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25 sierpnia 2022 r. w trybie zdalnym odbyła się XLVI sesja Rady Powia-
tu Nowodworskiego, w której wzięło udział 18 radnych. Nieobecny był 
radny Kamil Szafrański.

Radni tradycyjnie zajęli się przyjęciem zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnie radni prze-
głosowano zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022. W tej uchwale 
ujęte zostały m.in. darowizna w wysokości 3500 zł od firmy Canon Pol-
ska na rzecz nasielskiego liceum przeznaczonych na zakup książek dla 
uczniów, zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 tys. zł, na „Przebu-
dowę drogi powiatowej nr 2423W relacji Nasielsk - Prusinowice - Ko-
ściesze – Strzegocin”, co związane jest z rozstrzygnięciem postępowania 
przetargowego. Uchwałę podjęto jednogłośnie 18 głosami obecnych 
radnych.

Trzecia uchwała dotyczyła sprzedaży działki stanowiącej własność powia-
tu nowodworskiego w obrębie miejscowości Krogule celem poprawy 
warunków nieruchomości. Uchwała także uzyskała jednomyślne popar-
cie.

Radni poparli jednogłośnie także uchwałę dotyczącą zwiększenia zry-
czałtowanej kwoty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego poprowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego 
o wydatki związane z dofinansowaniem wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania 11 dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia. Kwota została 
jednorazowo zwiększona o 3 tys. zł.

Piąta uchwała, którą jednogłośnie przyjęto, dotyczyła wyrażenia zgo-
dy na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatami: nowodworskim 
a lipnowskim w sprawie przyjęcia przez samorząd z Lipna do realiza-
cji zadania powiatu nowodworskiego polegającego na prowadzeniu 
ośrodka wsparcia, tj. domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży. Samorząd powiatowy w Nowym Dworze Maz. nie prowadzi 
tego typu ośrodka, dlatego takie zadanie może powierzyć innemu 
powiatowi. 

Uchwała dotycząca tygodniowego, obowiązkowego wymiaru za-
jęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 
terapeutów psychologicznych, doradców zawodowych, która jest 
konsekwencją zmian w ustawie o systemie oświaty i pojawieniem się 
funkcji „pedagoga specjalnego”, uzyskała 17 głosów poparcia (przy 
jednym nieoddanym).

W siódmej uchwale radni podjęli zmianę uchwały z 2018 roku doty-
czącą regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko-
ła i placówkach oświatowych. Nauczyciele za wychowawstwo klasy 
otrzymają minimum 300 zł. Ponadto, zmiana dotyczy też zwiększe-
nia wysokości kwot miesięcznego dodatku dla nauczycieli za pracę 
wykonywaną w trudnych warunkach i wynosi od 250 
do 500 zł.

Z POWIATU

Obradowała Rada 

1 września br. we wszystkich pla-
c ó w k a c h  o ś w i a t o w yc h  o d -
był y się uroczystości z okazj i 
rozpoczęcia nowego roku szkolne-
go 2022/2023. W jednostkach, dla 
których organem prowadzącym 
jest gmina Nasielsk, naukę rozpo-
częło w sumie 2 435 dzieci. 

W Szkole Podstawowej nr 2 jest 559 
uczniów (w tym 49 sześciolatków), 
w Szkole Podstawowej nr 1 – 422 
uczniów (w tym 71 sześciolatków); 
w Szkole Podstawowej w Starych 
Pieścirogach – 281 uczniów (24 

sześciolatków); w SP w Cieksynie – 
245 uczniów (67 przedszkolaków); 
w SP w Budach Siennickich – 203 
uczniów (19 przedszkolaków); w SP 
w Dębinkach – 163 (56 przedszko-
laków); w SP w Popowie Borowym 
– 109 uczniów (40 przedszkola-
ków). W nasielskim Przedszkolu Sa-
morządowym jest 250 dzieci, zaś 
w przedszkolu w Starych Pieściro-
gach – 120. Natomiast pod opieką 
Żłobka Miejskiego w Nasielsku jest 
65 maluchów, a w Samorządowym 
Żłobku w Starych Pieścirogach 
przebywa – 18 dzieci. 

W placówkach niepublicznych 
w sumie naukę rozpoczęło 379 
dzieci. Do Niepublicznej Szko-
ły Podstawowej im. por. Roberta 
Petersa i por. Josepha Vigny (daw-
niej „Pod Fiołkami”) uczęszcza 
168 uczniów (wraz z sześciolatka-
mi), w Niepublicznym Przedszkolu 
„Pod Fiołkami” jest 110 dzieci, zaś 
w żłobku – 10 maluchów.  

W Niepublicznym Przedszkolu „Sa-
kolandia” obecnie jest 91 dzieci. 

Naukę w dwóch nasielskich szko-
łach średnich, dla których organem 
prowadzącym jest powiat nowo-
dworski, rozpoczęło 407 uczniów. 

Do Liceum Ogólnokształcącego 
im. J. Iwaszkiewicza uczęszcza 108 
osób, w tym w klasach pierwszych 
jest 55 uczniów. Natomiast w Ze-
spole Szkół Zawodowych im. M. 
Kopernika jest 389 uczniów, w tym 
130 w klasach pierwszych. 

(red.)

OŚWIATA

Witaj szkoło!

U NAS

Dożynki  
w Nunie
W niedzielę, 11 września br. odbę-
dą się dożynki parafialne w Nu-
nie. Rozpoczną się one o godzinie 
11.30 mszą św. w kościele pw. bł. ks. 
J. Popiełuszki. Następnie na terenie 
przy kościele odbędzie się impreza 
plenerowa, w trakcie której wystą-
pią m.in. dzieci ze szkół w Budach 
Siennickich i Popowie Borowym 
oraz podopieczni Domu Pomo-
cy Społecznej w Nasielsku. Później 
przewidziana jest potańcówka dla 
mieszkańców.

(red.)
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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. Jadwigi Rostkowskiej 8,  

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)

Z UM
Szanowni mieszkańcy gminy Nasielsk,
Być może znają Państwo osobę, która powinna zostać wyróżniona za 
swój wkład w rozwój naszej gminy? Może jest ktoś, kto nie został do tej 
pory zauważony?

Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów do Nagrody „Lew 
Nasielska”!

Kandydatów mogą zgłaszać: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, in-
stytucje publiczne z terenu Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia, firmy oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy 
Nasielsk.

Kandydatów można zgłaszać do końca września 2022 r.

Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony w wersji pa-
pierowej oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata, a także uza-
sadnienie przyznania Nagrody „Lew Nasielska”. Do wniosku załącza się 
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie 
oraz uhonorowanie Nagrodą „Lew Nasielska”.

Z UM

Inicjatywa Lokalna 
Już niebawem, po raz kolejny, ruszy nabór wniosków w ramach Inicjaty-
wy Lokalnej w Gminie Nasielsk. Dzięki tej wyjątkowej formie współpracy 
mogą zostać zrealizowane ważne dla naszej społeczności zadania. Pamię-
tajmy, że inicjatywa lokalna ma służyć realizacji przedsięwzięć zaspoka-
jających potrzeby zbiorowe oraz przyczyniać się do poprawy warunków 
życia. Dlatego, jeśli dysponujecie pomysłami, które Waszym zdaniem 
warto wdrożyć w życie, zachęcamy do składania wniosków w terminie 
od 23 do 30 września br.

Warto podkreślić, że dotychczas w Gminie Nasielsk właśnie w ramach Ini-
cjatywy Lokalnej powstały np. wyjątkowa fotościanka czy też zagospoda-
rowano na cele rekreacyjne teren przy rzece Wkrze w Borkowie.

Zakres współpracy w ramach Inicjatywy Lokalnej reguluje Uchwała  
Nr XXIV/241/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021 r. 
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realiza-
cję zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk. 
Wszelkie niezbędne informacje wraz z przykładowym wzorem wniosku 
dostępne: https://nasielsk.pl/gmina/ngo/incjatywa-lokalna

Zachęcamy do zgłaszania nietuzinkowych projektów, które już w kolej-
nym roku kalendarzowym mogą stać się rzeczywistością!

Z UM

ZŁÓŻ deklarację 
CEEB po terminie 
Szanowni Państwo, w bazie utworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Bu-
dowlanego (CEEB) dla miasta i gminy Nasielsk znajduje się 7532 punktów 
adresowych, na które powinny zostać złożone deklaracje.

Do dnia dzisiejszego zostało złożonych i wprowadzonych do systemu 
przez Wydział ŚROW 5251 deklaracji, co stanowi 69%.

Mamy wprowadzone prawie wszystkie deklaracje, które Państwo złoży-
liście do urzędu. Nie wprowadziliśmy ok. kilkudziesięciu, których nawet 
wprawny grafolog nie byłby w stanie rozszyfrować.

Zresztą do wielu z deklaracji musieliśmy się posiłkować innymi bazami da-
nych, do których mamy dostęp, bo dostarczone przez Państwa deklaracje 
często były bardzo nieczytelne.

Kosztowało nas to dużo pracy, często po godzinach urzędowania, bo 
większość z Państwa złożyła deklaracje na ostatnią chwilę i praca się sku-
mulowała. 

Co prawda mamy 6 miesięcy na wprowadzenie deklaracji do bazy, nie-
mniej jednak, żeby umożliwić Państwu składanie wniosków o dodatek wę-
glowy, wprowadziliśmy je wszystkie.

Co więcej, z podanej wyżej statystyki jasno wynika, że ok 30% z Państwa 
deklaracji nie złożyła.

Co prawda termin ustawowy składania upłynął 30 czerwca 2022 roku, ale 
„zapominalscy” wciąż mogą uniknąć ryzyka kary, jeśli pospieszą się i złożą 
zaległą deklarację, korzystając z możliwości tzw. czynnego żalu. 

Nadal można składać deklaracje do CEEB zarówno w systemie na stronie 
ceeb.gov.pl, jak i można przekazać ją do naszego urzędu tak jak dotych-
czas.

Przypominamy, że deklaracje na nieruchomości zamieszkałe składa: wła-
ściciel/współwłaściciel lub zarządca – DEKLARACJĘ A.

Natomiast wszyscy przedsiębiorcy, obiekty użyteczności publicznej itp. – 
składają DEKLARACJĘ B.

Ponadto obowiązkowi złożenia deklaracji nadal podlegamy w przypadku 
instalacji nowego źródła ciepła oraz wymiany urządzenia grzewczego na 
nowe. W obydwu przypadku mamy na to 14 dni od uruchomienia.

Chcesz sprawdzić czy Twoja deklaracja widnieje w systemie: https://zo-
neapp.gunb.gov.pl/#/verify

Wzór deklaracji CEEB : https://bit.ly/3MwewLU

Druki wersji papierowej do pobrania w punkcie podawczym na parterze 
budynku) można złożyć w Urzędzie Miejskim, gdzie pracownicy Wydziału 
Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich służą pomocą przy wypełnie-
niu deklaracji, a także wprowadzają złożoną deklarację do elektronicznej 
bazy CEEB.

Pomoc telefoniczna: 23 69 33 077, 

mailowo: srodowisko@nasielsk.pl
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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O G Ł O S Z E N I E

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Dofinansowanie  
na usuwanie  
i unieszkodliwianie azbestu
Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2022 r. w ramach 
Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania 
usuwania wyrobów zawierających azbest”, zatwierdzonego uchwałą 
Rady Nadzorczej Funduszu nr 12/2022 z dnia 26.01.2022 roku z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie wfosigw.pl oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej nfosigw.gov.pl, otrzymała dotację na za-
danie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Miasta i Gminy” w kwocie 34.999,96 zł.

Całkowity koszt zadania będzie wynosił 51.441,20 zł. W ramach zadania 
zostanie usunięte i przekazane do unieszkodliwienia ok. 130 Mg wyro-
bów zawierających azbest.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z RADY 

Obligacje na 8 mln zł
XLIV sesja nasielskiej Rady Miejskiej 
odbyła się w czwartek, 25 sierpnia br., 
w Urzędzie Miejskim. Uczestniczyło 
w niej 13 radnych. Obrady prowadził 
Jerzy Lubieniecki przewodniczący 
RM. Rada przyjęła bez uwag porządek 
posiedzenia oraz protokół z poprzed-
niej sesji. Następnie najpierw prze-
wodniczący RM, a później burmistrz 
Nasielska poinformowali obecnych 
o swojej działalności w ostatnim cza-
sie. 

Burmistrz Ruszkowski mówił o pod-
pisanych umowach oraz o uroczy-
stościach patriotycznych, w których 
uczestniczył w sierpniu. Przy tej oka-
zji podziękował radnym zaangażowa-
nym w ich przygotowanie: Januszowi 
Gersowi i Michałowi Brodowskiemu. 

W dalszej części obrad radni proce-
dowali projekty uchwał. Pierwszy do-
tyczył zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej wraz z autopoprawką.

Radny A. Pacocha pytał, czy zmiana 
WPF związana jest z emisją 8 mln zł 
obligacji, chciał też wiedzieć, ile w tym 
roku zostanie spłaconych zobowiązań 
zaciągniętych przez poprzedników. 

Rafał Adamski skarbnik Nasielska od-
powiedział, że ta uchwała dotyczy in-
nych zmian, a 8 mln zł obligacji zostało 
zaplanowane w uchwale budżetowej 
i WPF już 30 marca br. Zaznaczył, że 
będzie podejmowana jeszcze na tej 
sesji uchwała o rozpoczęciu proce-
dury emisji tych obligacji. Wyjaśnił 
też że w 2022 roku spłacone zostaną 
zobowiązania w kwocie 2 022 193 zł. 
Uchwała przyjęta została 9 głosami za, 
1 osoba była przeciw, a 3 wstrzymały 
się od głosu. 

Kolejny projekt dotyczył zmiany 
uchwały budżetowej gminy Nasielsk 
wraz z autopoprawką. 

Radny A. Pacocha zapytał – Na ko-
misji dopytywałem o te 615 tys. zł 
w związku z tą przegraną sprawą jesz-
cze w ubiegłym roku, o ile dobrze pa-
miętam, jeszcze w kolejnym roku, jak 
pan skarbnik powiedział, zostanie do 
spłaty 195 tys. zł. Chciałbym wiedzieć, 
ile jeszcze odsetek będzie gmina mu-
siała od tego też zapłacić. 

Burmistrz stwierdził, że ok. 30 tys. zł. 

Rada przyjęła uchwałę 10 głosami za, 
1 osoba wstrzymała się od głosu i 2 
głosy nie zostały oddane. 

Następnie Rada zajęła się projektem 
uchwały dotyczącym emisji obligacji 
Gminy Nasielsk oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Radny A. Pacocha pytał o koszt emisji 
obligacji. – Ile gminę będzie koszto-
wało to, że jeżeli w tym roku, obec-
nym 2022 wyemitujemy te obligacje, 

jaki będzie koszt oprócz spłaty tych 8 
mln zł do tego roku 2032 przy obec-
nym WIBORZE, jeżeliby byłby na tym 
samym poziomie.

Skarbnik wyjaśnił, że ten koszt będzie 
znany po rozstrzygnięciu konkursu. 
Zaznaczył, że ta uchwała jest rozpo-
częciem procedury. 

 – Po podjęciu uchwały wystąpimy 
do RIO, czy jesteśmy w stanie to spła-
cić. Kiedy otrzymamy opinię RIO, 
ogłosimy konkurs na agenta emisji 
i po konkursie będą znane koszty – 
podkreślił R. Adamski. Wskazał też, że 
wiele zależy od tego, jaki będzie WI-
BOR. 

 – Jeżeli chodzi o konkurs, my próbu-
jemy wynegocjować jak najlepszą 
marżę banku, bo nie mamy wpływu 
na WIBOR – dodał skarbnik.

Burmistrz zaznaczył, że przy oblicze-
niach zadłużenia należy wziąć pod 
uwagę inflację i generowane przez nią 
koszty. Zauważył, że coraz więcej sa-
morządów emituje obligacje. 

Uchwałę przyjęto 9 głosami za, przy  
3 przeciwnych, jedna osoba wstrzy-
mała się od głosu. 

Następnie Rada przyjęła większo-
ścią głosów (11 za, 1 przeciw, 1 oso-
ba wstrzymała się od głosu) uchwałę 
zmieniającą uchwałę z 2016 r. w spra-
wie ustalenia wysokości opłat za po-
byt dziecka w żłobku, prowadzonym 
przez Gminę Nasielsk oraz maksymal-
nej opłaty za wyżywienie. 

W. Kordulewski zastępca burmistrza 
Nasielska, odnosząc się do pytania 
radnego A. Pacochy dotyczącego 

poprzedniej stawki, wyjaśnił – Stawka, 
która obowiązywała w poprzednim 
okresie jak i ta, którą proponujemy, 
ma odniesienie do wymiaru minimal-
nego wynagrodzenia  za pracę. W tej 
chwili wynosi ono 3 010 zł, zatem 15% 
tej stawki wyniosło kwotowo 451, 50 
zł taką kwotę rodzice płacili za pobyt 
dziecka w żłobku. Po zmianie z 15 na 
20%, kwota którą rodzice będą zobo-
wiązani płacić, wyniesie – 602 zł. 

Zastępca burmistrza dodał: – Podej-
mując tę uchwałę, musimy uwzględ-
nić ważną informację, otóż ustawa 
o opiece nad dziećmi do 3 lat, która 
obowiązuje w kwestii funkcjonowa-
nia żłobków, wprowadziła od 1 stycz-
nia tego roku możliwość na wniosek 
rodziców dofinansowania pobytu 
dziecka w żłobku w wysokości 400 
zł. Jeżeli rodzic złoży wniosek kwota 
400 zł wpływa od każdego dziecka 
na konto żłobka, czyli krótko mó-
wiąc od 1 stycznia faktycznie wydat-
ki rodziców na pobyt dzieci w żłobku 
wyniosły 51,50 zł. Ta kwota 400 zł 
będzie obowiązywała cały czas, czyli 
po podwyżce rodzice realnie zapłacą 
z własnej kieszeni 202 zł. 

Kolejna zmieniająca uchwała odnosi-
ła się do dokumentu z 2018 r. i doty-
czyła zasad obniżania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin za-
jęć dla dyrektorów szkół, pedagogów, 
psychologów, logopedów zatrudnio-
nych w szkołach i przedszkolach pro-
wadzonych przez Gminę Nasielsk. 
Podjęto ją jednogłośnie. 

Przyjęto także uchwały dotyczące: 
wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nej umowy dzierżawy z dotychcza-

sowym dzierżawcą (jednogłośnie), 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości (jednogłośnie), ustalenia 
regulaminu, zasad i trybu korzystania 
oraz ustalenia opłat za korzystanie ze 
Stadionu Miejskiego w Nasielsku (11 
głosów za, 2 głosy przeciw), a także 
w sprawie przekazania podania we-
dług właściwości (jednogłośnie).

Nie było żadnych interpelacji ani zapy-
tań radnych. 

Jak poinformował D. Kordow-
ski, wiceprzewodniczący RM, od 
czerwca br. do Rady Miejskiej 
wpłynęły trzy pisma. Były to: pe-
tycja mieszkańców wsi Mogowo 

i Pieścirogi Stare w sprawie wy-
powiedzenia umów i zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków; 
pismo mieszkanki Nasielska doty-
czące postanowienia burmistrza 
w sprawie odmówienia wszczęcia 
postępowania w sprawie niszczenia 
drzew oraz pismo – petycja miesz-
kańca Brodnicy w sprawie utwo-
rzenia młodzieżowej Rady Gminy. 

W sprawach różnych radni dysku-
towali na temat oczyszczalni ście-
ków w Starych Pieścirogach.

Relacja z sesji dostępna jest na por-
talu: nasielsk.sesja.pl

(red.)

Starosta Nowodworski informuje, że na terenie miasta i gminy Nasielsk są realizowane na 
zlecenie Powiatu Nowodworskiego na podstawie zawartej umowy GN.273.7.2022 prace 
pn. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze gminy i miasta 
Nasielsk – projekt, stabilizacja i pomiar”.

Prace realizowane będą przez pracowników firmy PMG SILESIA Sp. z o.o. ul. Połomińska 16 
40-585 Katowice.

Umowny termin zakończenia prac 05.07.2023 r.
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dokończenie ze str. 1

24.08 – Paulinowo – wydostanie kota ze studni (1 zastęp)

24.08 – Nasielsk ul. Żwirki i Wigury – Pożar krzaków i za-
rośli (1 zastęp)

26.08 – Nuna – Pożar trawy (1 zastęp)

27.08 – Pniewo – wypadek z udziałem 3 samochodów 
osobowych (2 zastępy)

31.08 – Lorcin – Pożar przyczepy kempingowej (2 za-
stępy)

03.09 – Nasielsk – usunięcie plamy ropopochodnej 
(1 zastęp)

07.09 – Lelewo – pożar altanki (1 zastęp)

Kronika OSP NASIELSK

FOTOOBSERWATOR

Słupek „wyskoczył”
Wielokrotnie informowaliśmy o niszczeniu plastikowych słupków 
na ścieżce rowerowej, które blokują wjazd na nią samochodem  
lub ostrzegają przed istnieniem przepustów.

Pod koniec wakacji przy skrzyżowaniu ścieżki z ulicą Ogrodową  
w Siennicy taki metalowy słupek został wykopany. Najwyraźniej bar-
dzo komuś przeszkadzał.

Michał B.

„Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci” 

[Wisława Szymborska]

 
 

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jerzy Lubieniecki 

wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

składają 
najszczersze i płynące z głębi serca wyra-

zy współczucia rodzinie i bliskim

  

Ś.P. inspektora Jarosława Olszewskiego
 Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku

długoletniego Zastępcy Naczelnika  
Wydziału Dochodzeniowego 

Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

oraz mieszkańca Gminy Nasielsk

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Poruszeni niespodziewaną śmiercią 

śp. insp. Jarosława Olszewskiego

naszego Kolegi i wspaniałego człowieka, 

łącząc się w głębokim żalu, wyrazy współczucia 

Rodzinie i Bliskim

składają

Komendant podinsp. Dariusz Leszczyński  
wraz funkcjonariuszami  

i pracownikami Komisariatu Policji w Nasielsku  
oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz. 

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z POWIATU

Obradowała Rada 

Z POLICJI 

Ostatnie pożegnanie 
W sobotę, 3 września br., po południu w warszaw-
skim szpitalu zmarł inspektor Jarosław Olszewski, 
komendant Komendy Powiatowej Policji w Pułtu-
sku, mieszkaniec gminy Nasielsk. 

 – Był zaangażowanym, pełnym pasji policjantem 
i życzliwym człowiekiem. Kierownictwo, policjan-
ci i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji 
zs. w Radomiu oraz Komendy Powiatowej Policji 
w Pułtusku łączą się w bólu z pogrążoną w żało-
bie rodziną – podała w komunikacie pułtuska ko-
menda.

Insp. Jarosław Olszewski był komendantem KPP w Pułtusku od lipca 2017 roku. Do pułtuskiej komendy tra-
fił rok wcześniej, obejmując stanowisko zastępcy komendanta. Wcześniej związany był z policją w Nowym 
Dworze Mazowieckim, gdzie m.in. pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo Śledczego. 

Miał 43 lata, służbę w policji pełnił od 24 lat. 

W środę, 7 września br., w kościele św. Wojciecha w Nasielsku odbyła się msza św. pogrzebowa, którą cele-
brował ks. inf. Wiesław Kosek proboszcz pułtuskiej bazyliki. W ostatniej drodze na nasielską nekropolię Zmar-
łemu towarzyszyli Najbliżsi. W ceremonii pogrzebowej licznie udział wzięli funkcjonariusze policji z całego 
województwa mazowieckiego. 

(red.)

Kolejne dwie uchwały dotyczy-
ły uchylenia nadania imienia por. 
Władysława Jakubowskiego Tech-
nikum Zawodowemu i Branżowej 
Szkole I stopnia w Nowym Dwo-
rze Maz., co związane jest  ustawą 
o zakazie propagowania komuni-
zmu lub innego ustroju totalitarne-
go. Uchylenie nastąpiło na wspólny 
wniosek Rady Pedagogicznej, 
Rady Rodziców i  Samorządu 
Uczniowskiego. Radni jednogło-
śnie przychylili się do wniosku.

W punkcie dotyczącym spra-
wozdania z pracy Zarządu Powia-
tu radna Katarzyna Kręźlewicz 
mówiła o komunikacji publicznej 
w powiecie nowodworskim oraz 
o utrzymaniu zieleni przydroż-
nej. Wicestarosta poinformował, 
że z firmą, która wykaszała do tej 
pory pobocza, zostanie rozwiąza-
na umowa za porozumieniem stron 
i wkrótce będzie ogłoszony nowy 
konkurs na to zadanie. Radna K. 
Kręźlewicz pytała także o powód 
braku dofinansowania do Jarmarku 
Bożonarodzeniowego w Nasielsku 
oraz czy miałby go zastąpić jarmark 
przed budynkiem Starostwa No-
wodworskiego.

Starosta Nowodworski K. Kapu-
sta odpowiedział, że jest to od-
dzielny jarmark i chciałby móc go 

wesprzeć, jednak obecna sytuacja 
finansowa jest niewiadomą.

Radna Elżbieta Kapałka także na-
wiązywała w wypowiedzi do ko-
munikacji w powiecie oraz do 
wykaszania poboczy.

W sprawach różnych radna Anna 
Małecka pytała o odbiory po re-
m o n c i e  n a  u l i c y  M o raw i c z a 
w Nowym Dworze Maz. i urucho-
mienie tam sygnalizacji świetlnej 
oraz o plany inwestycyjne wobec 
nasielskiego liceum im. J. Iwaszkie-
wicza. 

Wicestarosta P. Calak odpowiedział, 
że w przeciągu dwóch miesięcy 
sygnalizacja powinna być urucho-
miona. Na temat Liceum wypowie-
dział się Starosta K. Kapusta, który 
wspomniał, że Zarząd przymierza 
się do remontu budynku.

Radny Mariusz Ziółkowski dzię-
kował za inwestycje ulicy Mora-

wicza, zapytał też o remont przez 
najemcę prosektorium szpitalnego. 
Dyrektor Medyczny szpitala w No-
wym Dworze Maz. odpowiedział, 
że ta inwestycja jest nadal wyko-
nywana.

Radna Elżbieta Kapałka pytała 
o projekt drogi Leoncin - Nowi-
ny. Wicestarosta odpowiedział, 
że do tej drogi przygotowywa-
na dopiero będzie dokumenta-
cja, która pozwoli na wykonanie 
drogi i zapewnił, że nie zostanie 
stracone dofinansowanie, na któ-
re jest określony termin. Głos za-
brał także radny Mariusz Torbus, 
który pytał o przyczyny prze-
dłużania się remontu prosekto-
rium, a Przewodniczący Zdzisław 
Szmytkowski odpowiedział, że tą 
sprawą można się zająć na komisji.

Na tym zakończył y się obrady 
Rady Powiatu Nowodworskiego.

Michał B.
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Dzieci w nowym przedszkolu
Z MIASTA 

Serce zmieniło 
miejsce
Mieszkańcy Nasielska przyzwy-
czaili się już do stojącego na par-
k ing u prz y skwerze im.  Jana 
Pawła II pojemnika w kształcie ser-
ca. Przypomnijmy, że pojawił się 
on w tym miejscu ponad 2 lata 
temu. Trafiają do niego plastikowe 
nakrętki, a dochód z ich sprzedaży 
przeznaczony jest na leczenie 17 – 
letniej Wiktorii Wóltańskiej, miesz-
kanki Popowa Południe.

W związku z rozpoczętymi pracami budowlanymi w tym rejonie mia-
sta, czerwone serce zmieniło swoją lokalizację i znaleźć je można teraz 
przy ul. Tylnej. Zostało ustawione na prywatnym terenie, za restauracją 
Kartoflisko w pobliżu marketu Guliwer, a w bezpośrednim sąsiedztwie 
paczkomatu InPost. 

Rodzicom Wiktorii, Marii i Zbigniewowi Wóltańskim w transporcie po-
jemnika pomogli pracownicy firmy SORTED. 

 – Bardzo dziękujemy właścicielom tego terenu, panu Andrzejowi Sa-
wickiemu i panu Witoldowi Estkowskiemu za możliwość ustawienia tu 
pojemnika. Wiemy, że wiele osób gromadzi w swoich domach nakręt-
ki i przynosi je później do tego serca. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, 
bo dzięki zgromadzonym w ten sposób środkom finansowym Wikto-
ria może uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych – mówią państwo 
Wóltańscy. 

(i.)

Udało się! Firma NAFIBUD S.A. 
z  B ie lska Podlask iego zakoń-
czyła prace związane z budową 
i wykończeniem nowego obiek-
tu dla przedszkola i żłobka w Sta-
rych Pieścirogach.

Do uroczystego przecięcia wstę-
gi doszło 1 września br.  o go-
dzinie 10.00, a dokonal i  tego 
dyrektor placówki Kamilla Bro-
ma oraz burmistrz Nasielska Bog-
dan Ruszkowski.

Na uroczystości pojawił się tak-

że zastępca burmistrza Waldemar 
Kordulewski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Nasielsku Je-
rzy Lubieniecki, Kierownik Wy-
działu Inwestycji w UM Radosław 
Kasiak. 

 – Of ic j a lne otwarc ie p rzed-
szkola zrobimy w październi-
ku. Natomiast dziś, 1 września, 
wchodzimy do pięknego obiek-
tu, przecinając wstęgę – mówiła 
dyrektor placówki Kamilla Bro-
ma, wyrażając nadzieję, że dzieci 
będą przychodzić do przedszko-
la z uśmiechem na twarzy.

 – Cieszę się, że tu dziś jeste-
śmy i że w tym przedszkolu, 
tak jak i  w tym w Nasielsku, 
dzieci będą mogły uczyć się 
i bawić w dobrych warunkach 
– dodał burmistrz Nasielska 
zaznaczając, że z niecierpli-
wo ś c i ą  c z e k a  n a  p i e r ws z e 
przedstawienie, w których wy-
stąpią dzieci z okazji oficjalne-
go otwarcia przedszkola.

Poświęcenia placówki doko-
nał proboszcz parafii w Starych 

P ieścirogach ksiądz S ławomir 
Wiśniewski.

Inwestycja, choć oddana z opóź-
n i e n i e m ,  b y ł a  w yc z e k i wa n a 
przez okolicznych mieszkańców 
od wielu lat. Przybyli na miejsce 
rodzice nie kryli radości z faktu, 
że ich pociechy będą uczęszczać 
do nowoczesnej placówki.

Niebawem rozpoczną się pra-
ce dotyczące II etapu zadania, 
czyli rozbiórki starego budynku 
przedszkola i wykonania na tym 
terenie placu zabaw. 

Michał B.

Z MIASTA

Projekt już jest
 – Przejazd ulicą Rostkowskiej może drogo kosztować, bo przez nieuwa-
gę łatwo uszkodzić tu auto. Codziennie jeżdżą tędy pacjenci do Centrum 
Medycznego i Fizjonovy oraz okoliczni mieszkańcy. A miała tu być wy-
budowana droga z prawdziwego zdarzenia. Kiedy to nastąpi? – pytają 
mieszkańcy Nasielska. 

Z informacji uzyskanych w nasielskim magistracie wynika, że projekt na 
całą ulicę J. Rostkowskiej od ul. Malinowej do ul. Elektronowej jest go-
towy. Złożono też wniosek na dofinansowanie tej inwestycji do Urzędu 
Wojewódzkiego. 

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Malownicze Mazury
Wrzesień to idealny czas 
na przeczytanie książki 
Katarzyny Janus Błękitny 
dom nad jeziorem, która 
rozpoczyna trylogię Błę-
kitny dom . Przyznaję, iż 
jest to pierwsza książka au-
torstwa Katarzyny Janus, 
którą miałam okazję prze-
czytać. Ale już teraz mogę 
powiedzieć, że polubiłam 
sposób, w jaki snuje swoje 
historie.

Antonina Zielińska to trzy-
dziestopięcioletnia ko-
bieta, która z zawodu jest 
bibliotekarką. Wiedzie dość 
nudne życie w swoim małym mieszkanku pełnym książek u boku kota 
Baltazara. Gdy pewnego dnia dowiaduje się o śmierci ciotki i o testa-
mencie, jaki ta zostawiła, rzuca wszystko i wyrusza na Mazury. To tam, 
w miejscowości Mrówki odziedziczyła dom. Dom z duszą, w którym 
zakochała się od pierwszego wejrzenia. Tosia postanawia tu zamieszkać 
i z odziedziczonego domu stworzyć mały, przytulny pensjonat.

Jakub Lange to mężczyzna, za którym ciągnie się brzemię przeszłości. 
Przysłania to jego teraźniejszość i przyszłość. Przeszłość, która jest bole-
sna, nadal gości w jego życiu. Jakub to biznesmen, który prowadzi dobrze 
prosperującą firmę. Jest bogaty zawodowo, ale życiowo? Cóż. To męż-
czyzna po rozwodzie. Bolesnym rozwodzie i z ranami na duszy. Kiedyś 
był szczęśliwy u boku ukochanej żony Justyny i synka. Jednak to szczę-
ście długo nie trwało. Synek Jakuba zmarł i wtedy wszystko się popsuło.

Poznajemy również dwóch starszych panów z Leszna. To Piotr i Paweł, 
bracia bliźniacy. Jeden jest jubilerem, drugi zegarmistrzem. Panowie 
mają dar przewidywania przyszłości osób, które zostawiają u nich swo-
je przedmioty. A w ich ręce trafił zegar pozostawiony przez Kubę oraz 
bransoletka zostawiona przez Tosię. Obydwoje czują, iż te dwa przed-
mioty łączy ze sobą silna więź. Jednak czy można ingerować w uczucie? 
Można do niego przekonać drugiego człowieka? W utworze napisanym 
przez Katarzynę Janus pojawia się także cenny rekwizyt – Pamiętnik Be-
nedykty Zielińskiej, ciotki Tosi i stara fotografia wydobyta ze sterty pa-
miątek.

To oczywiście nie wszyscy bohaterowie opowieści. Na kartach książki 
poznajemy także skrzywdzoną przez chłopaka Zosię, która chroni się 
w pensjonacie Tosi oraz Paulinę, artystkę, kobietę w ciąży, który stara się 
odnaleźć swojego narzeczonego, a także Bruna, przyjaciela i wspólnika 
Jakuba. Każdy z bohaterów znajdzie u Tosi schronienie. 

Katarzyna Janus stworzyła historię, która otula czytelnika swoim mazur-
skim, letnim klimatem i ubarwia czas perypetiami zwykłych bohaterów, 
z którymi łatwo możemy nawiązać nić porozumienia. Autorka porusza 
ciężkie tematy, takie jak ucieczka w alkohol, przemoc domowa, kradzie-
że, samobójstwo, złe wybory i chęć zapomnienia, ale pozwala nam tak-
że uwierzyć, iż po każdej ciężkiej chwili przyjdzie do nas coś dobrego. 
Zagłębiając się w historię bohaterów, poznajemy ich i widzimy, jak się 
zmieniają.

Błękitny dom nad jeziorem to z pozoru lekka i przyjemna lektura, ale po-
ruszająca ważne życiowe tematy. Warto się w niej zatracić i spędzić ten 
czas z kubkiem herbaty. I cóż, przyjemnie się zrelaksować. I wraz z bo-
haterami przenieść się do mazurskich Mrówek, a nawet i do Sztokholmu. 
Polecam z całego serca!

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Wystrzałowe katapulty  
i Palec boży
„Wystrzałowe katapulty” to przede 
wszystkim gra zręcznościowa. 
Mogą w nią zagrać zarówno dzie-
ci, jak i dorośli. Minusem jest nie-
stety l iczba graczy, ponieważ 
ogranicza się do dwóch osób. 
W pudelku znajdziemy dwie małe 
plansze przeznaczone dla każde-
go z użytkownika, dwa zestawy ry-
cerzy, talia kart akcji, 4 głazy, dwie 
katapulty, gumowe kule do kata-
pult i aż siedemnaście elementów 
do budowy zamku. Na wspomnia-
nych planszach uczestnicy budują 
w dowolny sposób swoje zamki 
i rozmieszczają na murach lub za 
nimi rycerzy. Ważne, aby odległość 
między budowlami przeciwni-
ków wynosiła około 1,5 m. Gracze 
otrzymują po trzy karty akcji, dzię-
ki którym rozgrywka nie ogranicza 
się wyłącznie do strzelania z ka-
tapult w zamek rywala. Pozwala-
ją one m.in. na odbudowę zamku, 
strzelanie katapultą przeciwnika czy 
podwójny strzał. Cel gry jest pro-
sty – strącenie wszystkich rycerzy 
przeciwnika. 

Inną grą zręcznościową godną 
polecenia jest „Palec boży”. Je-
śli kiedykolwiek marzyliście o nie-
ograniczonej władzy i mocy, a przy 
tym lubicie pochlebstwa – ta gra jest 
dla Was. Wcielamy się w starożytne 
bóstwa (np. Ra, Zeusa czy Odyna) 

i rywalizujemy z innymi 
bogami o wpływy i wy-
znawców w Archipela-
gu Pępka Świata. Okazuje 
się, że bycie bóstwem to 
ciężka praca, ponieważ 
nieustannie należy pozy-
skiwać nowych wyznaw-
ców, domagać się ofiary 
i oczywiście dbać o swój 
kult. Głównym celem jest 
wysyłanie na poszcze-
gólne wyspy proroków, 
aby rozpowszechniać 
wyznanie i stawiać świą-
tynie, żeby zdominować 
wyspy,  a co za tym idzie - zdobyć 
jak najwięcej punktów. Zamiast plan-
szy, twórcy dodali kolorową matę 
przedstawiającą Archipelag. Uczest-
nicy zajmują miejsca na rogu maty, 
przy chmurach, z których będą wy-
strzeliwani prorocy. Następnie wy-
bierają postać bóstwa oraz dyski 
proroków i świątyń w odpowied-
nim kolorze. Zabawa trwa od 3 do 
4 rund, podczas których zawsze 
występują następujące etapy: faza 
obrad – polega na dobraniu dwóch 
kart praw, zmieniających zasady lub 
wprowadzających nowe. Następ-
nie wszyscy gracze głosują, które 
prawa wejdą w życie w danej turze 
lub pozostaną do końca rozgryw-
ki; faza misji – uczestnicy po kolei 

„pstrykają” proroków z narożników 
maty na jej środek. W zależności od 
tego, gdzie dysk proroka trafi, gracz 
otrzymuje punkt za obecność na 
wyspach lub buduje świątynię; faza 
nawracania – oznacza to otrzy-
manie dodatkowych punktów za 
obecność na wyspach i premie za 
dominację. „Palec boży” nawiązuje 
do mitologii z różnych stron świata 
– egipskiej, greckiej, a nawet nor-
dyckiej. Każde z bóstw dysponuje 
charakterystycznymi zdolnościami 
i może posługiwać się mityczny-
mi stworami i postaciami znanymi 
z legend. Gra jest przepełniona hu-
morem i na pewno będzie źródłem 
doskonałej zabawy dla użytkowni-
ków.

OI

Z BIBLIOTEKI. Polecamy

Nowości wydawnicze  
dla dorosłych
Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Nasielsku serdecznie 
zaprasza Cz yteln ików po no-
wości wydawnicze. Zostały one 
zakupione z dofinansowania, ja-
kie otrzymała nasza biblioteka 
w kwocie 10 769 zł, ze środków 
f inansow ych Ministra Kultur y 
i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach Kierunku Interwencji 1 .1 
Zakup i zdalny dostęp do nowo-
ści wydawniczych Priorytetu 1. 
Narodowego Pro-
g r a m u  Ro z wo j u 
Cz ytelnictwa 2 .0 
na lata 2021-2025.

Specjalnie dla na-
s z yc h  C z y t e l n i -
k ó w  i  z g o d n i e 
z  i c h  s u ge s t i a m i 
zakupiliśmy m.in.: 
najnowszą poz y-
c j ę  w yd a w n i c z ą 
Remigiusza Mro-
z a  N i e  u f a j  m u , 
d w a  t o m y  s a g i 
woj e n n e j  a u to r-
s t wa  J o a n n y  J a x 
p t .  W p o g o n i  z a 
n a z i s t ą ,  j e s z c z e 
„gorąc ą” ks iążkę 
Alka Rogozińskie-
go B ardzo c ic hy 
rozwód ,  reporta-
że Marc ina  Mar-
g ielewskigo oraz 

Empuzjon Olgi Tokarczuk, którą 
napisała tuż po otrzymaniu Na-
grody Nobla.

Nasz księgozbiór wzbogacił się 
również o najnowsze pozycje 
w ydawn ic ze t ak ic h autorów, 
jak: Wojciech Chmielarz, Mag-
dalena Kordel, Kristin Hannah, 
Harlan C oben, Marcin Mel ler, 
Lucinda Riley, Mariusz Szczy-
gieł, Anna Ficner-Ogonowska, 

Agnieszka Olejnik, Gabriela Gar-
gaś, Agnieszka Jeż, Karolina Wil-
czyńska, Magdalena Witkiewicz, 
Camilla Lackberg, Eric-Emma-
nuel Schmitt,  Izabela Frączyk, 
Magdalena Majcher, Agnieszka 
Lingas-Łoniewska, Marcel Moss, 
Ken Fol let,  Joanna Szarańska, 
Stephen King oraz wielu innych.

Do zobaczenia w bibliotece!
(b.)
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Leśne Opowieści  
– podsumowanie projektu
4 września 2022 roku 
o godz. 16.00 odbyło 
się uroczyste podsumo-
wanie polsko-ukraiń-
skiego projektu „Leśne 
Opowieści” na scenie 
MIS w Cieksynie. Zwień-
czeniem czterech spo-
tkań z teatrem, muzyką 
i plastyką był pokaz pra-
cy warsztatowej, pod-
czas którego uczestnicy 
zaprezentowali wido-
wisko pod tym samym 
tytułem, co warsztaty. 
Widowisko wyjątkowe 
pod każdym względem: 
oprawa scenograficzna 
powstała dzięki pomo-
cy rodziców, udało się 
zaangażować w przedsięwzięcie 
szerokie grono dzieci i młodzieży, 
ale także wolontariuszy. Do naszej 
ekipy dołączyła Aldona Jacórzyń-
ska, która przepięknie zaintonowała 
pieśń „Oj Ty rzeko”. Pieśń stała się 
częścią spektaklu o czarodziejskiej 
wodzie, która, gdy płynie, snuje 
niesamowite opowieści i w ten 
sposób przekazuje swoje mądrości 
mieszkańcom lasu. Mirek Szczy-
pek odegrał rolę Łobuziaka, który 
niszczy przyrodę, hałasuje w lesie 
i pozostawia po sobie tony śmie-
ci. Oczywiście, dzięki interwencji 
naszych młodych aktorów odgry-
wających  role zwierzątek, drzewa, 
kwiatków, rzeki, a także dzielnych 

„Leśnych ludzi”, Łobuziak zosta-
je ukarany, przyznaje się do błędu 
i sprząta las. Od tej pory wszyscy 
żyją szczęśliwie. Po pokazie warsz-
tatowym młodzi artyści wraz z po-
zostałą publicznością z Cieksyna 
i okolic mieli szansę uczestniczyć 
w ekologicznym spektaklu Teatru 
TeDeDe „Opowieści spod Grzyb-
ka”. Tym razem popsuł się leśny 
zegar. Kto temu zawinił? Nie wia-
domo. Może kukułka. Fakt faktem, 
że pomieszały się pory roku: lato 
z wiosną, jesień z zimą. Dwójka ak-
torów, przy udziale publiczności, 
szukała winnego. I znowu okazało 
się, że niestety winni są ludzie i ich 
złe nawyki. Czy można to zmienić? 
Obserwując spontaniczne reakcje 

młodej publiczności, wierzę, że tak. 
Rośnie pokolenie wyedukowanych 
ludzi, wiedzących, dlaczego waż-
ne jest umiejętne życie w zgodzie 
z naturą, okazując jej należny sza-
cunek i respekt. 

Tekst . Małgorzata Szyszka
Grupa nieformalna „Naturalnie 
Cieksyn” dziękuje za wsparcie pro-
jektu:
 – dzieciom i rodzicom,
 – Stowarzyszeniu Artystyczno-
-Społecznemu Skafander, na czele 
z Kingą i Mirkiem Szczypek,
 – Małgorzacie Szyszce,
 – Stowarzyszeniu Grupa Przedsię-
wzięć Teatralno-Medialnych,
 – Alexandrze Tylewski,

 – Patrycji Kubeczek,
 – Lenie Olichenko,
 – Tomkowi Zawadz-
kiemu.

Projekt dofinansowany 
ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatel-
skich NOWEFIO oraz 
budżetu Samorządu 
Województwa Mazo-
wieckiego w ramach 
programu „Mazowsze 
Lokalnie” realizowa-
nego przez Stowarzy-
szenie Europa i My, 
Stowarzyszenie BORIS, 
Stowarzyszenie SO-
KIAL oraz Fundację 
Fundusz Współpracy”.

fot. T. Zawadzkifot. T. Zawadzki

fot. Ola Tylewskifot. Ola Tylewski

Z NOK

Spotkania  
z Filharmonią
Wakacje jak zawsze za szybko się skończyły. Powrót do szkoły na pew-
no wszystkich nas utwierdził w przekonaniu, że czas błogiego odpoczyn-
ku się zakończył. Edukacja nie musi jednak oznaczać nudy i klasycznego 
podejścia do analizowanego materiału. Nasielski Ośrodek Kultury, jak co 
roku, zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w cyklu spotkań 
z muzykami Filharmonii Narodowej. Oferujemy 10 koncertów, podczas 
których nieoceniony dyrygent Jarosław Praszczałek zabierze zgromadzo-
ną publiczność w muzyczną podróż. Opowie wiele ciekawych anegdot 
związanych z zaproponowanymi tematami muzycznymi. Zapozna rów-
nież wszystkich z instrumentami, na których będą grali zaproszeni artyści.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 20 września o godz. 11.00. Terminy ko-
lejnych koncertów podamy szkołom w najbliższym czasie. Zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą. 

WRZESIEŃ
Kraina tanga/Astor Piazzolla – król nowego tanga.
W 2022 roku muzyczny świat obchodzi trzydziestą rocznicę śmierci wy-
bitnego argentyńskiego kompozytora Astora Piazzolli. Wyprowadził on 
tango z podrzędnych lokali miasta Buenos Aires. Argentyńskie rytmy po-
łączył z polifonią, jazzem i muzyką poważną, tworząc nowy styl — tango 
nuevo. 

PAŹDZIERNIK
Kurtyna idzie w górę! W świecie opery i operetki.
Podczas koncertu troje śpiewaków operowych — sopranistka, mezzoso-
pranistka oraz tenor zaprezentują największe przeboje muzyki operowej 
i operetkowej. W programie znajdą się arie i duety wykonywane z towa-
rzyszeniem fortepianu. 

LISTOPAD
Zapisane w starych księgach. Na styku średniowiecza i re-
nesansu.
Bohaterami koncertu będą między innymi gitara, lutnia, viola da gamba  
i flety proste. Przemierzając wraz z zespołem liczne kraje średniowiecznej 
i renesansowej Europy, będziemy odkrywać muzyczne skarby tamtych 
czasów: dworskie utwory miłosne, pieśni pielgrzymów i tańce, szukając  
w nich podobieństw i różnic. 

GRUDZIEŃ
Bajki robotów. Fantastyczny świat bajek.
Stanisław Lem to bez wątpienia jeden z najsłynniejszych polskich pisarzy 
XX wieku, którego specjalnością była literatura science fiction. Jego książka 
Bajki robotów (1964), stała się dla nas punktem wyjścia do stworzenia pro-
gramu poetycko-muzycznego z udziałem aktora, pianisty oraz członków 
Chopin University Electronic Music Studio. Pokażemy w nim świat przy-
szłości, a także spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglą-
dało życie na świecie za sto lub dwieście lat! 

STYCZEŃ

Smyczkowa rodzina. Tajemnice kameralistyki.
Kwartet smyczkowy tworzą: dwoje skrzypiec, altówka i wiolonczela. Skład 
ten został upowszechniony przez klasyków wiedeńskich w drugiej poło-
wie XVIII wieku i do dziś uważany jest za najdoskonalszy zespół kameralny, 
w którym instrumentaliści muzykują jak równorzędni partnerzy. Odkrywa-
niu tajemnic kameralnego muzykowania towarzyszyć będą kompozycje 
mistrzów muzyki klasycznej, awangardowe brzmienia XX wieku, przykła-
dy muzyki jazzowej i filmowej. 
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Z BIBLIOTEKI

Mała książka – wielki człowiek
Z ogromną radością informujemy Państwa, że nasza biblioteka, już w paździer-
niku weźmie udział w kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Jest to projekt 
realizowany przez Instytut Książki ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Jak działa projekt?
Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi naszą bibliotekę, 
otrzyma nieodpłatnie Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, przedszkolak otrzyma naklejkę, a po zebra-
niu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania.

Dlaczego warto odwiedzać z dzieckiem bibliotekę?
– Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę –  
i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego.

– Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką ofertę 
kulturalną, dzięki czemu zarówno dzieci, jak i rodzice mogą brać udział w roz-
maitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych przez biblio-
tekarzy.

– Wizyty w bibliotece uczą dziecko samodzielności, podejmowania własnych 
wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.

Wyprawka Czytelnicza
Z myślą o najmłodszych czytelnikach przygotowaliśmy zupełnie nową Wy-
prawkę Czytelniczą. Choć premiera dopiero w październiku, to już dziś uchy-
lamy nieco rąbka tajemnicy – znajdziecie w niej  autorską książkę napisaną 
i zilustrowaną specjalnie dla naszego projektu przez wybitnych twórców, uwiel-
bianych przez najmłodszych czytelników. W Wyprawce znajdą coś dla sie-
bie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni 
o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzy-
ściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. 

Nowością w tegorocznej kampanii będą również Wyprawki w wersji ukraiń-
sko-polskiej. Mamy ogromną nadzieję, że pomogą dzieciom z Ukrainy za-
przyjaźnić się z polskimi bibliotekami i literaturą. Wspólne czytanie to przecież 
nie tylko wspaniała zabawa i rozwój w wielu obszarach, ale też budowanie po-
czucia bezpieczeństwa i przynależności do wspólnoty – rodzinnej i lokalnej.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!
(b.)

Z NUTW

Olimpiada dla seniorów
Na zaproszenie Serockiej Akademii 
Seniora 6 września br. 20 – osobo-
wa drużyna słuchaczy Nasielskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzię-
ła udział w Olimpiadzie Sportowej dla 
Seniorów na Stadionie Miejskim w Se-
rocku.

Zawodników trzech drużyn z Marek, 
Nasielska i Serocka powitał Marek Bą-
bolski zastępca burmistrza Serocka, po 
czym rozpoczęły się zmagania spor-
towe. 

Rywalizowano w konkurencjach dru-
żynowych, takich jak: przeciąganie 

liny, gąsienica, sztafeta: tor przeszkód, 
magiczne koło z liną, nordic walking, 
a także indywidualnych: rzut piłką le-
karską, strzały na bramkę, rzut do ko-
sza, strzały z łuku, rzuty lotkami do 
tarczy.

W nasielskiej reprezentacji znaleźli się: 
Teresa Skrzynecka – Kapitan drużyny, 
Rębecka Bogumiła, Sawicka Barbara, 
Gnatkowska Irena, Witkowska Alicja, 
Wiśniewska Barbara, Gerasik Teresa, 
Zawadzki Józef, Zawadzka Zofia, Ro-
manowski Wiesław, Rosiak Jolanta, 
Rosiak Mirosław, Sitkiewicz Wiesława, 

Wróblewska Hanna, Wróblewski 
Waldemar, Pietrak Teresa, Ko-
walska Grażyna, Godlewska Bo-
gusława, Godlewski Franciszek 
i Zuzanna Wróblewska – fotograf.

Przedstawiciele NUTW wzię-
li udział we wszystkich konku-
rencjach. Na sześć konkurencji 
indywidualnych zdobyli cztery 
pierwsze miejsca:

– Wiśniewska Barbara – strzały na 
bramkę,

– Rosiak Mirosław – rzut piłką lekarską,

– Rosiak Jolanta – rzu-
ty do tarczy,

– Romanowski Wie-
sław – strzały z łuku.

Natomiast w konku-
rencjach drużyno-
wych zajęli: pierwsze 
miejsce w torze prze-
szkód, drugie miej-
sce w przeciąganiu 
liny, a trzecie miejsce 
w magicznym kole 
z liną.

W ogólnej punktacji 
seniorzy z Nasielska 
uplasowal i  s ię na 
d r u g i m  m i e j s c u 
z wynikiem 183 pkt. 

Najlepszy wynik osiągnęli gospo-
darze z Serocka – 216 pkt, zaś na 
trzecim miejscu znaleźli się senio-

rzy z Marek z 118 punktami. 

Przy pięknej pogodzie, w rado-
snej ,  przyjacielsk iej 
atmosferze, wspaniałej 
organizacji i pysznym 
poczęstunku nastąpi-
ło wręczenie nagród. 
Zwycięzcy otrzyma-
li puchary, dyplomy 
i upominki, a wszyscy 
uczestnicy Olimpiady 
– pamiątkowe meda-
le.

Dziękujemy organiza-
torom za zaproszenie, 
sympatyczną atmos-
ferę i wspaniałą orga-
nizację Olimpiady. Do 
zobaczenia u nas.

(ts)
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U NAS

Otwarcie alei gwiazd MLKS ŻBIK 
Z URZĘDU MIEJSKIEGO 

Sołectwo Studzianki 
nagrodzone w konkursie
Sołectwo Studzianki zna-
lazło się wśród laureatów 
tegorocznej edycji kon-
kursu „Najaktywniejsze 
sołectwo Krajowej Sie-
ci Obszarów Wiejskich 
– Sukcesy widać po są-
siedzku”.  Konkurs ten 
organ i zuj e  B iuro Re -
gionalne Krajowej Sie-
ci Obszarów Wiejskich 
w województwie mazo-
wieckim pod patronatem 
Marszałka Województwa 
Mazowieckiego i jest on 
adresowany do sołectw 
dzia ła jąc ych w woj e -
wództwie mazowieckim, 
które wykazują się aktyw-
nością i pomysłowością 
w codziennej działalności. 

Sołectwo Studzianki w tegorocznej edycji konkursu zajęło IV miejsce 
i otrzymało nagrodę w kwocie 5.000 zł. Warto dodać, iż Sołectwo Stu-
dzianki jako jedyne z terenu powiatu nowodworskiego znalazło się w fina-
łowej grupie, w której przyznano 4 wyróżnienia oraz 6 miejsc.

Podsumowanie konkursu miało miejsce w minioną niedzielę, 4 wrze-
śnia, podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego, które odbyły się 
w miejscowości Lelis (pow. ostrołęcki). Na tym wojewódzkim święcie plo-
nów Sołtysa Sołectwa Studzianki reprezentował Pan Łukasz Malinowski, 
wraz z którym w imieniu Gminy Nasielsk obecny był również Sekretarz 
Nasielska Pan Marek Maluchnik. Symboliczny czek, pamiątkową statuetkę 

oraz upominki rzeczowe przekazali naszym reprezentantom: Marszałek 
Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, Członek Zarządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego – Pani Janina Ewa Orzełowska, Starosta Ostro-
łęcki – Pan Stanisław Kubeł oraz Wójt Gminy Lelis – Pan Stefan Prusik.

Miłym akcentem Dożynek było również wyróżnienie z nagrodą w kwo-
cie 1.000 zł dla Powiatu Nowodworskiego w Mazowieckim Konkursie na 
Najładniejszy Wieniec Dożynkowy. Nagrodę tę odebrali członkowie Koła 
Gospodyń Wiejskich w Kazuniu Polskim wraz z Wicestarostą Nowodwor-
skim – Panem Pawłem Calakiem. 

Serdecznie gratulujemy Sołectwu Studzianki nagrody, która jest potwier-
dzeniem tego, jak wspaniałe inicjatywy i aktywności mogą powstawać na 
terenach wiejskich. Gratulujemy również Powiatowi Nowodworskiemu 
wyróżnienia w konkursie na wieniec dożynkowy. 

(Zdjęcia: Marek Maluchnik, Paweł Calak, Weronika Kaczmarczyk) 

Wydział Organizacji i Promocji

W sobotę, 3 września br., 
n a  S t a d i o n i e  M i e j s k i m 
w Nasielsku odbyła się uro-
c z ys to ś ć  o t wa r c i a  A l e i 
Gwiazd MLKS Żbik, a także 
odsłonięcia tablicy upamięt-
niającej wszystkich dotych-
czasowych prezesów oraz 
zasłużonych dla klubu dzia-
łaczy. 

Na obiekt tłumnie przyby-
li kibice nasielskiego klubu 
z pełnego przekroju pokole-
niowego, rodziny wyróżnio-
nych, działacze, zawodnicy, 
Zarząd Żbika, a także przed-

stawiciele władz samorządowych 
w postaci dwójki Członków Za-
rządu Powiatu: Monika Nojbert 
i Radosław Kasiak. 

Po przywitaniu wszystkich obec-
nych, prowadzący uroczystość 
Dariusz Kordowski zapropono-
wał, by uczcić minutą ciszy tych, 
którzy odeszli. Po uhonorowaniu 
zmarłych, obecny Prezes Żbika 
Marek Prusinowski oraz Hono-
rowy Prezes Żbika Aleksander 
Górecki dokonali uroczystego 
odsłonięcia tablicy zamocowanej 
na ścianie budynku na Stadionie 
Miejskim, na której uwiecznione 
zostały nazwiska wszystkich do-
tychczasowych prezesów i najwy-
bitniejszych działaczy związanych 
ze Żbikiem. Następnie rodziny 
wyróżnionych piłkarzy i trene-
rów, których nazwiska znalazły się 
w Alei Gwiazd Żbika przy ulicy Dę-
bowej, dokonały odsłonięcia płyt, 
a także złożyły przy nich po jednej 
róży. Każdy z wyróżnionych został 
dodatkowo uhonorowany statu-
etką. Po odsłonięciu tablic, zgro-
madzeni udali się na poczęstunek, 
a przy kiełbasce z grilla, w radosnej 
atmosferze wspominali ciekawe 
historie swoich bliskich związanych 
ze Żbikiem, na koniec udając się na 
trybuny, by oglądać spotkanie z So-
kołem Serock.

Przedsięwzięcie zostało zrealizo-
wane w ramach tzw. Inicjatywy 
Lokalnej, a jego pomysłodawcami 
są mieszkańcy Nasielska: Dariusz 
Kordowski, Artur Nojbert i Andrzej 
Wójciak. Na wykonanych z brązu 
tabliczkach, które zostały wmuro-
wane w wiodący na stadion chod-
nik przy ulicy Dębowej, znalazły 
się nazwiska trzech znakomitych 
nasielskich piłkarzy. Pomysłodaw-
cy Alei zaproponowali nazwiska 
dwóch ich zdaniem wybitnych za-

wodników – Macieja Osińskiego 
i Wiesława Domałę. Na trzecią ta-
bliczkę trafiło nazwisko Stanisława 
Makowskiego, który z kolei zo-
stał wytypowany przez członków 
klubu MLKS Żbik Nasielsk pod-
czas walnego zebrania. Panowie 
liczą na to, że w przyszłości tabli-
czek będzie przybywać, bo jak 
twierdzą, lista wybitnych graczy 
nie została przecież wyczerpana. 
Decyzje w sprawie wyróżnienia 
kolejnych zawodników zapadać 
mają podczas walnych zebrań 
członków nasielskiego klubu.

(aw)
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Ogródek ziołowy
Zioła wykorzystujemy w kuchni jako dodatek do potraw dodający im 

smaku i aromatu. Można je też wykorzystywać w aromaterapii czy też 

kosmetyce. Uprawa ziół jest prosta.

Jednak przy dobieraniu im stanowiska musimy zwrócić uwagę, czy są to 

zioła cieniolubne, czy lubiące słoneczne stanowiska. 

Najczęściej uprawiamy: lawendę, pietruszkę, kolendrę, rukolę, szałwię, 

koper włoski, kminek, tymianek, rozmaryn, melisę, miętę, bazylię, ore-

gano, szczypiorek, ogórecznik. 

Podstawą pielęgnacji ogródka jest podlewanie, które należy wykonywać 

systematycznie, ale niezbyt obficie. Zioła nie lubią, gdy podstawa łodygi 

jest zbyt moczona. Drugim ważnym zabiegiem jest przycinanie, które 

służy ładnemu rozkrzewianiu się rośliny. 

Rozmaryn najczęściej 

używany jest do mięs. 

Pieczone ziemniaki 

posypane rozmary-

nem są bardzo aro-

matyczne i smaczne. 

Roślina ta ma właści-

wości antydepresyj-

ne, co jest wynikiem 

wprowadzenia do krwiobiegu wielu antyoksydantów. Olejki uzyskane 

z rozmarynu są przeciwbakteryjne antynowotworowe i przeciwgrzy-

biczne.

Tymianek dodawany jest do wieprzowiny, wołowiny i drobiu. Roślina ta 

posiada właściwości lecznicze. Syrop rozrzedza śluz w oskrzelach i płu-

cach, łagodzi kaszel, wzmacnia trawienie. Działanie przeciwbakteryjne 

tymianku pomaga przy kłopotach z drogami moczowymi. 

Oregano wyko-

rzystywane jest 

w  ku c h n i  w ł o -

skiej jako przypra-

wa m.in. do pizzy 

i makaronów. Ro-

ślina ta ma dzia-

łanie odkażające grzybobójcze, przeciwpasożytnicze. Zwalcza wirusy 

i bakterie. Stosowana przy infekcjach gardła i grypie. Posiada właściwo-

ści antyseptyczne. Okłady z tej rośliny potrafią uśmierzyć ból zęba, czy 

swędzenie po ukąszeniu owadów.

Lawenda to nie tylko roślina ozdobna, ale też bardzo skutecznie odstra-

szająca również mole. Można ją stosować jako przyprawę do królika czy 

też jagnięciny. Jadalne ma liście, pączki i kwiaty. Najlepiej ją zebrać, zanim 

zakwitnie. Listków można używać zarówno suszonych, jak i świeżych. 

Elżbieta K.

Z LGD

Kiszonki warzywne

Z GMINY. Ruszkowo

Gospodynie do dzieła
Kilka miesięcy temu 
K o ł o  G o s p o d y ń 
Wiejskich „Optymi-
ści z klasą” w Ruszko-
wie otrzymało grant  
w wysokości 10 000 
zł z Fundacji BGK w ra-
mach programu „Go-
spodynie do dzieła!”.

W ramach dofinanso-
wania zakupiono szaf-
kę ze stali nierdzewnej, 
szafkę ze zlewozmy-
wakiem ze stali nierdzew-
nej oraz 38 szt. krzeseł 
bankietowych. Będą sta-
nowiły one wyposaże-
nie świetlicy wiejskiej w 
Ruszkowie. Z całą pewno-
ścią zrealizowane zakupy 
posłużą członkom KGW 
w organizacji spotkań i 
warsztatów dla społecz-
ności lokalnej.

Projekt dof inansowa-
ny przez Fundację BGK  
w programie „Gospody-
nie do dzieła!” I edycja.

o.z.

W czwartek, 25 sierpnia 
br., w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pokrzywni-
cy odbyło się szkolenie 
„Mazowieck ie dobre 
praktyki i tradycje ku-
linarne – kiszonki wa-
rzywne” zorganizowane 
przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckie-
go oraz Zielone Mosty 
Narwi.

Spotkanie rozpoczął Al-
bert Jaworski – Prezes 
Zarządu stowarzysze-
nia Zielone Mosty Na-
rwi. Następnie Krzysztof 
Zaniewski – przedsta-
wiciel Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie, wygłosił prelekcję 
dotyczącą m.in. wpływu probio-
tyków na zdrowie człowieka oraz 
pozytywnych właściwości kiszo-
nek warzywnych. 

 – Gdybyśmy wiedzieli jak dobro-
czynną rolę odgrywają kiszonki 
w naszym organizmie 
s ta ł yby s i ę  on e c o -
dziennym elementem 
naszego menu – mówi 
K r z y s z t o f  Z a n i e w -
ski. – Wprowadzają do 
n a sze go o rg an izmu 
probiotyki, czyli dobre 
bakterie, a także to, cze-
go mamy zazwyczaj 
w deficycie, czyli błon-
nik, mikro i makroele-
menty oraz witaminy 
– dodaje.

Część teoretyczną szko-
lenia zakończyła Anna 
L i t win z f i rmy „B lue 
Haskap – jagoda kam-
czacka”. Pani Anna opowiedziała 
o swojej pasji do przetwórstwa wa-
rzyw i owoców. 

 – Przy robieniu kiszonek najważ-
niejsza jest intencja, jak cokolwiek 
robisz rób to z miłością – doradza 
Anna Litwin. – Trzeba też zadbać 
o dobrej jakości warzywa, odpo-
wiednią wodę i sól – kontynuuje.

W części praktycznej szkolenia 
uczestnicy przygotowywali ki-
szonki warzywne, m. in. kiszon-
kę z rzodkiewki, kalafiora, brokuła, 
kimchi oraz zakwas buraczany. 

Kiszonki zawierają pełen wachlarz 
witamin i minerałów. To bogactwo 
witaminy A, E, K, PP, C i witaminy 
z grupy B oraz związków mineral-
nych takich jak: magnez, żelazo, 
wapń, potas i fosfor. Co szczegól-
nie ważne, podczas procesu kisze-
nia, przetwory nie tylko nie tracą 
żadnych z tych związków, ale też 
zwiększają ilość wit. C i wit. z grupy 
B! Kiszonki są podstawą wielu diet 
odchudzających. Dzieje się tak dla-
tego, że kiszone warzywa i owoce 
są mniej kaloryczne od świeżych, 
ponieważ podczas fermentacji na-
stępuje przemiana węglowodanów 
w kwas mlekowy. We wszystkich 
kwaszonych produktach (warzy-
wach, sokach) mamy mniej węglo-
wodanów, czyli mniej kalorii. Dzięki 

jedzeniu kiszonek stajemy się bar-
dziej syci, mamy więcej energii 
i szybciej spalamy kalorie. Ważne, 
aby stały się elementem naszej co-
dziennej diety, nawet w małych ilo-
ściach.

Walory i cechy kiszonek: źródło 
probiotyków, bogactwo witamin 
i minerałów, niska kaloryczność, 
wspomagają zwalczanie paso-

żytów, pozytywnie wpływają na 
pracę mózgu, źródło przeciwutle-
niaczy.

Na zakończenie szkolenia uczest-
nicy skosztowali przepyszny obiad 
przygotowany przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Klaskach – Czer-
wone Korale.

(o.z.)
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Zarys dziejów Siennicy i Bud Siennickich
Dzieje wsi Siennica i folwarku o tej 
samej nazwie, jak również Bud Sien-
nickich, znane są dopiero od II po-
łowy XVIII w., kiedy to stanowiły 
własność rodziny Wesslów. Ten zna-
ny i ceniony ród zyskał na znaczeniu 
u schyłku XVII w. poprzez koligację 
z rodziną królewską, bo, jak wiado-
mo, Maria Józefa Wessel była żoną 
królewicza Konstantego Sobieskie-
go. Przejawem owego prestiżu było 
m.in. gromadzenie podupadłych 
w okresie potopu szwedzkiego wsi 
i folwarków nie tylko na Mazowszu, 
ale też w innych dzielnicach kra-
ju. Według Regestru Diecezjów ks. 
Franciszka Czajkowskiego, w cza-
sach stanisławowskich, w Koronie 
do Wesslów należały dwa miasta 
i 54 wsie. Oprócz tego Wesslowie 
dzierżawili królewszczyzny, bę-
dąc również starostami wielu po-
wiatów w Koronie, jak chociażby 
golubskiego, makowskiego czy ty-
kocińskiego. Na przełomie czasów 
staropolskich i okresu pruskiego, 
Józefa Wessel została żoną hra-
biego Stanisława Dąbskiego herbu 
Godziemba, wnosząc mu w posa-
gu liczne dobra ziemskie w rejo-
nie Nasielska. Dąbski był magnatem 
w pełnym znaczeniu tego słowa, 
wystarczy powiedzieć, że należały 
do niego 53 wsie i folwarki na Ku-
jawach, Mazowszu i w Małopolsce. 

Był ponadto szambelanem Sta-
nisława Augusta oraz wojewodą 
brzesko-kujawskim. Wkrótce po 
ceremonii zaślubin, zadłużył ziemie 
posażne, zaciągając w Banku Pru-
skim kredyt w wysokości 330 tys. 
talarów. Była to ogromna kwota, 
która stanowiła aż 70% zadłużenia 
całego powiatu pułtuskiego. Uzu-
pełniając stan zadłużenia magna-
ta, dodam, że Dąbski miał również 
długi u osób prywatnych m.in. Jana 
Lewina z Kwidzynia, Jakuba Flatau-
’a i Jakuba Lewińskiego z Warszawy. 
Terminy zwrotu zadłużenia były 
dość krótkie i nie przekraczały 10 
lat, natomiast oprocentowanie wy-
nosiło 5-6% w skali roku. Większość 
umów kredytowych została wypo-
wiedziana przez Bank Berliński już 
w 1805 r., skutkując plajtą pożycz-
kobiorców, wśród których znalazł się 
Stanisław Dąbski. W 1825 r. zadłużo-
ne dobra nasielskie zostały wy-
kupione od spadkobierców przez 
Bank Główny Berliński, a w 1832 r. 
nabył je Skarb Publiczny Banku Pol-
skiego. Cztery lata później domi-
nium wystawiono na sprzedaż, lecz 
nie znalazł się odpowiedni nabywca. 
Kolejna licytacja odbyła się w 1837 
r. w Trybunale Płockim, gdzie wy-
łoniono nabywcę – Józefa Koźmiń-
skiego herbu Poraj. Nowy właściciel 
zadłużył się w Banku Polskim i to za-
równo na sam zakup dóbr, jak rów-
nież na ich modernizację. W 1842 
r., jego zadłużenie wynosiło 143 
tys. rubli, czyli 953 810 złp. Dla po-
równania budżet roczny Nasielska 
wynosił wówczas ca 3500 złp. Kon-
sekwencją ogromnego długu była 
ponowna licytacja przeprowadzo-
na w Płocku w 1845 r., która wyło-
niła kolejnego nabywcę Aleksandra 
Kurtza znanego polityka obozu 

„Białych”, działacza gospodarczego 
dużego formatu i filantropa. Oba-
wiając się represji władz carskich po 
powstaniu styczniowym, w kwietniu 
1864 r. Kurtz wyjechał za granicę 
i do zaboru rosyjskiego już nigdy nie 
wrócił. Początkowo osiadł w Brukseli 
i w ciągu trzech lat wyprzedał sporą 
część swojego majątku w Kongre-
sówce, pozostałe folwarki scedował 
na syna Bronisława. W 1868 r. po-
wrócił do Polski, ale do Galicji, gdzie 
współ z Andrzejem hr. Potockim 
i Henrykiem hr. Wodzickim powołał 
do życia Bank Galicyjski dla Handlu 
i Przemysłu w Krakowie. Bank ten 
głównie oparty był na ziemiaństwie 
i angażował się zrazu przede wszyst-
kim w rozwój rolnictwa i przemysłu 
rolno-przetwórczego z czasem 
też zaczęto inwestować w prze-
mysł naftowy i budowę linii kolejo-
wych. Pozostałością w Siennicy po 
Aleksandrze Kurtzu jest wykonana 
z piaskowca figura dziękczynna re-
prezentująca warszawską szkołę ka-
mieniarską z połowy XIX w. Wiele 
dobrego działo się w życiu Kurtza 
w 1862 r., mianowicie otrzymał on 
nominację na członka Rady Stanu 
(odpowiednik dzisiejszego ministra), 
nadany mu został Order Święte-
go Stanisława III kla-
sy, doszło nadto do 
bliższej znajomości 
z wielkim księciem 
Konstantym, któ-
ry de facto rządził 
w Królestwie Kon-
gresowym. Można 
śmiało powiedzieć, 
że Kurtz miał za co 
dziękować Opatrz-
n o ś c i .  N a  o sob ę 
fundatora wskazuje 
jednoznacznie zastosowa-
na symbolika krzyża 
z cierniową koroną 
Jezusa, typową dla 
religii protestanckiej, 
a Aleksander Kurtz 
był ewangelikiem.

Na okoliczność sprzedaży dóbr na-
sielskich w lutym 1849 r. zostało 
sporządzone Obwieszczenie pisa-
rza trybunału Cywilnego Gubernii 
Płockiej, w którym opisano szcze-
gółowo wsie i folwarki wchodzą-
ce w ich skład. Jest to niezwykle 
cenne źródło dla historyków-re-
gionalistów, ponieważ wymienia 
poszczególne budowle w folwar-
kach, opisuje ich stan techniczny, 
wymienia mieszkańców z imienia 
i nazwiska, określając ich status spo-
łeczny. Z dokumentu wiadomo, że 
folwark Siennica zajmował areał 69 
włók czyli ok. 1160 ha, z czego 46 
włók (772 ha) stanowiły użytki rolne 
oraz 23 włóki (386 ha) lasu zwanego 
„Wypalonki”. Nadto dziedzice Sien-
nicy rościli sobie prawo do 30 włók 
lasu w Psucinie, o który toczył się 
wieloletni spór sądowy. W folwar-
ku znajdowała się liczna zabudowa 
gospodarcza złożona z 13 różnego 
rodzaju budynków. Na uwagę zasłu-
guje: karczma z zajazdem, w której 
szynku się trunek dworski za odstą-
pieniem dla szynkarza 20 garnca, 
gorzelnia, spichrz i wołownia. Wieś 

Siennica zajmowała obszar zaled-
wie 12 morgów (6,7 ha), na którym 
posadowiono 10 drewnianych cha-
łup krytych strzechą zamieszkałych 
przez 13 chłopów z rodzinami: Jana 
Gościńskiego, Wojciecha Brzeziń-
skiego, Józefa Hudolichtę, Stanisława 
Kossewskiego, Walentego Kowal-
skiego, Wawrzyńca Ostrowskiego, 
Jakuba Tomaszewskiego, Feliksa 
Zakrzewskiego, Ignacego Malinow-
skiego, Jana Ostrowskiego, Józefa 
Kossowskiego, Wojciecha Rutkow-
skiego, Onufrego Kalinowskiego. 
Wymienieni odrabiali 3 dni pańsz-
czyzny w tygodniu oraz wykony-
wali inne powinności wobec dworu. 
Folwark i wieś Siennica zamiesz-
kiwało łącznie 101 osób, na które 
obok wymienionych chłopów i ich 
rodzin, składała się służba folwarcz-
na, czyli robotnicy rolni oraz właści-
ciele z rodzinami. 

Wieś Budy Siennickie należała do 
dworu w Siennicy zajmowała ob-
szar 9 włók czyli 151 ha, zabudowa-
na była 12 chałupami drewnianymi, 
krytymi strzechą. Wieś zamieszki-
wało 12 rodzin czynszowników, któ-
rzy za użytkowaną ziemią dworską 
płacili roczny czynsz w wysokości 

94 rbs. Udało się odczytać nazwi-
ska czynszowników: Mateusz Paw-
łowski, Ludwik Popielewski, Paweł 
Dąbrowski, Michał Borzym, Paweł 
Piotrowski, Marcin Buczyński, Woj-
ciech Sawicki, Krystian Suska, Ma-
teusz Kołakowski, Wojciech Kiliś, 
Jan Mackiewicz i Maciej Zawadzki. 
Oprócz domów mieszkalnych i to-
warzyszącej im zabudowy gospo-
darczej w Budach Siennickich była 
karczma należąca do dworu w Sien-
nicy i szynkująca trunki z siennickiej 
gorzelni.

Z tego samego dokumentu wynika, 
że w Siennicy znajdował się dwór 
polski, drewniany, siedmioosiowy, 
parterowy z facjatką i balkonem po-
środku oraz portykiem o dwóch 
kolumnach, kryty dachem naczół-
kowym z dachówki. Z innego źródła 
wiadomo, że dom stał wśród ma-
lowniczego parku krajobrazowego 
z wielkimi gazonami i skupiskami 
drzew liściastych, jak i w znacznie 
mniejszym stopniu iglastych. Od 
tyłu dworu istniał ogród owocowy, 
za którym stały zabudowania go-
spodarcze oddzielone zielenią od 

rezydencji. Z traktu do dworu wio-
dła aleja wysadzona klonami. Dwór 
frontem zwrócony był ku północy, 
z jego ganku rozpościerał się piękny 
widok na malowniczy układ wodny 
złożony z dwóch stawów zamyka-
jący perspektywę. Dwór miał układ 
dwutraktorowy – amfiladowy, po-
koje wyklejone były tapetami. Pod-
łogi ułożone były z szerokich desek, 
jedynie w salonie był jasny parkiet. 
We wszystkich pomieszczeniach 
znajdowały się prostokątne piece 
z gładkich kafli. W pokoju stołowym 
był ponadto narażony kominek.

W tej stosunkowo skromnej archi-
tektonicznej oprawie od lat 60. XIX 
w. mieszkał Kazimierz Lasocki her-
bu Dołęga wnuk Hieronima, któ-
ry w 1720 r. sprzedał Stanisławowi 
Pokrzywnickiemu dobra Chmiele-
wo i Chmielewko w parafii Nasielsk. 
Same dobre rzeczy można powie-
dzieć o Kazimierzu Lasockim, był 
on znakomitym gospodarzem, 
działaczem społecznym, współza-
łożycielem syndykatu rolniczego 
w Nasielsku, uczestniczył w zało-
żeniu miejscowego banku, dzia-
łał w strukturach nasielskiej straży 
ogniowej. Nadto był członkiem 

sodalicji mariańskiej, uruchomił 
w Siennicy szkołę dla dzieci wło-
ścian; pomagał również Cecylii Do-
bieckiej w prowadzeniu ochronki 
w Kossewie, wspierając ją finanso-
wo i przekazując opał na ogrzanie 
sierocińca. Zasłynął też jako ho-
dowca pięknych koni i znawca – 
koneser urodziwych niewiast – jak 
na reprezentanta możnego i stare-
go rodu szlacheckiego przystało. 
Był też słynnym kolekcjonerem 
mebli i dzieł sztuki. Na jego kolek-
cję złożyły się przedmioty odzie-
dziczone po przodkach, ale przede 
wszystkim nabywane przez niego 
samego w ciągu całego życia po 
różnych upadających dworach, 
w antykwariatach i na publicznych 
licytacjach. Na przełomie XIX i XX 
w. kolekcja Kazimierza Lasockiego 
w Siennicy składała się m.in. z bli-
sko 500 jednostek rękopiśmien-
nych, przeważnie z XVIII-XIX w., 
księgozbioru liczącego 3000 wo-
luminów, w tym wielu rzadkich, 
starych druków polskich. Do ko-
lekcji należała też galeria obrazów 
z przewagą portretów, dalej zbiór 
porcelany polskiej i obcej, szkła 

polskiego, pasów słuckich, zbiory 
numizmatyczne z bogatym dzia-
łem monet polskich oraz zbiory 
archeologiczne. Z zasobów tych, 
zawsze chętnie udostępnianych, 
korzystało wielu nasielszczan in-
teresujących się kulturą zwłaszcza 
ziemian i księży nasielskiej parafii. 
Ten interesujący dwór, niekwestio-
nowany ośrodek kultury szlachec-
kiej zniknął z powierzchni ziemi 
zaraz po II wojnie światowej, ale 
zanim to nastąpiło, tuż przed wy-
buchem wojny folwark w Siennicy 
nabył Włodzimierz Lipowski herbu 
Ciołek prawnuk Kacpra dziedzica 
wsi Lipowiec, a syn Jana legitymo-
wanego ze szlachectwa w 1852 r. 
Nie mamy prawie żadnych przeka-
zów na temat Lipowskiego, wiemy 
tylko, że był oficerem rezerwy i że 
został zmobilizowany w sierpniu 
1939 r. Z niepotwierdzonego źródła 
wynika, że zginął w Katyniu w 1940 
r., ale z ostatnim zdaniem w tej spra-
wie należy jeszcze poczekać. Frag-
mentaryczność źródeł nie pozwala 
na szerszą prezentację tej postaci na 
tym etapie badań.

Pisząc o Siennicy, nie sposób po-
minąć strajków rolnych, które mia-
ły tu miejsce w 1905 r. Były to tzw. 
strajki chodzone i polegały na tym, 
że ich uczestnicy, czyli robotnicy 
rolni w licznych grupach chodzi-
li od dworu do dworu, domagając 
się poprawy warunków zatrudnie-
nia, czyli podwyżki płac, a także po-
prawy warunków bytowych. Warto 
zaznaczyć, że dniówka robotnika 
rolnego wynosiła zaledwie 32 kop., 
akurat tyle kosztowało dobrej mar-
ki cygaro. Do tego dochodziła tzw. 
ordynaria, czyli wynagrodzenie 
w naturze, a więc ziemniaki, zbo-
ża ubranie, opał z dworskiego lasu 
i serwituty pastwiskowe. Ponadto 
jedna krowa rataja utrzymywana 
była w dworskiej oborze. Następna 
fala strajków m.in. w Siennicy wy-
stąpiła latem 1916 r., spowodowała 
ona jedynie straty materialne w fol-
warku w okresie spiętrzonych prac 
polowych związanych ze żniwami, 
stąd też sprzętu zboża dokonano 
dopiero jesienią. Wśród agitatorów 
zaistniałej akcji strajkowej było naj-
więcej członków powiatowej orga-
nizacji PPS.

Piszący te słowa ma świadomość, 
że nie wyczerpał tematu – mó-
wiąc kolokwialnie, ale jako się rze-
kło na wstępie jest to tylko zarys 
dziejów Siennicy i Bud Siennickich 
związanych ze sobą ekonomicznie 
i poprzez jednego właściciela. Za-
chęcam tym samym młodszych 
badaczy, aby uzupełnili moje opra-
cowanie o okres średniowiecza, 
bo taki właśnie rodowód ma Sien-
nica. Pominąłem też z premedy-
tacją okres po II wojnie światowej, 
tzw. PRL-u, ponieważ był to czas 
upadku kultury szlacheckiej, której 
hołduję. Spisując dzieje poszcze-
gólnych wsi folwarku oraz rodów 
szlacheckich, ocalam je od zapo-
mnienia i przywracam im pamięć 
wśród współczesnych.

dr Stanisław Tyc
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Dary dla Domu  
Samotnej Matki z Dziećmi
Dobiegła końca zbiórka artykułów dla pod-
opiecznych Domu Samotnej Matki z Dziećmi 
w Kraśniewie, którą zorganizowało Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie. 
Kraśniewo to mała miejscowość w powiecie 
płońskim, oddalona o 50 km od Nasielska. To 
właśnie tam znajduje się Dom Samotnej Matki 
z Dziećmi. Obecnie w placówce przebywa 7 ko-
biet i 16 dzieci, z których najmłodsze ma nieco 
ponad rok. Mieszkające tam kobiety wykazały 
się ogromną odwagą i determinacją, by zmienić 
życie swoje i swoich dzieci. Chciały zawalczyć 
o wspólną przyszłość bez alkoholu i przemocy. 
W placówce znajdują schronienie, tu w spokoju 
mogą zadbać o uregulowanie sytuacji prawnej oraz nabrać motywacji do dalszego życia. Ponadto podopieczne 
Domu biorą udział w różnych projektach mających na celu nabieranie nowych umiejętności oraz polepszenie 
sytuacji na rynku pracy.

 – Podobnie jak w latach ubiegłych, zebraliśmy dużą ilość artykułów. Były to w szczególności ubrania dla dzieci 
i kobiet. Poza tym darczyńcy przekazali zabawki, maskotki, artykuły chemiczne i papiernicze – mówi Aleksandra 
Ziółek, członkini KGW „Optymiści z klasą” w Ruszkowie. – Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, 
które włączyły się w zbiórkę. Dziękujemy za dostarczone artykuły oraz za udostępnianie informacji o naszej 
inicjatywie. Dziękujemy również Stowarzyszeniu Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk za przekazanie zabawek 
dla najmłodszych. Razem możemy więcej! – dodaje.

(red.)

U NAS

Dożynki parafialne  
w Pieścirogach
28 sierpnia 2022 r. odbyły się dożynki w Pieścirogach na terenie parafii 
św. Katarzyny w Nasielsku. Siedziba tej parafii zlokalizowana jest w Pie-
ścirogach Nowych na samym skraju z Pieścirogami Starymi. A że są to 
miejscowości związane ze stacją Nasielsk, stąd wiele osób mówiło o do-
żynkach na stacji. 

Dożynki to stary słowiański obyczaj. Było to podsumowanie wielomie-
sięcznej pracy ludzi zajmujących się wytwarzaniem żywności. To praca 

związana  głównie z rolnictwem. Kiedy kończył się cało-
roczny cykl związany z pracą na roli, następowało pewnego 
rodzaju jego podsumowanie. I tym podsumowaniem były 
właśnie dożynki. Było to radosne święto.

Urządzano je zazwyczaj przed domem gospodarza. Żeń-
cy szli wtedy do niego z dożynkowym wieńcem ze zbóż 
i kwiatów i  pieśnią na ustach. Śpiewano zazwyczaj: „Plon 
niesiemy, plon w gospodarza dom”. A później następowało 
wesołe świętowanie zakończenia całorocznej rolniczej mi-
tręgi. Dożynkowe obyczaje zmieniały się, ale pewne ich ele-
menty przetrwały wieki. 

Jednym z tych elementów jest dożynkowy wieniec. Nie 
zabrakło go również w parafialnych dożynkach w Pieściro-
gach, gdzie dziękowano Bogu za obfite plony. Mieszkańcy 
wszystkich wiosek tej parafii złożyli wspólny dożynkowy 
wieniec, a także kwiaty na ołtarz (Nowe Pieścirogi), chleb 
i wino do mszalnej celebry (przedstawicielki KGW) oraz 
wino (Mogowo), kosz z warzywami (Morgi), chleb (Mokrzy-
ce), kosz z miodami (Chlebiotki). Po mszy św. dzielono się 
chlebem z mąki uzyskanej z tegorocznych już zbiorów. 
Uroczystą, dożynkową mszę św. celebrował ks. kan. Jan 
Majewski, a homilię wygłosił ks. proboszcz Sławomir Wi-
śniewski.

Dalsza część dożynek odbyła się na przykościelnym placu. 
Był to swoistego rodzaju radosny festyn. Tu panie z KGW 
wsparte przez swych mężów zaprezentowały swój kunszt 
kulinarny. Było też sporo słodkości i atrakcji dla dzieci. Swo-
je stoisko wystawiła też Agencja Modernizacji i Restruk-
turyzacji Rolnictwa. Pan Jacek Ruciński, znany działacz 
w dziedzinie kultury i integracji miejscowych społeczności, 
zabezpieczył tzw. dmuchańca do zjeżdżania i urządzenie 
do „wzlatywania” w górę – tzw. bangi . Centralnym punk-
tem tego miejsca była scena, na której i obok której zapre-
zentowali się artyści: zespół Aga Show, DJ Miro. Niewątpliwą 
atrakcją był zespół z Bielska Podlaskiego DOBRYJE GRAJKI. 
Grane przez nich melodie, związane głównie z Ukrainą aż 
porywały do tańca, np. kazaczoka. Częścią sceniczną za-
wiadowała pani Agnieszka Sobiesiak. Na scenie wystąpiła 
też przedstawicielka miejscowej społeczności młodziutka 
jeszcze Joasia Domżała. Odnosi już pierwsze, na razie na 
szczeblu gminnym, sukcesy. Utalentowana dziewczynka 
ćwiczy w przykościelnej scholi pod kierunkiem pani Emilii 
Szarszewskiej.

Gospodarzem parafialnych dożynek był proboszcz parafii 
św. Katarzyny ks. Sławomir Wiśniewski wsparty przez Koło 
Gospodyń Wiejskich „Sami Swoi” na czele z paniami Kata-
rzyną Niezgodą i Grażyną Tomczyk i radnego miejskiego 
pana Andrzeja Pacochę. Wsparcia przedsięwzięciu udzieliła 
również pani Magda Biernacka z Urzędu Marszałkowskiego.

(az)
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Baran 21.03-20.04
Będziesz teraz pracowity i dobrze zorgani-
zowany. Możesz z różnych powodów być 
podejrzliwy i nerwowo reagować na ludzi, 
których nie lubisz. Unikaj sporów i nie słu-
chaj plotek.

Byk 21.04-20.05
Skoncentruj się na tym, co aktualnie robisz 
i postaraj się nie dopuścić do zaległości. To 
bardzo dobry czas dla Twoich finansów. 
Bądź wytrwały i nie rezygnuj z tego, co Ci 
się należy. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Bądź życzliwy i uprzejmy, bo teraz nad-
chodzi czas zawierania bardzo korzyst-
nych i długoletnich znajomości. Pojawi się 
szansa na sukces lub wygraną w trudnej 
sprawie. 

Rak 22.06-22.07
Będziesz miał mnóstwo ciekawych po-
mysłów i okazji do ich realizacji. Jak zwykle 
możesz też liczyć na wsparcie i pomoc naj-
bliższych. Twoje zdrowie wymagać będzie 
więcej troski.

Lew 23.07-23.08
Nie uda Ci się ukryć przed znajomymi, więc 
musisz się liczyć ze zwiększoną liczbą spotkań 
towarzyskich. Wolny czas spędzaj na świeżym 
powietrzu. Ważne sprawy ułożą się po Twojej 
myśli.

Panna 24.08-22.09
Pokonasz zawodowe trudności, a zdecydo-
wanie i asertywność pomoże Ci podjąć wła-
ściwe decyzje. Wybierz się do lekarza, aby 
zdiagnozował Twoje dolegliwości. Nie bądź 
zazdrosny.

Waga 23.09-23.10
Punktualność i niezawodność to cechy, 
jakimi zaimponujesz swojemu otocze-
niu. Rozpoczniesz nową dietę i zmienisz 
styl życia. Możesz teraz pozwolić sobie na 
więcej luzu.

Skorpion 24.10-22.11
Przestaniesz przejmować się tym, co wy-
darzyło się w przeszłości. Będziesz bardziej 
niezależny. Poczujesz, że koledzy w pracy 
liczą się z Twoim zdaniem. Wyjedź na zale-
gły urlop.

Strzelec 23.11-21.12
Przed Tobą wiele zmian i zamieszania roz-
poczniesz remont, wynajmiesz mieszkanie 
lub zmienisz miejsce zamieszkania. Nie daj 
się emocjonalnym szantażom i dbaj o swo-
je nerwy.

Koziorożec 22.12-20.01
Będziesz w dobrym humorze, odpuścisz 
konflikty i darujesz stare nieporozumienia. 
W pracy postawisz na rozwój. Zajmiesz się 
edukacją, podróżami lub kontaktami mię-
dzynarodowymi. 

Wodnik 21.01-19.02
Dbanie o zdrowie, właściwe odżywianie 
oraz poprawa warunków pracy okażą się 
teraz dla Ciebie priorytetem. Zdecydujesz 
się na podpisanie nowej umowy lub kon-
traktu. Wysypiaj się.

Ryby 20.02-20.03
Początek roku szkolnego sprawi, że czekają 
Cię konflikty w rodzinie w związku z nadmia-
rem obowiązków. Uporządkuj sprawy rodzin-
ne, a przede wszystkim zajmij się domowym 
budżetem. 

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
9-11 września godz. 15:00 2D dubb.

14-15 września godz. 15:00 2D dubb.

PIES W ROZMIARZE XXL
Animacja, Familijny, Przygodowy; USA; Czas trwania 
1 godz. 28 min.
Marmaduke to pies kanapowy, który wy-
rósł na dużego zwierza daleko wykracza-
jąc poza rozmiary standardowej kanapy. 
Z jednej strony uwielbia zabawę i kłopoty, 
ale w głębi serca czuje się odpowiedzialny 
za swoich opiekunów, których kocha naj-
mocniej na świecie. Pewnego dnia seria 
jego wygłupów w postaci filmu video tra-
fia do Internetu i w błyskawicznym tempie 
czyni go sławnym. Wielkim psem o jesz-
cze większym sercu zaczyna interesować 
się światowej sławy treser, który stawia so-
bie za punkt honoru nauczenie czworo-
noga akrobatycznych sztuczek i żelaznej 
dyscypliny. 

9-11 września godz. 17:00 2D PL
14-15 września godz. 17:00 2D PL

KRYPTONIM POLSKA
Komedia; Polska; Czas trwania 1 godz. 37 min.
Dwa zwalczające się środowiska, dwa 
przeciwstawne pomysły na życie, a w tym 
wszystkim ona i on... I miłosne uczucie 
wystawione na największą próbę.

9-11 września godz. 19:00 2D nap.
14-15 września godz. 19:00 2D nap.

AFTER 4.  
BEZ SIEBIE NIE PRZETRWAMY

Melodramat; USA; Czas trwania 1 godz. 59 min.
Związek Tessy i Hardina przeszedł tyle 
prób, że wydaje się trwalszy i silniejszy niż 
kiedykolwiek. Jednak, gdy na jaw wycho-
dzą rodzinne tajemnice obojga kochan-
ków, okazuje się, że najtrudniejsza próba 
wciąż przed nimi. Czy można docenić 
prawdziwe uczucie, gdy odkryje się, że 
całe dotychczasowe życie było kłam-
stwem?

16-18 września godz. 15:00 2D dubb.
21-22 września godz. 15:00 2D dubb.

MINIONKI: WEJŚCIE GRU
Animacja, Komedia, Przygodowy; USA; Czas trwania 
1 godz.30 min.
Minionki Kevin, Stuart, Bob oraz Otto mu-
szą ratować młodego Gru, który popadł 
w konflikt z grupą super złoczyńców zna-
ną jako Vicious 6.

16-18 września godz. 17:00 2D dubb.
21-22 września godz. 17:00 2D dubb.

DRAGON BALL SUPER:  
SUPER HERO

Fantasy, Akcja, Anime; Japonia; Czas trwania 1 godz. 
39 min.
The Red Ribbon Army (Armia Czerwonej 
Wstęgi) została pokonana przez Son Goku. 
Jej spadkobiercy stworzyli ultimate An-
droids (Najwyższych Androidów) Gammę 
1 i Gammę 2. Ci, jak sami się nazwali „Su-
per Herosi” zaatakowali Piccolo i Gohana. 
Jaki jest cel nowej Armii Czerwonej Wstęgi 
(New Red Ribbon Army’s)? Zbliża się kata-
strofa. Czas się przebudzić, Super Herosie! 

16-18 września godz. 19:00 2D PL
21-22 września godz. 19:00 2D PL

SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI
Komedia rom.; Polska; Czas trwania 1 godz. 40 min.
Malwina (Weronika Książkiewicz), prze-
bojowa projektantka samochodów, za-
kochuje się w Brunonie (Michał Żurawski), 
wziętym terapeucie par. Choć potrafi on 
uratować każdy związek, to jego własne 
historie miłosne tworzą serię spektaku-
larnych katastrof. Przystojny i zabawny, 
mógłby być mężczyzną marzeń, gdyby 
nie to, że na kobiety działa jak czarny kot. 
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Wynajmę ziemię pod farmy fotowolta-

iczne. Klasa ziemi IV, V, VI. Tel. 537 411 996.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel.: 513 

556 774.

SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 

KAŻDA O POWIERZCHNI OK. 1000M2. 

W DZIELNICY WILLOWEJ NASIELSKA 

PRZY ULICY WIELOKWIATOWEJ  

Z DOSTĘPEM DO MEDIÓW. TEL. 721 

638 862.

Dofinansowanie na zakup koparek 

budowlanych. Dotacja do 500 tys. zł. – 

zwrot 65 % wartości inwestycji. Ponadto 

nabór na rozwój usług rolniczych 

oraz leśnych. Składanie wniosków do  

21 października. Pomoc w wypełnianiu 

dokumentów. Tel. 795 931 529.

Wynajmę lokal w centrum Nasielska. 

Tel. 513 745 115.

Kupię mieszkanie ok. 40 m2 w centrum 

Nasielska. Tel. 602 372 807..

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

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

19.09.–25.09.2022 r. Apteka
ul. Młynarska 3, Nasielsk

26.09.–2.10.2022 r. Apteka
ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

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.

Jacek Gałężewski
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. 

(i.)

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ... Twierdza Modlin
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Mazowieckie Barwy Wolontariatu 

MAZOWSZE

Konkurs  
fotografii kulinarnej
Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza wszystkich miło-
śników fotografii kulinarnej do udziału w Mazowieckim Konkursie Fo-
tografii Kulinarnej.

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie mody na fotografię 
kulinarną oraz zwiększenie świadomości w obszarze tradycyjnej kuch-
ni mazowieckiej. Przyczynia się on do promocji produktów regional-
nych.

Do konkursu można nadsyłać zdjęcia w 2 kategoriach: 

 – „Lista Produktów Tradycyjnych”, w której można zgłosić dowolną 
fotograficzną interpretację przedstawienia potrawy, produktu lub napo-

ju wpisanego na Listę Produktów Tradycyjnych z regionu Mazowsza. 

 – „Produkty nagrodzone Laurem Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego”, w której można zgłosić dowolną fotograficzną interpre-
tację przedstawienia produktu lub napoju nagrodzonego Laurem 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem konkursu należy przesłać 
drogą elektroniczną na adres fotografiakulinarna@mazovia.pl 

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Departamen-
tu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: 
22 59 79 352 lub 22 59 79 116.

Zgłoszenia można przesyłać do 31 sierpnia 2022 r.
(o.) za: www.mazovia.pl

Hallo Nasielsk! Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłat-
nych warsztatów w ramach projektu pn. „wspieraMY NASIELSKIE 
MAMY”.  Spotkania będą organizowane w weekendy od września do 
listopada. 

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

Warsztat pn. „Piękna mama” – 24 września
 – porozmawiamy o kosmetykach, najnowszych trendach w makijażu, 
pielęgnacji każdego typu cery

Prelekcja+panel dyskusyjny pn. „Biznes w social mediach” – 1 paź-
dziernika

 – dowiemy się jak skutecznie prowadzić biznes w social mediach, po-
znamy różnice między poszczególnymi kanałami: Facebook, Insta-
gram, Tik-Tok, poznany skuteczność działania płatnych reklam  

Warsztat pn. „Canva od podstaw”  –  8-9 października
 – zapoznany się z programem graficznym Canva oraz jego możli-
wościami, wspólnie zrealizujemy wybrany projekt np. post na social 
media, plakat, ulotkę, infografikę, omówimy problemy jakie pojawiają 
się podczas przygotowania projektu, wskażemy różnicę między wersją 
płatną i bezpłatną programu

Warsztat pn. „Las w słoiku” – 15 października
 – zrelaksujemy się podczas przygotowania naturalnych ekosystemów 
w szkle

Warsztat pn. „Ster na cel” – 22 października
 – podczas spotkania z coachem zapoznamy się z tematyką skutecz-
nej i efektywnej motywacji w kontekście osiągania zamierzonych ce-
lów i realizacji marzeń, odkryjemy swoje mocne i słabe strony oraz 
przyjrzymy się sposobom ich wykorzystania w pracy, nauczymy się 
budowania otwartości w relacjach, a wszystko to dzięki zastosowaniu 
nowatorskiej metody Points of you

Warsztat pn. „Z działalnością na TY”  
– 29 października i 5 listopada
 – poruszymy tematy związane z zakładaniem działalności gospodar-
czej, zaprezentujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych 
na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, poznamy historię ko-
biet, które prowadzą własne biznesy – będzie to czas inspiracji i mo-
tywacji

Warsztat pn. „Kierunek praca” – 26 listopada
 – wraz z rekruterem przygotujemy profesjonalne CV, przeprowadzimy 
symulację rozmowy kwalifikacyjnej, porozmawiamy o najczęstszych 
błędach w dokumentach aplikacyjnych, poruszymy temat autopre-
zentacji oraz autodiagnozy własnych kompetencji

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! Liczy się kolejność zgłoszeń! For-
mularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: nasielsk.pl/wNM

Na zgłoszenia czekamy do 15 września lub do wyczerpania miejsc.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji BGK – program 
„Skrzydła dla mamy” edycja III

Szczegóły w Referacie Promocji Gminy:

tel. 23 69 33 123

promocja@nasielsk.pl

BRYDŻ
Wyniki turnieju „szesnastego”, 19.08.2022 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   196 pkt (61,25%)
2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  188 pkt (58,75%)
3. Krzysztof Brzuzy – Mariusz Figurski  162 pkt (50,63%)
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra   161 pkt (50,31%)
5. Alicja Bartosik – Zbigniew Michalski  137 pkt (42,81%)
6. Joanna Drozd – Józef Skrzypczak  116 pkt (36,25%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:
1. Krzysztof Michnowski     80 pkt
2. Waldemar Gnatkowski     74 pkt
3. Piotr  Kowalski      65 pkt
4. Grzegorz Nowiński      64 pkt
5. Alicja Bartosik      54 pkt
6. Krzysztof Morawiecki     48 pkt
7-8. Paweł Wróblewski      44 pkt
 Janusz Wydra      44 pkt
9. Zbigniew Michalski     40 pkt
10. Mariusz Figurski      38 pkt
Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK

Ruszyła 12. edycja konkursu „Ma-
zowieckie Barwy Wolontariatu”. 
Od 22 sierpnia do 30 września br., 
można zgłaszać kandydatów do 
konkursu „Mazowieckie Barwy 
Wolontariatu”. Jest on organizowa-
ny przez Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Mazowieckiego. 

Jego celem jest nagrodzenie naj-
aktywniejszych wolontariuszy oraz 
ukazanie dobrych praktyk współ-
pracy, a przede wszystkim zachę-
canie mieszkańców Mazowsza do 
podejmowania aktywności wolon-
tariackiej.

Laureaci wybierani będą w katego-
riach:

- wolontariat indywidualny;

- wolontariat grupowy,

- wolontariat w szkole lub przed-
szkolu,

- wolontariat seniorów,

- kategoria specjalna – pomoc 
Ukrainie.

W tej edycji konkursu stworzo-
na została kategoria specjalna,  
w której uhonorowane zostaną or-
ganizacje pozarządowe za działal-
ność na rzecz pomocy Ukrainie. 
Aktywność, która będzie zalicza-
na do tej kategorii może być pro-
wadzona na terenie naszego kraju 
oraz Ukrainy w zakresie np. po-
mocy humanitarnej, edukacyjnej, 
psychologicznej, medycznej, so-
cjalno-bytowej.

Kandydatów mogą zgłaszać: or-
ganizacje pozarządowe, grupy 
samopomocowe, instytucje pań-
stwowe, instytucje samorządowe, 
podmioty, które realizują program 
wolontariatu pracowniczego, oso-
by fizyczne korzystające z pomocy 
wolontariuszy, wolontariusze.

W XII edycji konkursu dla laure-
atów czterech kategorii stałych 
przewidziane są nagrody finanso-
we w wysokości po 2 000 zł, a dla 
laureata kategorii specjalnej - po-
moc Ukrainie - nagroda finansową 
w kwocie 5 000 zł. Natomiast dla 
wyróżnionych we wszystkich pię-
ciu kategoriach bilety/vouchery 
- ufundowane przez mazowieckie 
instytucje kultury.

Wypełniony formularz wraz z opi-
sem należy przekazać albo za po-
średnictwem poczty elektronicznej 
na adres e-mail: dialog@mazovia.
pl, albo przesłać w formie papie-
rowej na adres korespondencyjny: 

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Warszawie.

Więcej informacji na stronie inter-
netowej www.mazovia.pl i www.
dialog.mazovia.pl.

(o.)
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NASIELSK BASZTA TEAM

Mitingi Biegowe dla każdego! 
Trening vol. 3  
– Nad Jeziorem Zieleń
Kolejne ćwiczenia biegowe z racji 
przymusowej nieobecności trenera 
poprowadził członek naszego sto-
warzyszenia Arkadiusz Żyła, który od 
dawna solidnie trenuje, czego efek-
tem są znakomite wyniki biegowe. 
Trening poziomem nie odbiegał od 
profesjonalizmu braci Szymborskich.

Także na tym spotkaniu zebrała się 
duża grupa chętna do poznania na-
stępnego, atrakcyjnego przyrod-
niczo terenu naszej gminy. Zajęcia 
odbywały się przy polodowcowym 
Jeziorku Zieleń i okolicznym lesie 
z obszarem Natura 2000 „Świetliste 
dąbrowy i grądy w Jabłonnej”.

Jest to miejsce wyjątkowe, urokli-
we pełne magii i owiane legendami 
o zapadniętym przy nim kościele, 
istnieniu karczmy czy występowa-
niu sił nadprzyrodzonych. Jeziorko 
leży w bezodpływowej niecce doli-
ny polodowcowej, która w tym rejo-
nie rozpoczyna się i ciągnie się przez 
Psucin, Toruń Dworski po dolinę 
Wkry. Akwen nazywany również „je-
ziorem miłości” jest w unikatowym 
kształcie serca z ciekawym ubarwie-

niem wody i znajduje 
się na południowym 
krańcu gminy, na 
skraju lasu z War-
szawskim Obszarem 
Chronionego Krajo-
brazu. Zieleń wśród 
pól jest niczym „kro-
pla wody” ostoją dla 
zwierząt i roślin.

Trening vol. 4  
– Stawy w Paulinowie
Zajęć biegowych ciąg dalszy, tym 
razem w rejonie zbiorników wod-
nych powstałych po wydobyciu złóż 
mineralnych – górniczym kruszyw 
naturalnych w latach 1998-2001. Są 
to jedne z największych zbiorników 
wodnych w gminie Nasielsk. Znajdują 
się w rękach prywatnych. Rejon tych 
akwenów stanowi ostoje dla zwie-
rząt. Bogaty jest w roślinność wodną 
i szuwarową. Stawy znajdują się przy 
zielonym, pieszym szlaku turystycz-
nym.

Każdy kolejny trening będzie prze-
prowadzony w różnych obszarach 
cennej przyrody gminy Nasielsk, 
w miejscach atrakcyjnych i pięknych 
przyrodniczo-krajobrazowo. Uczest-

nicy poznają również wybrane od-
cinki szlaków turystycznych gminy 
Nasielsk. 

Tymczasem kolejny trening już 
w najbliższą niedzielę o 10.00 przy 
Szkole Podstawowej w Popowie Bo-
rowym w dolinie Klusówki. Wyjazd 
spod Baszty o 9.45. Śledź nasz profil 
i sprawdź, gdzie się spotykamy. Co 
tydzień nowe miejsce.

Każdy uczestnik otrzyma pakiet star-
towy: napój i baton energetyczny. 
Udział w co najmniej 3 treningach 
zostanie nagrodzony medalem pa-
miątkowym!

Zadanie publiczne realizowane ze 
środków Gminy Nasielsk.

Łukasz Malinowski
Prezes Stowarzyszenia  

Nasielsk Baszta Team

PIŁKA NOŻNA

Drużyny Żbika w grze
Piąta liga nabiera rozpędu, jednak w kolejnych dwóch meczach, które rozegrał 
Żbik Nasielsk, udało się tej drużynie zdobyć tylko jeden punkt. A w obu przy-
padkach zapowiadało się zwycięstwo.

27 sierpnia br. Żbik Nasielsk rozegrał mecz na wyjeździe z KS Drukarzem War-
szawa. Spotkanie odbyło się na boisku w Warszawie przy Alei Zielenieckiej 2. 
Mecz zaczął się od żółtej kartki – w 13’ otrzymał ją warszawski zawodnik Oliwier 
Żurawski. Pierwszy gol padł natomiast w 26’ w wykonaniu Mateusza Bramowi-
cza, któremu asystował Kamil Stańczak.

Chwilę później żółtą kartką sędzia ukarał Michała Morawskiego ze Żbika 
Nasielsk. W 37’ minucie Mateusz Bramowicz, tym razem w asyście Marka Osiń-
skiego, ponownie umieścił piłkę w bramce, poprawiając wynik meczu. Przed 
końcem pierwszej połowy sędzia pokazał kolejną żółtą kartkę, tym razem Igo-
rowi Owramko z Drukarza. W drugiej połowie rywale próbowali odrobić straty, 
jednak zawodnicy skutecznie odpierali próby ataków, a i nasielski bramkarz nie 
miał mało pracy. Padały kolejne żółte kartki – w 58’ otrzymał ją Tymofii Bieliera 
(Żbik), w 65’ Igor Frączkiewicz (Drukarz), a w 70’ Krzysztof Frączkiewicz (Żbik). 
Niestety ostatnie minuty meczu nie były udane.

Pierwszego gola dla Drukarza zdobył Mateusz Krakowiak w 87’. Sytuacja na bo-
isku była napięta, a chwilę później żółtą kartkę otrzymał nasielski zawodnik Da-
wid Walczak. Celny strzał zawodnika Drukarza rozbudził warszawiaków, którzy 
postanowili walczyć do ostatniej chwili doliczonego czasu. Podział punktów stał 
się faktem w 90+3 minucie, gdy bramkę zdobył Diego Deisadze, który otrzy-
mał równocześnie żółtą kartkę. Mecz zakończył się remisem 2:2.

W czwartej kolejce, Żbik Nasielsk na własnym boisku podjął Sokoła Serock. Tym 
razem to reprezentant gości Patryk Olszewski w 18’ umieścił piłkę w bramce. 
Prowadzeniem jednak długo się nie cieszyli, gdyż w 29’ dobrą passę rozpoczął 
Mateusz Bramowicz, a w między czasie sędzia zdążył pokazać kolejne żółte 
kartki serockim zawodnikom (Damianowi Jaczewskiemu i Michałowi Durzyń-
skiemu), a przed końcem pierwszej części spotkania Oliwierowi Tetkowskiemu. 
Można było zauważyć osłabienie w grze drużyny z Serocka, co wykorzystał 
w 37’ Kamil Stańczak i w 44’ Mateusz Bramowicz. W ten sposób zawodnicy 
Żbika zakończyli pierwszą połowę dość mocną przewagą 3:1.

Druga połowa rozczarowała kibiców. Serocczanie zaczęli odrabiać straty. Do 
remisu goście doprowadzili w ciągu 20. minut drugiej połowy. Najpierw celnie 
strzelił Patryk Olszewski, a później Karol Szeliga. Zawodnicy Sokoła wyszli na 
prowadzenie po bramce Brunona Worotyńskiego (76’), a zwycięstwo umocnił 
Sylwester Szambelan (81’). 

W drugiej połowie nie zabrakło też żółtych kartek. Trzykrotnie sędzia poka-
zał je zawodnikom Żbika (Łukasz Zalewski, Michał Morawski i Marek Osiński), 
a dwukrotnie reprezentantom Sokoła (Sylwester Szambelan i Rafał Choszcz).

10 września br. o godzinie 16:00 w V kolejce Żbik Nasielsk na wyjeździe zmie-
rzy się z Makowianką Maków Maz., a 17 września o 15.00 w VI kolejce podej-
mie na własnym boisku drużynę KTS Weszło S.A.

***

Na boisko wyszły również kobiety, które 28 sierpnia pokonały drużynę Świt 
Barcząca 2:0. Autorkami bramek były Angelika Chrzanowska (61’) i Patrycja 
Sitkiewicz (76’). Niestety w drugiej kolejce dziewczyny poniosły sromotną po-
rażkę, ulegając 10:0 drużynie Luks Sportowa Czwórka Radom.

***

Dobrze sezon rozpoczął też rocznik 2007/08 Żbika Nasielsk, który w pierw-
szym spotkaniu spektakularnie pokonał drużynę Ostrovia Ostrów Mazowiecka 
8:0. Gwiazdą spotkania został Kacper Barański, który ustrzelił klasycznego hat 
tricka. Ponadto do mocnego zwycięstwa cegiełkę dołożyli: Kuba Prusinowski 
dwoma golami, a także Filip Łyczkowski, Marcin Gogolewski i Kuba Jończyk.

3 września rocznik ten pokonał na wyjeździe Wkrę Bieżuń 2:5. Prowadzenie 
już w 2’ objął Żbik Nasielsk dzięki Krystianowi Cichwiczowi. Kilka minut póź-
niej Eryk Sikorski z Wkry doprowadził do remisu, który utrzymał się niemal do 
końca pierwszej połowy, aż do strzału Filipa Łyczkowskiego. W drugiej poło-
wie drużynie Wkry udało się zremisować, lecz w ostatnich 20 minutach 
spotkania to Żbik znów rządził na boisku, o czym świadczyły kolejne trzy 
gole zdobyte przez Aleksandra Kordysa, Krzysztofa Dłutowskiego i Kac-
pra Barańskiego.

Michał B.


