
Swoje pierwsze chwile na nartach spędził przy boku 
swojej żony. Z czasem szlifował swoje umiejętno-
ści jako narciarz, poszukiwał kolejnych tras i pozna-
wał coraz więcej pięknych zakątków. Po namowie 
jednego z kolegów zajmującym się zjazdami na 
nartach postanowił spróbować tej bardziej ekstre-
malnej dyscypliny, jaką jest narciarstwo skituro-
we. Wspinał się na coraz wyższe i bardziej strome 
wierzchołki polskich gór. Podczas spotkania w NOK 
oprócz wielu opowieści o swojej pasji prezentował 
także fantastyczne zdjęcia ze swoich górskich wę-
drówek, wspinaczek i zjazdów. Przybliżył historię tej 
dyscypliny oraz przedstawił wiele technicznych wątków dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił. Dzię-
kujemy panu Marcinowi za wizytę, życząc jednocześnie kolejnych zdobytych szczytów i niesamowitych eks-
tremalnych zjazdów. Do zobaczenia, nie tylko na górskim szlaku, ale ponownie w swoim rodzinnym mieście. 

DD
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY
Nasielsk, dnia 27.07.2022 r.

Mieszkańcy Wsi

Mogowo i Pieścirogi Stare

Podłączeni do kanalizacji wodno – ściekowej 

w Pieścirogach Starych

     Burmistrz Miasta i Gminy Nasielsk

     ul. Elektronowa 3

     05 – 190 Nasielsk

Petycja w sprawie wypowiedzenia umów

zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

My, niżej podpisani, właściciele posesji i mieszkańcy bloków komunalnych przy ul. Jana 
III Sobieskiego we wsi Mogowo oraz właściciele posesji we wsi Pieścirogi Stare zwraca-
my się do Pana Burmistrza z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji odnośnie skutków 
rozwiązania z nami umów zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w zakresie 
odbioru ścieków bytowych oraz komunalnych nie zawierających ścieków przemysło-
wych z dniem 17 stycznia 2023 roku. 

Wypowiedzenie ww. umów przez działający w imieniu Gminy Nasielsk Zarząd Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej wzbudził w nas ogromny niepokój, ponieważ nie po-
siadamy wiedzy na temat tego, w jaki sposób ścieki będą odbierane z naszych posesji 
po rozwiązaniu z nami umów w przypadku, gdy prace związane z uruchomieniem od-
cinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego tranzyt ścieków do Oczyszczalni ście-
ków zlokalizowanej w Nasielsku przy ul. Komunalnej nie zostaną ukończone w terminie. 
Brak możliwości odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej będzie stanowił dla nas 
poważny problem. 

Z uwagi na fakt, iż dbanie o ład przestrzenny, ochronę środowiska i przyrody, gospodarkę 
nieruchomości i gospodarkę wodną stanowi jedno z podstawowych zadań samorządu 
gminy, wnosimy o udzielenie informacji, na jakim etapie prac znajduje się obecnie bu-
dowa infrastruktury umożliwiającej tranzyt ścieków z naszych posesji do Oczyszczalni 
ścieków zlokalizowanej w Nasielsku przy ul. Komunalnej, na kiedy planowane jest ukoń-
czenie inwestycji i podłączenie do ww. Oczyszczalni, w jaki sposób będzie następował 
odbiór ścieków z naszych posesji po dniu 17 stycznia 2023 roku, jeżeli do tego czasu 
inwestycja i podłączenie do Oczyszczalni nie nastąpi.

Mając powyższe na względzie, prosimy o udzielenie odpowiedzi na niniejszą petycję. 

      Z poważaniem 

      W załączeniu podpisy mieszkańców 

Szanowny Panie Burmistrzu!
Jako mieszkanka Nasielska oczekuję od Pana wyjaśnień oraz uzasadnienia sytuacji, która 
spotkała mieszkańców użytkujących kanalizację odprowadzającą ścieki do oczyszczalni 
znajdującej się na terenie dawnego zakładu Instal Nasielsk. 

Ta lokalna społeczność znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, kiedy okazało się, że po 
planowanym wypowiedzeniu umów na odbiór ścieków będą musieli sami radzić sobie 
z ich odprowadzeniem.

Do stycznia każdy właściciel nieruchomości musi wybudować na własny koszt bezod-
pływowy zbiornik na ścieki. Dziś, w dobie kryzysu z węglem, ogromnych kosztów ener-
gii elektrycznej, rosnących cen żywności Pan, Panie Burmistrzu, nakazuje mieszańcom 
budowę szamba? 

Nie mogłam uwierzyć w to, co czytam.

W XXI w. cały świat dąży do budowy sieci kanalizacyjnych, które chronią środowisko, 
podnoszą komfort życia mieszkańców, są także najtańszym sposobem odbioru ścieków, 
a urzędnicy z Gminy Nasielsk likwidują kanalizację i nakazują budowę przydomowego 
szamba.

Dużą część mojej pracy zawodowej poświęciłam na powiększanie kanalizacji sanitarnej 
w gminie Nasielsk, zachęcając mieszkańców do przyłączania, informując ich o korzy-
ściach płynących z budowy takiej sieci. Wiadomym jest, iż Samorządy wręcz prześcigają 
się w powiększaniu liczby mieszkańców objętych zorganizowanym odbiorem ścieków, 
ale nie w Nasielsku. Tutaj zmniejsza się ilość przyłączy kanalizacyjnych i skraca sieć sa-
nitarną.

Słabe i ciągle pogarszające się wyniki oczyszczalni znane były Urzędowi w Nasielsku od 
wielu lat, wszak pozwolenie wodnoprawne wydane było w roku 2012 i zalecało doko-
nanie remontu tej oczyszczalni. Czy 10 lat nie wystarczyło, by przygotować się na ten 
moment? Gdzie był przez ten cały czas kierownik ds. inwestycji, dyrektor ZGKiM i radny 
z tego okręgu wyborczego? Odległość mierzona od terenu byłego zakładu Instal Nasielsk 
do działającej miejskiej oczyszczalni wynosi około 900 metrów. Czy przez 10 lat nie 
można było wybudować 900 metrów prostej kanalizacji i podłączyć do niej tej grupy 
mieszkańców? 

Trudno to nawet nazwać zaniedbaniem, a na usta cisną się słowa o większym ładunku 
emocjonalnym.

Spodziewam się, że odpowiedzialne za ten stan rzeczy osoby poniosą konsekwencje, 
a dotychczasowi użytkownicy tej oczyszczalni otrzymają od gminy wsparcie i pomoc 
w tej niebywałej sytuacji.

Szanowny Panie Burmistrzu!

Kto następny teraz ma się spodziewać odcięcia od kanalizacji? A może nagle dowie się, 
iż nie będzie mógł korzystać z wodociągu? Jakie jeszcze niespodzianki mogą spotkać 
mieszkańców Gminy Nasielsk?

	 	 	 	 	 	 Magdalena	Biernacka

ZDROWIE

Rekrutacja do Dziennego Domu Opieki
Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż rozpoczęto rekrutację do Dziennego Domu Opieki w Nowym Dworze Mazo-
wieckim.

Wsparcie w ramach DDOM kierowane jest do:

 – pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniają-
cych i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;

 – pacjentów, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki 
zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ra-
mach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przy-
padku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej 
i leczenia uzależnień).

Placówka zlokalizowana jest w budynku szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Miodowej 2.

Placówka będzie działać we wszystkie dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Pacjenci zakwalifikowani do projektu będą objęci opieką lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza chorób wewnętrznych, lekarza rehabilitacji, opieką pielęgniarską i psychologiczną. Będą ko-
rzystać ze stałej rehabilitacji oraz terapii zajęciowej. W funkcjonowaniu w DDOM będą pomagać opiekunowie medyczni.

Pacjenci będą mieli zapewnione drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

Czas wsparcia to minimum 30 dni roboczych, maksimum 120 dni roboczych (zgodnie ze wskazaniami medycznego zespołu terapeutycznego).

Opłata miesięczna – 300 zł.

Więcej informacji, w tym dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin znaleźć można: e-portal.ncm.med.pl.
(red.)
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Skoki przez przeszkody
W pierwszy weekend sierpnia 
w Folwarku Konnym w Wikto-
rowie odbyły się Mistrzostwa 
Polski Oldbojów i Zawody Re-
gionalne w skokach przez prze-
szkody. 

Mistrzostwa odbyły się pod pa-
tronatem Burmistrza Nasielska. 
Te prestiżowe zawody odbyły 
się w stajni znajdującej się na te-
renie naszej gminy.  

Folwark Konny w Wiktorowie 
działa od 7 lat. Posiada Certyfi-
kat PZJ *** gwarantujący profe-
sjonalną i licencjonowaną kadrę 

trenerską, która nie tylko przybliża kon-
ny świat, ale również umożliwia realizację 
kursów, szkoleń i egzaminów na odznaki 
jeździeckie. 

Stajnia podzielona jest na dwie kategorie: 
pensjonat i rekreacja. W ramach pensjo-
natu hotelowane są konie podopiecznych, 
natomiast w ramach rekreacji koniec udo-
stępnione są na zajęcia dla osób, które 
swoich koni nie posiadają. 

Jeździectwo cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. To nie tylko trening 
jazdy na koniu i nabieranie odpowiedniej 

techniki, ale przede wszystkim to nauka odpowiedzialności, dyscypliny  
i dbania o zwierzę.  

Mistrzostwa rozgrywane były w formule dwudniowej. Uczestnicy starto-
wali w kilku kategoriach według podziałów wiekowych i wzrostowych koni. 

Gospodarz toru przygotował parkur, czyli ustawił przeszkody, które koń 
wraz z jeźdźcem musieli pokonać w określonej kolejności i czasie, z jak 
najmniejszą liczbą zrzutek i przypadków nieposłuszeństwa konia. Za każde 
błędne zachowania, zrzutki, zatrzymania konia, obejścia przeszkód uczest-
nicy otrzymywali punkty karne. Pary, które przejeżdżały parkur z jak naj-
mniejszą liczbą punktów karnych, przechodziły do kolejnego półfinału, 
a potem do finału i rozgrywek o medale.

W weekend 12-14 sierpnia 2022 r. w Folwarku Konnym w Wiktorowie od-
będą się kolejne zawody – tym razem Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 
oraz Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody, na które serdecz-
nie zapraszamy.

(oz)

R E K L A M A

PIŁKA NOŻNA

Maraton sparingów
Drużyna seniorska Żbika Nasielsk pod wodzą nowego trenera mocno 
przygotowuje się do nowego sezonu w V lidze.

W trzecim wakacyjnym sparingu Żbik Nasielsk rozegrał spotkanie wy-
jazdowe z Nadnarwianką Pułtusk. Mecz odbył się 30 lipca o 13.00. Żbik 
Nasielsk objął prowadzenie w pierwszej połowie dzięki golom Kamila 
Tomaszyńskiego i zawodnika testowanego, nie pozwalając zdobyć ry-
walom żadnej bramki. W drugiej połowie jednak gospodarze doprowa-
dzili do remisu.

Dąb Wieliszew był kolejnym rywalem, z którym Żbik Nasielsk rozegrał 
mecz kontrolny. Odbył się on 3 sierpnia o 19.00 na sztucznym boisku 
w Nasielsku. Tym razem jako gospodarz Żbik Nasielsk pokonał gości aż 
sześcioma golami, nie tracąc przy tym żadnej bramki. Hat tricka ustrzelił 
nowy zawodnik Żbika Daniel Sękulski. Pozostałe 3 gole zdobyli: Mateusz 
Bramowicz, Łukasz Gałązka i Timofil Bieliera.

W sobotę, 6 sierpnia, zawodnicy MLKS Żbik rozegrali prawdziwy mara-
ton sparingów. To była piłkarska sobota, gdyż drużyna zagrała aż 2 me-
cze!

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9.40 na nasielskim bo-
isku z Legionovią II Legionowo. Niestety, mimo dobrej gry, spotkanie 
zakończyło się porażką 3:4. Cieszą jednak zdobyte gole przez Marka 
Osińskiego, który w nadchodzącym sezonie na pewno będzie silnym 
filarem drużyny.

Tuż po meczu, drużyna pojechała zagrać mecz kontrolny z Wkrą So-
chocin o godzinie 13.00. Tym razem spotkanie zakończyło się remisem 
2:2, a bramki zdobyli: Łukasz Gałązka oraz testowany obrońca.

Nowy sezon Żbik Nasielsk zainauguruje już w sobotę, 13 sierpnia, o go-
dzinie 11.00 w wyjazdowym spotkaniu z Huraganem Wołomin. 

Michał B.


