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UTRUDNIENIA 
W RUCHU

U r z ą d  M i e j s k i  w  N a s i e l s ku 
i n f o r m u j e ,  i ż  w  d n i u 
2 2  s i e r p n i a  2 0 1 5  r o k u 
w Borkowie (prz y pomniku) 
odbędą się uroczystości związane 
z 95. Rocznicą bitwy nad Wkrą. 
W związku z powyższym na-
stąpi zamknięcie odcinka drogi 
w Borkowie  godzinach 16.30-
19.45. 

P r e f e r o w a n y  o b -
j a z d  m i e j s c a  u r o c z y s t o -
ści w kierunku Pomiechówka
i z Pomiechówka: przez Lele-
wo, zaborze, Miękoszyn, To-
ruń Dworski, Toruń Włościański, 
Goławice Pierwsze.

ZA UTRUDNIENIA 
PRZEPRASZAMY. 

Kiedy oczyszczanie Nasielnej?
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

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./fax 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. 23 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 23 693 00 26

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 16.00–18.00

Wtorek 10.00–13.00
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000)

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 15.00 do 16.00.

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

Dyżury aptek 
Informujemy, że w porze nocnej, niedziele, święta  

oraz inne dni wolne od pracy apteki ogólnodostępne dyżurują pod wskazanymi 
numerami telefonu:

na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 572 388 046
na terenie miasta i gminy Nasielsk oraz gminy Pomiechówek 572 388 045

sierpień 2015 r.
10.08. -  16 .08.2015 r.  -  Apteka „Herba”,  ul .  Kolejowa,  
                                                        Nowe Pieścirogi;
17.08. - 23.08.2015 r. - Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek;
24.08. - 30.08.2015 r. - Apteka „Przy Stacji”, Pomiechówek.

(red.,  
na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

Z UM

Zapisy na przydomowe 
oczyszczalnie 
Najprawdopodobniej w IV kwartale 2015 r. zostanie uruchomiony PROW 
2014–2015. Liczymy na to, że w programie znajdą się również środki  
na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Beneficjentem środków byłaby gmina, a pozyskane środki służyłyby wy-
budowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych. 
Wyłączone z projektu będzie miasto Nasielsk oraz Stare i Nowe Pieścirogi 
– jako miejscowości należące do aglomeracji.
Najprawdopodobniej poziom pomocy finansowej ze środków EFRROW 
będzie wynosił ok. 60% kosztów kwalifikowanych, natomiast ok. 40% 
kosztów kwalifikowanych będą to środki osób fizycznych.
W związku z tym gmina rozpoczęła już przygotowania do ewentualnego 
złożenia wniosku o dofinansowanie. Dlatego prosimy wszystkich zainte-
resowanych o kontakt. 
Listy osób chętnych znajdują się u sołtysów poszczególnych miejsco-
wości. Można również zgłosić się bezpośrednio do Wydziału Środowiska  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 23 69 33 101, podając imię, nazwisko, 
adres zamieszkania oraz liczbę osób zamieszkałych na danej posesji.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM
Zaproszenie na spotkanie 
konsultacyjne LGD 
Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi serdecznie zaprasza  
na spotkanie konsultacyjne z lokalną społecznością pt. „Warsztaty dia-
logu społecznego organizowane dla mieszkańców gmin obszaru LGD 
Zielone Mosty Narwi”, dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strate-
gii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi w ramach działania 19. Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Na spotkanie zapraszamy rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji samorządowej  
i wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem i wyznaczeniem obszarów 
wsparcia finansowego w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
Każdy z Państwa ma możliwość wskazania lokalnych problemów, obsza-
rów życia mieszkańców wymagających wsparcia w ramach realizacji Lo-
kalnej Strategii Rozwoju. Cenne będą dla nas wszystkie Państwa pomysły, 
opinie, a także konkretne propozycje przedsięwzięć, jakie mogłyby zo-
stać objęte dofinansowaniem w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone 
Mosty Narwi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020.
Spotkania dotyczyły będą w szczególności analizy mocnych i słabych 
stron, szans i zagrożeń obszaru, a także celów Lokalnej Strategii Rozwoju.
Termin spotkania: 19.08.2015 r., godzina 10.00.
Miejsce spotkania: Urząd Miasta Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 05-190 
Nasielsk.
Zakres tematyczny spotkań:
1. Wprowadzenie – krótkie podsumowanie dotychczasowych działań 
i efektów wdrażania programu Leader na terenie działania LGD Zielone 
Mosty Narwi.
2. Wprowadzenie do nowego PROW 2014–2020:
a) priorytety, które będą wspierane,
b) lista działań, które mogą być finansowane,
c) zasady finansowania, refundacje i premie, limity na poszczególne dzia-
łania.
3. Diagnoza obszaru i analiza SWOT pod kątem możliwości rozwoju rynku 
pracy, jak również włączenia grup defaworyzowanych w procesie realiza-
cji LSR – warsztaty i dyskusja.
4. Główne kierunki rozwoju obszaru – warsztaty i dyskusja.
5. Projekty grantowe i możliwości aktywizacji mieszkańców obszaru – 
warsztaty i dyskusja.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 23 691 88 55 
lub 505 228 852, e-mail biuro@zielonemostynarwi.pl.
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O G Ł O S Z E N I E

Z MIASTA

Kiedy oczyszczanie Nasielnej?
Rzeka Nasielna zarosła całkowi-
cie. Zamulenie i zarastanie kory-
ta rzecznego spowalnia prąd rzeki. 
Na razie w okresie suszy pozwala 
to na utrzymanie wyższego pozio-
mu wód gruntowych. Jednak w ra-
zie gwałtownego podniesienia się 
stanu wody dojdzie do podtopień 
piwnic na osiedlu przy ulicy Krupka 
czy na Nowej Wsi. 
– Bardzo mocno zarosła Nasielna 
za ogródkami działkowymi koło 
osiedla przy ulicy Warszawskiej. 
Sygnalizowałem problem Woje-
wódzkiemu Zarządowi Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Nowym 
Dworze Mazowieckim, burmistrzo-
wi Nasielska, a także pani kierownik 
Wydziału Środowiska nasielskiego 
magistratu – mówi radny Mirosław 
Świderski. – Mamy teraz najlep-
szy okres na podczyszczenie rzeki, 
której na wielu odcinkach w ogó-
le nie widać. Jest sucho i bez pro-
blemu można wjechać cięższym 
sprzętem. W Zarządzie Melioracji 
poinformowano mnie, że muszą 
znaleźć na to pieniądze, burmistrz 

na pewno będzie również zabiegał 
o podjęcie działań – dodaje.
Jak dowiedzieliśmy się w nasielskim 
magistracie, gmina Nasielsk co-
rocznie, zgodnie z decyzją starosty 
nowodworskiego z 2006 r., doko-
nuje konserwacji rzeki Nasielnej na 
odcinku od wylotu z oczyszczalni 
do mostu PKP. Konserwacja obej-
muje wykoszenie skarp, usuwanie 
wszelkich przetamowań z kory-
ta rzeki utrudniających przepływ 
wody oraz zebranie zalegających 
na skarpach i na dnie śmieci i gałęzi. 
Prace takie zostaną na tym odcin-
ku wykonane również jesienią bie-
żącego roku.
Natomiast czyszczenie pozosta-
łych odcinków rzeki należy do 
Wojewódzkiego Zarządu Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych w Nowym 
Dworze Mazowieckim.
– Z in form acj i  uzyskanyc h z 
WZMiUW wynika, że prace konser-
wacyjne polegające na likwidacji 
przetamowań na rzece Nasielnej 
będą również wykonane. Najwięk-
szy problem występuje na odcinku 

rzeki przy ogródkach działkowych, 
przy których działki zostały pogro-
dzone do samej linii wody i nie ma 
możliwości nie tylko wjechania 
sprzętu, ale również swobodne-
go przejścia wzdłuż rzeki – wyja-
śnia Jadwiga Szymańska, kierownik 
Wydziału Środowiska w nasielskim 

Urzędzie Miejskim. – Ponadto, 
działkowicze często budują z gałęzi 
oraz ze ściętej trawy tamy przy linii 
brzegowej, które przy podniesieniu 
się lustra wody są przez rzekę po-
rywane i tworzą zatamowania. Na 
odcinku tym rzeka jest nieuregulo-
wana i prace polegające na regu-

lacji nie będą jednak prowadzone 
– dodaje. 
Miejmy nadzieję, że problem za-
cznie być rozwiązywany regularnie, 
gdyż odkładanie tematu na kolejne 
lata może spotęgować jego skutki.

Michał B.

Z MIASTA

Co z „Podwórkiem Nivea”?
Przygotowania do budowy placu zabaw „Podwórko Nivea” trwają, jak 
zapewniają nas urzędnicy nasielskiego magistratu oraz przedstawicie-
le Marki Nivea. Na miejscu, gdzie ma być zlokalizowany plac zabaw, 
pracownicy Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyko-
nali już prace porządkowe przygotowujące teren pod planowaną in-
westycję. – Czekamy na termin, kiedy u nas pojawi się wykonawca 
robót wyznaczony przez firmę Nivea i wykona drenaż, podbudowę 
pod plac, położy trawę i zainstaluje urządzenia. Na razie nie znamy 
dokładnej daty, najprawdopodobniej prace związane z tą inwestycją 
rozpoczną się we wrześniu – mówi Krzysztof Miller, kierownik Wydział 
Administracji nasielskiego UM. 

Z informacji przekazanych nam przez Paulinę Trzaskowską z Biura Pra-
sowego Marki Nivea wynika, że termin odbioru prac budowlanych na 
nasielskim „Podwórku Nivea” ustalono na 14 września br. – Tego dnia 
zaplanowano odbiór robót, ale po nim musi nastąpić kontrola jakości 
ich wykonania, ewentualne uzupełnienia i poprawki czy też wymiana 
np. uszkodzonych w transporcie urządzeń. Oficjalne otwarcie nastąpi 
zapewne na początku października br., wstępnie zarezerwowano czas 
od 4 do 11 października br. – wyjaśnia Paulina Trzaskowska, obiecując 
podać informacje o dokładnej dacie otwarcia placu zabaw we wrześniu. 

(i.)
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KRONIKA OSP
2 sierpnia zastęp strażaków z Ciek-
syna gasił pożar słomy na polu w 
Mogowie.
3 sierpnia ochotnicy z Cieksyna 
usuwali w tej miejscowości gniaz-
do szerszeni.
7 sierpnia  strażacy z OSP Nasielsk 
zostali wezwani do wypadku dro-
gowego w Jackowie Włościańskim. 
8 sierpnia  ochotnicy z Nasielska 
oraz Nuny gasili pożar poszycia 
leśnego w Paulinowie.
8 sierpnia  strażacy z OSP Psucin 
zostali wezwani do pożaru sło-
my po ściętym zbożu w Cegielni 
Psuckiej.
10 sierpnia nasielscy ochotnicy 
wyjeżdżali do pożaru trawy w No-
wych Pieścirogach.
10 sierpnia  strażacy z OSP Nasielsk 
usuwali gniazdo szerszeni w Pauli-
nowie.
10 sierpnia strażacy z OSP Psucin 
uczestniczyli w zabezpieczaniu 
miejsca wypadku drogowego w 
tej miejscowości. 

KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A
POLICYJNIE

Prosto w drzewo
W piątek, 7 sierpnia br. ok. godz. 11.00 na drodze z Nasielska do Jac-
kowa Włościańskiego samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył  
w drzewo. W środku pojazdu została uwięziona jedna osoba. 
Na miejsce zdarzenia przyjechał zastęp OSP Nasielsk oraz pogoto-
wie ratunkowe. Rannemu udzielono pomocy. Kierującym okazał się 
obywatel Ukrainy, który miał 2 promile alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń. Odpowie  
za jazdę pod wpływem alkoholu. 
Drugi wypadek miał miejsce w poniedziałek, 10 sierpnia br., ok. godz. 
19.30 w Psucinie kierujący fiatem seicento zjechał na pobocze i ude-
rzył w drzewo. Na miejsce zdarzenia przyjechała miejscowa straż 
pożarna i  pogotowie ratunkowe. Kierowca z obrażeniami ciała trafił  
do szpitala. Nie był pod wpływem alkoholu.

(red.), za: FB OSP Nasielsk

28 lipca w Lorcinie nieznani sprawcy 
dokonali kradzieży paliwa o wartości 
450 zł i uszkodzili zbiornik w ciągni-
ku. Straty oszacowano na 5000 zł 
na szkodę mieszkańca Lorcina.
29 l ipca w Cieksynie nieznani 
sprawcy dokonali kradzieży mienia  
z działki letniskowej. Straty wynoszą 
1200 zł na szkodę mieszkańca War-
szawy.
29 lipca w Słustowie Bogdan F., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kiero-
wał rowerem pomimo zakazu są-
dowego.
30 lipca w Nasielsku na ul. Wiejskiej 
dwie kobiety narodowości ukraiń-
skiej dokonały kradzieży pieniędzy, 
a dokładnie 10 000 zł, na szkodę 
mieszkańca Nasielska.
30 lipca w Nasielsku na ul. Krup-
ki kierowca samochodu marki Fiat 
Seicento, mieszkaniec Nasielska, na 
łuku drogi nie dostosował prędkości 
do warunków ruchu i zderzył się z 
rowerzystką. Rowerzystkę z obraże-
niami ciała przewieziono do szpitala.
31 lipca w Pniewie nieznani sprawcy 
włamali się do sklepu Stihl i dokonali 
kradzieży mienia o wartości 15 000 
zł na szkodę właściciela sklepu.
3 sierpnia w Mogowie nieznani 
sprawcy dokonali kradzieży roweru 
o wartości 600 zł na szkodę miesz-
kanki gminy Nasielsk.
6 sierpnia w Chrcynnie nieznani 
sprawcy dokonali kradzieży rowe-
ru oraz portfela z dokumentami. 
Straty oszacowano na łączną kwotę 
4500 zł na szkodę mieszkańca gmi-
ny Nasielsk.
10 sierpnia w Dobrej Woli niezna-
ni sprawcy skradli uzwojenie trans-
formatora. Straty wynoszą 2000 zł  
na szkodę firmy Energa Operator.
Pijani na drodze:
7 sierpnia w Jackowie Włościańskim 
obywatel Ukrainy, Iwan I., kierował 
samochodem w stanie nietrzeźwo-
ści (1,78 ‰) i zjechał do przydrożne-
go rowu.

Z GMINY

Upały nam doskwierają
Trwające od wielu dni upały moc-
no już nas zmęczyły. Zwłaszcza te 
osoby, które nie mają szans na spę-
dzenie tego czasu nad jeziorami lub 
morzem. Jednym przynoszą one 
pieniądze, innych narażają na straty. 
Z upałami związana jest susza. 
Obecna jest największa od wielu 
lat. Wysychają nawet duże zbiorniki 
wodne, nie mówiąc już o rzekach 
wijących się przez nasze ziemie. 
Także ziemię nasielską. 
Właściwie nie ma u nas miejsco-
wości, która nie byłaby dotknię-
ta przez suszę. To wyraźnie widać 
na polach, łąkach w lasach i sa-
dach. Plony będą dużo niższe niż 
w roku ubiegłym i w latach wcze-
śniejszych. Złociste łany zbóż, od 
pewnego czasu, wcale nie cieszyły 
rolników. W tym roku zapowiada-
ły one, że będzie mniej ziarna, bo 
chociaż rośliny wyglądały ładnie, to 
jakość i ilość ziarna nie była najlep-
sza. A rolnicy długo patrzyli w nie-
bo i czekali na każdą kroplę dżdżu. 
Do ostatniej chwili, kiedy już nie 
można było dłużej czekać i trzeba 
było rozpocząć żniwa. Wyschły też 
trawy i wszystko wskazuje, że bę-
dzie problem z karmą dla bydła. Po-
dobnie będzie chyba z kukurydzą. 
Wieś liczy straty.
Wiele pracy spowodowanej suszą 
mieli strażacy. Podobnie jak w ca-
łej Polsce, u nas także płonęły tra-
wy, zboża i lasy. Na potrzeby akcji 
strażackich poszło o 20 tys. złotych 
więcej, niż ma to miejsce w czasie, 
gdy są normalne warunki pogodo-
we.

Wody zaczęło brakować nie tyl-
ko w strumykach i stawach. Bra-
kuje jej także w naszych domach, 
w kranach. Można wymienić kilka 
wsi, gdzie brak ten jest szczególnie 
dotkliwy. Głównie to miejscowości 
położone na krańcach naszej gmi-
ny, jak np. Jackowo Włościańskie, 
Zaborze, Dobra Wola, ale i inne. 
Przyczyną jest zwiększony pobór 
wody. Jako przykład niech posłuży 
SUW w Jackowie. Przeciętny dobo-
wy pobór wody z tego ujęcia nie 
przekracza 350 metrów sześcien-
nych. Obecnie przekracza 1200 
metrów sześciennych. Kłopoty z 
dostarczeniem potrzebnej obecnie 
ilości wody mają i inne stacje uzdat-
niania wody. Prawdopodobnie nie 
obejdzie się bez nowych inwestycji.
Wielu mieszkańców zwraca uwagę 
na jeszcze jeden aspekt związany z 
brakiem wody lub obniżeniem jej 
ciśnienia w sieci. Otóż wiele osób 
zamontowało urządzenia grzewcze 
elektryczne czy gazowe, urucha-
miane po odkręceniu kurka. Aby 
zadziałały, musi być jednak w sieci 
odpowiednie ciśnienie. Nie ma go, 
więc nie ma ciepłej wody. 
Pojawił się pomysł, by wzorem in-
nych miast uruchomić w pewnych 
miejscach naszego miasta o okre-
ślonych godzinach kurtyny wodne. 
Taką kurtynę uruchomili np. stra-
żacy z Psucina dla pielgrzymów z 
Ełku. To z pewnością pewien koszt, 
ale radość dzieci i poprawa samo-
poczucia dorosłych są tego warte.
Nadmiernie wysokie temperatu-
ry mają też negatywny wpływ na 

nasze zdrowie. Dotyczy to zwłasz-
cza dzieci i ludzi starszych. W przy-
chodniach widać wyraźnie, że 
więcej jest osób potrzebujących 
pomocy medycznej z przyczyn 
związanych ze zbyt wysoką tem-
peraturą.
W poniedziałek, 10 sierpnia br., 
miała miejsce poważna awaria 
w stacji transformatorowej na ul. 
POW. Prawdopodobnie przyczyn 
jej trzeba szukać zarówno w wy-
sokiej temperaturze powietrza, jak 
i w tym, że z tego powodu włączo-
no wiele urządzeń elektrycznych. 
Na kilka godzin wielu nasielszczan 

było pozbawionych energii elek-
trycznej. Trzeba było wymienić 
duży segment tej stacji. Energetycy 
pracowali w pocie czoła (mimo że 
zapadł już zmrok, było bardzo go-
rąco) i tuż po północy prąd docierał 
znów do odbiorców. 
Prognostycy przewidują, że wyso-
kie temperatury mogą nam jesz-
cze towarzyszyć przez kilka dni. Są 
uciążliwe, ale warto skorzystać też 
z uroków, jakie są z nimi związane, 
tym bardziej że w perspektywie 
mamy czas, kiedy zatęsknimy za 
ciepłem. 

andrzej zawadzki
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Szkoła specjalna  
w Dębinkach
Informacja o pomyśle utworzenia w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole 
Podstawowej w Dębinkach klas 0 i I dla dzieci posiadających orzecze-
nia o potrzebie kształcenia specjalnego pojawiła się w czerwcu br. Wte-
dy to, 26 czerwca, odbyło się nawet wstępne, informacyjne spotkanie 
dla rodziców takich dzieci zorganizowane przez nasielski magistrat. Poza 
Bogdanem Ruszkowskim, burmistrzem Nasielska, wzięli w nim udział dy-
rektorzy szkół podstawowych, przedszkoli, radni oraz zainteresowani ro-
dzice. Była nawet możliwość obejrzenia warunków lokalowych szkoły. 
Rodzice mieli wątpliwości odnośnie do dowozu, sprawowania fachowej 
opieki nad ich dziećmi oraz akceptacji środowiska szkolnego. 

Burmistrz zapewniał wtedy, że jeśli rodzice wyrażą wolę zapisania swo-
ich dzieci do takich klas, zapewni dzieciom odpowiedni dowóz, należy-
te warunki do nauki, a także wykwalifikowaną kadrę. Natomiast dyrektor 
Grażyna Menich-Massanowska deklarowała, że w szkole panuje spokój i 
domowa atmosfera, dlatego nowi uczniowie z pewnością będą się w niej 
dobrze czuli. Jak się dowiedzieliśmy w nasielskim ZOSiP, pod uwagę jest 
branych 12 dzieci z naszej gminy posiadających stosowne orzeczenia. 
Poza czerwcowym spotkaniem odbywały się także indywidualne spo-
tkania z rodzicami. Niektórzy z nich zadeklarowali już chęć zapisania 
swoich dzieci do szkoły w Dębinkach. Dlatego rozpoczęły się tam pra-
ce adaptacyjne. – Na wyposażenie sal szkoły w Dębinkach w sprzęt 
specjalistyczny zabezpieczymy 20 tys. zł. – mówi burmistrz Ruszkow-
ski. – Zapewnimy też im dowóz do szkoły. Do tego celu będzie służył 
9-osobowy bus, który zostanie zakupiony przez Nasielskie Budownic-
two Mieszkaniowe – dodaje.
Na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Dębinkach czeka 
więc zerówka i klasa pierwsza. Jednak cały czas trwają jeszcze ustalenia 
dotyczące liczebności klas oraz formy prowadzonych zajęć szkolnych. 
W piątek, 28 sierpnia br., osoby zainteresowane będą mogły zobaczyć, 
jak przygotowano placówkę dla nowych uczniów.

(red.)

R E K L A M A

ZE SZKÓŁ

Wakacyjne remonty 

Okres wakacji to dla szkół na te-
renie naszej gminy dobry czas na 
wykonanie prac remontowych i 
konserwatorskich w budynkach. 
Sprawdziliśmy, co zastaną w nich 
uczniowie po powrocie z letniego 
wypoczynku.
Sporo prac zostało wykonanych 
w Szkole Podstawowej im. Stefa-
na Starzyńskiego w Nasielsku. Naj-
większa inwestycja była związana 
ze zwiększeniem bezpieczeństwa, 
g łównie przeciwpożarowego. 
Wykonano wewnętrzną instalację 
przeciwpożarową z hydrantami, 
a także wymieniono drzwi wyj-
ścia ewakuacyjnego. Za wyjściem 
ewakuacyjnym został ułożony z 
kolei chodnik z kostki brukowej. W 
ramach konserwacji pomalowano 
trzy sale lekcyjne, a także pomiesz-
czenie, w którym mieści się biblio-
teka szkolna, oraz klatki schodowe. 
Zadbano również o teren wokół 
szkoły m.in. przez oczyszczenie 
drogi do budynku i pielęgnację te-
renów zielonych.
Niezbędne prace zostały wykona-
ne również w Zespole Szkół nr 3 w 
Cieksynie. Trzy sale lekcyjne zosta-

ły gruntownie wyremontowane, 
łącznie z wymianą elektryki i lamp 
oświetleniowych, a także uzupeł-
nianiem tynków, gipsowaniem i 
malowaniem ścian. Przygotowa-
no pomieszczenia na pokój na-
uczycielski oraz bibliotekę szkolną; 
zamontowano nowe hydranty we-
wnątrz szkoły i odnowiono ściany i 
balustrady na korytarzu szkolnym. 
Na zewnątrz z kolei wyremontowa-
no fundamenty ogrodzenia. 
Poważny remont został przepro-
wadzony Szkole Podstawowej w 

Budach Siennickich, gdzie przepro-
wadzono remont kotłowni szkolnej: 
wymieniono tam piec i centralne 
ogrzewanie. Fundusze na te pra-
ce pochodziły ze środków gminy 
i wyniosły w sumie około 67 tys. 
zł. Poza tym, tak jak w innych pla-
cówkach, wykonano różne prace 
konserwatorskie przygotowujące 
zarówno budynek szkoły, jak i te-
reny wokół na powrót uczniów z 
wakacji.

(pk)

Z MIASTA

Niebezpiecznie na POW
Trwają prace remontowe związane z budową kanalizacji na ulicy POW. W 
związku z tym na kolejnych odcinkach ulicy jest wprowadzany ruch waha-
dłowy. Mieszkańcy chodzący pieszo zaczęli sygnalizować naszej redakcji 
potrzebę ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych i tirów, które 
wjeżdżają nieraz na wąski chodnik, mrożąc krew w żyłach pieszym. Warto 
się nad tym zastanowić.

(mb)

Serdecznie zapraszamy 
wszystkicj zainteresowanych,

w piątek,  
28 sierpnia 2015 r., 

o godz. 18.00
do Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Dębinkach. 

Będzie można zwiedzić  
budynek szkoły, w tym m.in.:

– nowo utworzoną salę 
terapii sensorycznej;

– gabinet terapii EEG Bio-
feedback – wyposażony w 

nowoczesny aparat uspraw-
niający pracę mózgu. 

	 	 Bogdan	Ruszkowski,
	 	 Burmistrz	Nasielska,	
Grażyna	Menich-	Masanowska	
dyrektor	Szkoły	Podstawowej		
w	Dębinkach	
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NASIELSK BASZTA TEAM

Patriotyczny zryw 
W 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego ok. 10 tysięcy biega-
czy, nie tylko naszych rodaków, pobiegło, by uczcić pamięć tych, którzy 
walczyli o wolną Polskę. 25 lipca w Warszawie odbył się 25 nocny Bieg 
Powstania Warszawskiego. Jest to jeden z biegów Warszawskiej Triady 
Biegowej „Zabiegaj o pamięć”. Triada biegowa to trzy biegi historyczne: 
Bieg Konstytucji 3 Maja, Bieg Powstania Warszawskiego oraz Bieg Nie-
podległości. 
Pogoda w tym dniu nie była sprzyjająca. Po południu nad Polskę nad-
ciągnęły burze, ulewy i wiele osób zrezygnowało z biegu, ale mimo to 
i tak padł rekord frekwencji. Oczywiście nie mogło zabraknąć członków 
Nasielsk Baszta Team. Po odśpiewaniu hymnu państwowego około go-
dziny 21:15 wyruszyliśmy spod Stadionu Polonii ulicami walk powstań-
czych: Bonifraterską, Miodową, Krakowskim Przedmieściem i Karową, 
a następnie Wybrzeżem Gdańskim i ul. Sanguszki do Konwiktorskiej – 
dwie takie pętle dały w sumie 10 km. By uczcić historyczny zryw, bie-
gliśmy w symbolicznych koszulkach, w biało-czerwonych przepaskach 
na ręku, wśród tysiąca płonących zniczy, ponadto z głośników płynęły 
odgłosy bombardowania, na trasie pojawiały się rekonstrukcje historycz-
ne, można było spotkać osoby w mundurach AK.
Nasielska 6-osobowa grupa przebiegła 10-kilometrowy dystans, zajmu-
jąc miejsca w pierwszej połówce ogólnej klasyfikacji, a nasz najlepszy 
zawodnik ukończył ten bieg z czasem 0:41:39. Każdy po ukończonym 
biegu otrzymał pamiątkowy medal, ponadto organizatorzy zapewni-
li posiłek regeneracyjny w postaci owoców i napojów izotonicznych. 
Podobne niezwykłe emocje towarzyszyły sportowcom i fanom podczas 
72. Tour de Pologne, który jest najbardziej prestiżową imprezą sportową 
w Polsce. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 1928 r. Początkowo był 
to wyścig amatorski, dopiero gdy w roku 1993 Dyrektorem Generalnym 
Wyścigu został Czesław Lang, wicemistrz olimpijski z 1980 r., TdP stał się 
wydarzeniem światowego formatu, o charakterze zawodowym. W 2014 
r. Tour de Pologne wygrał Rafał Majka, który został pierwszym polskim 
zwycięzcą wyścigu UCI World Tour. 

Dwóch kolarzy z naszego nasielskiego klubu 2 sierpnia gościło na pierw-
szym etapie tego najbardziej szlagierowego wyścigu szosowego w Pol-
sce: – Pojechaliśmy tam oczywiście na rowerach przez Dębe, Jabłonnę 
i ulicę Modlińską w Warszawie, prosto aż pod same błonie Stadionu Na-
rodowego. Były tam ustawione autokary i auta techniczne zespołów 
startujących (inaczej zwane stajniami). Parking był zastawiony koloro-
wymi pojazdami, należącymi do 18 ekip z całego świata, w tym jedna 
polska CCC Sprandi Polkowice i zawołana Reprezentacja Polski. Moż-
na było porozmawiać z niemal każdym zawodnikiem czy to masaży-
stą bądź dyrektorem sportowym, o ile dobrze władało się ich językiem. 
O godzinie 14 nastąpił start honorowy, po przejeździe aut związanych 
w wyścigiem pojechaliśmy za nimi Mostem Świętokrzyskim na słyn-
ny brukowy podjazd na Karowej. Byliśmy także na mecie. Wielokrot-
nie widzieliśmy pędzący peleton i uciekinierów, których niestety na 2–3 
okrążenia przed metą „wchłonęła” główna grupa. Finisz był sprinterski, 
wygrał najlepiej rozprowadzony i najsilniejszy Niemiec M. Kittel. Byliśmy 
na imprezie takiej rangi po raz pierwszy. Ogromne wrażenia, bycie tak 
blisko wyścigu jest niezwykłym przeżyciem. Niemal upalna aura dała się 
we znaki także i nam, bo wykręciliśmy tego dnia ponad 100 km. 
W tym historycznym już, 72. TdP, Polacy zwyciężyli na 4. (Maciej Bodnar) 
i 7. (Marcin Białobłocki) etapie. W całym wyścigu triumfował Hiszpan Jon 
Izagirre (Movistar), najlepszy Polak Tomasz Marczyński (Reprezentacja 
Polski) zajął 22. miejsce w klasyfikacji generalnej. 
Miejmy nadzieję, że za rok reprezentacja Nasielska w dużo liczniejszym 
składzie będzie towarzyszyła naszym rodakom w narodowym wyścigu 
kolarskim. 

(IW)

KULTURA
LEKTURY NA LATO

Od zbrodni do uśmiechu
Aktywny wypoczynek nad mo-
rzem, w górach czy też we wła-
snym ogrodzie zawsze można 
wzbogacić o dobrą lekturę. Taki 
relaks przyda się wszystkim, nawet 
tym, którzy już nie potrafią żyć bez 
laptopa czy tabletu, i będzie zde-
cydowanie bardziej pożyteczny 
niż oglądanie telewizji. Z pewno-
ścią pomoże też znieść upały, jakie 
zagościły u nas w ostatnich dniach, 
a także będzie doskonałym wytłu-
maczeniem konieczności urlopo-
wego leniuchowania. 
Na mój tegoroczny urlop wybra-
łam się z zapasem książek, na któ-
ry składały się przeczytane dawno 
temu lektury i kilka nowości. Z za-
łożenia miały być to pozycje nie-
zbyt wymagające, takie, których 
czytanie można w każdej chwili 
zawiesić, ale jednocześnie dobrze 
napisane i zabawne. Z poczuciem 
humoru w literaturze bywa róż-
nie, podobnie jak w życiu, ale ja z 
ogromną przyjemnością powró-
ciłam do książki z końca XIX pt. 
Trzech panów w łódce nie licząc 
psa Jerome K. Jerome, podejmują-
cej temat rzecznej wyprawy angiel-
skich dżentelmenów. Historia sama 
w sobie nie jest może porywająca, 
ale za to sposób jej opowiadania i 
zabawne dygresje, którymi jest na-
szpikowana, stanowią jej ogromny 
atut. To doskonały przykład angiel-
skiego poczucia humoru. 
Do łez rozbawiły mnie po raz ko-
lejny również perypetie rodziny 
Pruskich, opowiadane przez senio-
ra rodu, Wawrzyńca, w książkach 
pt. Jędrne kaktusy i Ballada o cha-
osiku. W anegdotycznej formie, z 
ogromnym dystansem do siebie i 
swoich bohaterów, autor pokazu-
je życie rodziny z dwójką małych 
dzieci. Autorem obu książek jest 
Paweł Klimczak, publikujący swoje 
utwory (a wcześniej piszący blog) 
jako Wawrzyniec Prusky. 
Z nowości wydawniczych w dwóch 
przypadkach postawiłam na twór-
czość doskonale znanych mi auto-
rów i się nie zawiodłam. Pogromca 
lwów Camilli Läckberg to sprawnie 
napisany kryminał, opowiadający 
o zwyczajnym życiu mieszkańców 
Fjällbacki i makabrycznych zbrod-
niach, które zaskakują sąsiadów. 
Ofiarami są młode dziewczęta, a 
mordercom udało się oszukiwać 
wszystkich przez całe lata. Akcja 
powieści toczy się płynnie, dlatego 
książkę czyta się jednym tchem, 
tym bardziej że zakończenie bę-
dzie zaskakujące.
Kryminał w stylu retro to powieść 
Czarne miasto Borisa Akunina, któ-
rej głównym bohaterem jest Erast 
Fandorin, a akcja toczy się w Baku 
w przededniu wybuchu I wojny 
światowej. Główny bohater przez 
przypadek wplątuje się w aferę 
szpiegowską i postanawia wytro-
pić niebezpiecznego terrorystę. To 
utwór skonstruowany po mistrzow-
sku, z wyraziście nakreślonymi po-
staciami, niestroniący od dygresji 
literackich i historycznych, stylem 
nawiązujący do najlepszych po-
wieści rosyjskich XIX w. Historię o 
radcy stanu czyta się błyskawicz-

nie, ponieważ książki Akunina są 
po prostu świetnie napisane. Czar-
ne miasto to już czternasta część 
przygód Fandorina.

Ostatnią lekturą, którą udało mi się 
przeczytać w ramach urlopu, jest 
książka pt. Simona autorstwa Anny 
Kamińskiej, o życiu wyjątkowej 
kobiety pochodzącej z niezwy-
kle utalentowanego rodu Kossa-
ków. Simona Gabriela Kossak była 
córką Jerzego, wnuczką Wojcie-
cha i prawnuczką Juliusza Kossa-
ków – malarzy batalistów. Ale w 
rodzinie Kossaków nie brakowało 
również talentów literackich. Si-
mona była bratanicą poetki Ma-
rii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i 
pisarki Magdaleny Samozwaniec. 
Rodzina Kossaków była związana 

z Krakowem, ale Simona, wybra-
ła życie z daleka od miasta – osia-
dła w Puszczy Białowieskiej, gdzie 
prowadziła wiele badań m.in. nad 
zwierzyną leśna. Nie odziedziczyła 
po przodkach talentów malarskich, 
ale za to potrafiła realizować swoje 
zainteresowania w dziedzinie przy-
rody, żyjąc z nią w symbiozie. Nie 
przepadam za biografiami, bo naj-
częściej są nudnym zestawieniem 
faktów i dat, a przy tym gloryfikują 
swoich bohaterów. W tym wypad-
ku jest inaczej. Autorka książki pod-
jęła się trudnego zadania, pisząc o 
osobie, która zmarła zaledwie kilka 
lat temu i o której pamięć jest na-
dal żywa. Pokazała kobietę z krwi 
i kości, otwarcie wyrażającą swoje 
poglądy i twardo przy nich obsta-
jącą, nieunikającą konfrontacji, bez-
kompromisową w kwestii ochrony 
przyrody, a więc dla wielu kontro-
wersyjną. A ponadto mającą odwa-
gę żyć w sposób, który uznała za 
najlepszy dla siebie, w otoczeniu 
przyrody i zwierząt. Książka zawie-
ra wiele ciekawych anegdot z życia 
prof. Simony Kossak, wzbogacają 
ją także piękne fotografie. Warto ją 
przeczytać, żeby poznać naprawdę 
ciekawe losy tej odważnej kobiety. 
Spośród moich propozycji z pew-
nością wybiorą Państwo przynaj-
mniej jedną, którą warto zabrać ze 
sobą na urlop. 

(i.)

Z TRASY

Pozdrowienia znad Soliny!
Nasielszczanin Karol Grubecki od 1 czerwca przemierza Polskę pieszo.  
8 sierpnia zdobył najbardziej wysunięty na południe punkt naszego kraju, 
a już dwa dni później 
przesłał nam pozdro-
wienia znad Soliny. 
Karolowi niestraszne 
upały: – Piję o wiele 
więcej wody i robię 
więcej przerw w wę-
drówce i… jakoś się 
idzie – mówi. 
O p t y m i zm go n i e 
opuszcza. Pełen we-
rwy i z uśmiechem na 
twarzy pokonuje ko-
lejne kilometry wy-
znaczonej przez siebie 
trasy. Dokąd zawita 
następnym razem? 
Czekamy na kolejne 
wieści z podróży. 

K.T.
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Lokal do wynajęcia 52 m2 

przy ul. Warszawskiej 2

(budynek GS)

Wszystkie media+parking. 

Tel. 531 881 222

O G Ł O S Z E N I E

Z WTZ

Integracyjne podsumowanie roku
W środę, 29 lipca br. w siedzi-
bie Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Starych Pieścirogach odbyło się 
podsumowanie całorocznej pracy. 
W tym wyjątkowym spotkaniu in-
tegracyjnym aktywny udział wzię-
ły rodziny uczestników warsztatów 
oraz goście: Janusz Konerberger, 
założyciel WTZ, a obecnie prezes 
SWS „Jan Pol”, oraz ks. Tadeusz Ja-
błoński, proboszcz parafii w Nunie, 
który jest duchowym opiekunem 
wspólnoty warsztatowej. 
U ro c z ys to ś ć  roz p o c zę ł a  s i ę  
w budynku WTZ prezentacją mul-
timedialną przedstawiającą waż-
ne wydarzenia i imprezy z życia 
warsztatów, które miały miejsce 
od września 2014 r. do lipca 2015 
r. Przedstawiane informacje wraz 
ze zdjęciami wzbogacał program 
artystyczny przedstawiony przez 
uczestników WTZ. Prezentację 
zakończono wspólnym odśpie-
waniem hymnu WTZ w Starych 
Pieścirogach, który powstał na 

przełomie czerwca i lipca bieżące-
go roku. Autorem tekstu piosenki 
Tak jak na warsztatach jest uczest-
nik pracowni muzyczno-teatralnej 
Leszek Lipski. 
Następnie Bogumiła Szlaska, kie-
rownik WTZ, wraz z Januszem 
Konerbergerem, prezesem SWS 
J a n - Po l ,  w y róż n i l i  n a g ro d a -
mi uczestników, którzy wyka-

zali szczególne zaangażowanie  
w całoroczną pracę WTZ. Rodzice 
uczestników, doceniając trud i ser-
ce, z jakim pracownicy warsztatów 
traktują swoich podopiecznych, 
przekazali im swoje podziękowania 
i wręczyli kwiaty Bogumile Szla-
skiej i Januszowi Konerbergerowi. 
Po rozdaniu nagród i podziękowa-
niach uroczystość przeniosła się 
do ogrodu WTZ, gdzie odbyła się 
wspólna biesiada przy grillu. 
Przypomnijmy, że Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Starych Pieścirogach 
działają od 2006 r. Zostały stwo-
rzone przez Janusza Konerbergera 
z myślą o osobach niepełnospraw-
nych, które znalazły tu domową 
opiekę, akceptację, a także pomoc 
specjalistów. Obecnie 30 uczestni-
ków z powiatu nowodworskiego i 
powiatów ościennych odbywa tu 
rehabilitację społeczno-zawodową 
przygotowującą ich do samodziel-
nego i aktywnego życia. 

(i.)

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
Osoby pełnoletnie posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności zapraszamy do kontaktu i podjęcia współpracy z Warsztatami 
Terapii Zajęciowej.

WTZ przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Jan-Pol”

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5A
Stare Pieścirogi, 05-191 Nasielsk

tel. 664-475-844, 
tel. 531-981-737

e-mail : wtzstarepiescirogi@o2.pl
www.wtzsws-janpol.pl,

Hymn WTZ 
Tak jak na warsztatach
Co dzień rano się zbieramy, 
Na warsztaty przyjeżdżamy,
I od siódmej się zaczyna nowy dzień. 
Gdy od rana słońce świeci, 
To cieszymy się jak dzieci,
Choć i w deszczu humor zawsze mamy też.

Ref.:
Tak jak na warsztatach nigdy Ci nie będzie!
Choćbyś zwiedził za przygodą cały świat.
Jeśli nawet więcej wiedzy gdzieś zdobędziesz, 
Nie zapomnisz nigdy tu spędzonych lat.
Czy się migasz, czy do pracy jesteś wołem. 
Czy zaspany, czy w humorze cały dzień.
Lepiej może być Ci chyba tylko w szkole, 
Która również trudną sztuką życia jest.

Sześć pracowni posiadamy, 
W każdej hobby rozwijamy,
By odnaleźć, każdy, swego życia sens.
I z krawieckiej do plastycznej,
Z ogrodniczej do muzycznej, 
W końcu w kuchni się widzimy, żeby zjeść.

     Leszek Lipski
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Z NOK-u

Twórcze wakacje
Nasielski Ośrodek Kultury co roku dba o to, aby najmłodsi mieszkańcy 
Nasielska nie nudzili się podczas wakacji. W lipcu dzieci, które zdecydo-
wały się skorzystać z oferty placówki, brały udział w zajęciach twórczych, 
interaktywnych spektaklach teatralnych, jak również przeżywały niezwy-
kłe przygody z bohaterami kinowych hitów filmowych.

W środy i czwartki w NOK odbywały się zajęcia w plastycznej oprawie. 
Ich uczestnicy brali udział w zabawach twórczych, m.in. tworzyli kukiełki 
z drewnianych łyżek i gadżety do sesji zdjęciowej. Sesja cieszyła się du-
żym zainteresowaniem. Można było ubrać się w finezyjne nakrycie głowy, 
robić śmieszne miny i wymyślone „ustawki”. 

Instruktorzy NOK zorganizowali także grę miejską, której celem było po-
szukiwanie skarbu. Aby ten skarb zdobyć, należało wykonać poprawnie 
wszystkie zadania. Po przejściu kolejnych etapów na małych odkrywców 
czekał skarb – złote monety (czekoladki) i duża torba cukierków. 
Od 8 do 17 lipca w południe w NOK dzieci mogły obejrzeć filmy: Pad-
dington, Baranek Shaun, Bella i Sebastian oraz Gang Wiewióra. Za sprawą 
Teatru TAK przeżywały również wspaniałe przygody z bohaterami spek-
takli: Przygody Łatka Wąchatka oraz Koziołek Matołek wyrusza w świat. 

Przedstawienia dla najmłod-
szych zawierały elementy 
j ę z y k a  a n g i e l s k i e g o  i 
angażowały małych widzów 
we wspólną zabawę.
Wakacje w pełni. W sierp-
niu k ino Niwa zaprasza 
najmłodszych na seanse 
filmowe. Terminy seansów 
filmowych można spraw-
dzić na stronie internetowej 
www.noknasielsk.pl oraz na 
oficjalnym fanpage’u www.
facebook.com/NasielskiO-
srodekKultury.

K.T.

Z GMINY

Najmniejsza parafia
Parafia pw. bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki w Nunie istnieje już cztery lata. 
Jak mówi jej proboszcz, ks. mgr Ta-
deusz Jabłoński, weszła ona w świa-
domość parafian i stała się żywym 
ośrodkiem życia duchowego i kul-
turalnego w gminie i dekanacie.
Pierwszą zmianą, jaka może rzu-
cać się w oczy, jest rozbudowa 
kaplicy, która od powstania parafii 
pełni funkcję kościoła. – Staramy 
się, żeby została ona dostosowa-
na do naszych potrzeb – mówi 
ks. Tadeusz Jabłoński. Dobudowa-
no więc zaplecze kaplicy, dzięki 
czemu można tam było stworzyć 
m.in. plebanię. Postarano się rów-
nież zmienić teren wokół świątyni. 
Powycinano krzaki i rozbudowano 
parking. – To była dla nas ważna in-
westycja. Mieszkańcy Nuny przez 
dwa lata przekazali pieniądze z fun-
duszu sołeckiego, żeby przezna-
czyć je na kostkę, którą wyłożono 
parking – przyznaje proboszcz.
Jednak, jak opowiada ksiądz Ta-
deusz Jabłoński, najważniejsza w 
funkcjonowaniu parafii jest sfera 
duchowa. Każdego dnia sprawowa-
na jest Eucharystia, zaś ta niedzielna 
jest najważniejszym wydarzeniem 
tygodnia. – Od strony duszpa-
sterskiej ważnymi elementami ży-
cia religijnego są różne inicjatywy 
duszpasterskie, np. Droga Krzyżo-
wa odprawiana na drogach naszej 
parafii. Inicjatywa zorganizowania 
pierwszej Drogi Krzyżowej wyni-
kła z mojej wewnętrznej potrzeby 
jako proboszcza . Powiedziałem 

swoim parafianom, że mam pra-
gnienie przejść taką drogę z jed-
nej z wiosek, konkretnie z Popowa 
Borowego, do kościoła w Nunie. 
Nie liczyłem na tak duże zaintere-
sowanie – wspomina. Tymczasem 
na Drogę Krzyżową przyszło oko-
ło 130 osób, które podczas swoje-
go przemarszu nierzadko musiały 
brodzić po łydki w śniegu. Do tej 
pory zorganizowano tę uroczy-
stość trzy razy, za każdym razem 
zaczynając w innej miejscowości. 
W ubiegłym roku szliśmy z Żabi-
czyna, a w tym z Krogul. Dla mnie 
wzruszający był moment, gdy zo-
baczyłem człowieka, który prze-
szedł całą drogę na protezach nóg. 
To świadczy o sile wiary, jaka tkwi w 
ludziach – mówi ks. Jabłoński. Inną 
uroczystością która już zagościła w 
naszej parafii, jest przybycie Trzech 
Króli oraz kolędowanie przy „żywej 
szopce” w Uroczystość Objawie-

nia Pańskiego. Coroczne dożynki 
są okazją do integracji wiernych z 
parafii. 
Dla proboszcza paraf ii w Nunie 
ważne jest zaangażowanie miesz-
kańców. Ostatnio zawiązała się 
z własnej inicjatywy grupa mło-
dzieży, która jako wolontariusze 
przygotowuje się do wyjazdu na 
Światowe Dni Młodzieży, mające 
odbyć się w Krakowie w 2016 r. 
– Przed wyjazdem do Krakowa 
młodzież z całego świata najpierw 
przyjedzie do wszystkich parafii w 
Polsce, aby tam przeżyć kilka dni w 
polskich rodzinach. Nasza parafia 
będzie gościć około 30 osób z róż-
nych stron świata. Młodzież będzie 
pomagać, aby młodzi ludzie z in-
nych krajów czuli się dobrze w na-
szej parafii i gminie. Jestem dumny 
z tych młodych parafian i kibicuję 
ich pomysłom – mówi ks. Tadeusz 
Jabłoński. 
Ważnym wydarzeniem w życiu 
parafii jest święto patrona, bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki. – Co roku sta-
ram się jeździć z parafianami na 
grób księdza Jerzego, w tym roku 
we wrześniu wybieramy się na piel-
grzymkę szlakiem męczeństwa ks. 
Jerzego. Popiełuszko to patron na-
szych czasów. Są u nas osoby, któ-
re specjalnie jeździły do Warszawy 
na jego msze i mogły zobaczyć go 
osobiście – wspomina ks. Jabłoński.
– Parafia to centrum życia kul-
turalnego w małej miejscowości 
– tłumaczy ks. Tadeusz Jabłoński 
i dodaje – Staramy się organizo-
wać różne wydarzenia, koncerty 
zespołów muzycznych, w kościele 
występują uczniowie różnych szkół 
z programami artystycznymi. Po-
mysłów jest wiele, nie zawsze jest 
na to niestety czas. Ważne jest to, 
by poza czystą rozrywką przyno-
siło to też jakieś głębsze, religijne 
przesłanie.
Pytany o plany na przyszłość pro-
boszcz parafii w Nunie odpowia-
da: – Jest wiele wyzwań. Czeka nas 
dalsza rozbudowa kościoła, dobu-
dowanie chóru i wieży, żeby całość 
zyskała typowo kościelny wygląd. 
No i są wyzwania natury duchowej, 
trzeba dotrzeć z Ewangelią do jak 
największej grupy osób. 
Jak widać, choć parafia jest mała, to 
jej proboszcz nie ma czasu, żeby 
się w niej nudzić.

Paweł Kozłowski
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Spotkanie z ełckimi pielgrzymami 
Od 23 lat diecezja ełcka organizuje 
pielgrzymki na Jasną Górę. Od po-
czątku ich trasa prowadzi przez na-
szą gminę. Pielgrzymi są u nas mile 
widziani i goszczeni. Ma to zawsze 
miejsce 3 sierpnia. Zarówno wśród 
pielgrzymów, jak i wśród miesz-
kańców z naszej gminy są osoby, 
które są z tą pielgrzymką związane  
od początku. 
Na teren naszej gminy pielgrzym-
kowe kolumny weszły około go-
dziny 8 w miejscowości Krzyczki. 
Z daleka rzuci ł  im się w oczy 
duży napis na tamtejszym hotelu 
Nosselia. Wielu pątników, którzy 
uczestniczyli w poprzednich piel-
grzymkach, wie, że nazwa ta ozna-
cza Nasielsk. A Nasielsk od samego 
początku pielgrzymom bardzo do-
brze się kojarzy.
O godzinie 9 pielgrzymi byli już  
w nasielskim kościele parafialnym 
pw. św. Wojciecha witani przez pro-
boszcza nasielskiej parafii ks. kan. 
Tadeusza Pepłońskiego. Tu uczest-
niczyli w koncelebrowanej mszy 
św. Celebrze przewodniczył biskup 
ełcki ks. Jerzy Mazur. Tradycją jest 
to, że ta msza św. jest dla niektó-

rych z koncelebransów mszą św. 
prymicyjną. W tym roku dotyczyło  
to neoprezbiterów: ks. Jacka Łuka-
szewicza z Judzików, ks. Wojcie-
cha Kondratowicza z Prostek i ks. 
Konrada Sęka z Gołdapi. Księża ci 
po zakończonej mszy św. udzielili 
błogosławieństwa przypisanego w 
liturgii do tego rodzaju nabożeństw. 
Oprawę muzyczną liturgii zapewni-
ła grupa z Augustowa. Ona też tego 
dnia wprowadzała całą pielgrzym-
kową kolumnę do Nasielska, a na-
stępnie wyprowadzała ją w dalsza 
drogę. 
W oczy rzucał się duży krzyż nie-
siony na ramionach pielgrzymów 
pierwszej grupy. W czasie nabo-
żeństwa był on złożony na stop-

Pniewa, Siennicy, Wągrodna, Bud 
Siennickich i Cegielni Puckiej.
Czasu na bliższy kontakt z pątnika-
mi było niewiele, ale udało mi się 
porozmawiać z niektórymi z nich, 
jak np. z najstarszym pątnikiem Ro-
mualdem Januszko z Pisza. Zapew-
nił, że dopóki będzie mógł, będzie 
uczestnikiem tej pielgrzymki i bę-

dzie niósł krzyż, który przed laty 
nosił ze swym przyjacielem. Te-
raz w jego niesieniu pomaga mu 
wiele osób młodych. Katarzyna 
Sokołowska z Augustowa wędru-
je do Częstochowy po raz pierw-
szy. Namówiły ją do tego jej córki, 
Martyna, która wędruje na Jasną 
Górę już po raz trzeci, i Klaudia 
biorąca udział w pielgrzymce po 

raz drugi. Siostry są przekonane, że  
w przyszłym roku pójdzie z nimi ich  
ojciec.
W trzy dni później, 6 sierpnia, na 
pielgrzymi szlak wyruszyli nasielscy 
parafianie z diecezjalną płocką piel-
grzymką. Wśród nich znalazły się 
osoby, które uczestniczyły w po-
dejmowaniu pielgrzymów ełckich. 

andrzej zawadzki

niach prezbiterium. Krzyż ten to 
replika krzyża, który będzie sym-
bolem zbliżających się Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie (2016). 
Myślą przewodnią tegorocznej 
pielgrzymki ełckiej był y słowa  
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię”.
W tym roku pielgrzymów z diece-
zji ełckiej przyprowadził ks. Łukasz 
Kordowski. Na funkcji kierownika 
pielgrzymki zastąpił on ks. prałata 
Kazimierza Grybosia, związanego 
najpierw z Giżyckiem, a ostatnio z 
Suwałkami. Pielgrzymi byli zorgani-
zowani w sześć terytorialnych grup.
Parafianie nasielscy, jak było to za-
wsze, starannie przygotowali się na 
przyjęcie gości. Po nabożeństwie 
zaprosili ich na posiłek. Na stołach 
postawili to, co mieli najlepszego. 
Działali pojedynczo i w grupach. 
Niektóre to grupy sformalizowane, 
jak np. Akcja Katolicka czy Dom 
Pomocy Społecznej; inne złożone 
ze znajomych i przyjaciół, uważali 
bowiem, że w grupie można zdzia-
łać więcej. Jak zawsze nad sprawami 
zdrowotnymi pielgrzymów czuwali 

pracownicy medyczni nasielskiego 
SP ZOZ.
Kontakt mieszkańców naszej gmi-
ny z pielgrzymami miał miejsce 
nie tylko przy nasielskiej świątyni. 
Na całej trasie przemarszu przez 
gminę do pielgrzymów wycho-
dzili mieszkańcy wiosek i wynosili 
im to, co według nich utrudzonym 
pielgrzymom było najpotrzebniej-
sze. Tak było od Krzyczek aż po 
krańce gminy na końcu wsi Psucin.  
W Psucinie pielgrzymi zatrzyma-
li się na pół godziny. Skorzystali z 
poczęstunku. W tym roku ważna 
była woda, i to nie tylko ta w butel-
kach, ale i tryskająca ze strażackiej 
kurtyny wodnej. Słowa podzięko-
wania należą się też mieszkańcom 
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DJ Sequence i remiksy muzyki tanecznej 
...Kamilem Miśkiewiczem  
z Malczyna, znanym jako DJ 
Sequence

Już od kilku lat zauważyć można, 
że najbardziej modną muzyką, bez 
której nie może obejść się żadna 
impreza, jest muzyka dance i disco 
polo. Od lat ten gatunek ewoluuje, 
pojawiają się ciekawe brzmienia, 
które stają się oprawą nowych me-
lodyjnych przebojów. 
Na topie są nadal legendarne ze-
społy, jak Boys, Akcent i Bayer 
Full, ale również i zupełnie nowe, 
jak Andre, Mig, Piękni i Młodzi czy 
After Party. 
Za ich brzmienie odpowiadają nie 
tylko wykonawcy, ale także aran-
żer. Kamil Miśkiewicz jest jednym z 
najbardziej wziętych i popularnych 
w branży aranżerów muzyki dance 
i disco polo. Na tegorocznym Di-
sco Hit Festival – Kobylnica 2015 
dostał wyróżnienie za wkład w roz-
wój i popularyzację polskiej muzyki 
tanecznej.

Od kiedy zacząłeś zajmować się 
muzyką? Jak to się stało, że zaczą-
łeś tworzyć remiksy?
– Swoją przygodę z muzyką za-
cząłem w wieku 15 lat. Na początku 
była to tylko zabawa. Po pewnym 
czasie zrozumiałem, że to, co robię, 
nie jest takie złe, i zacząłem wrzu-
cać swoje wypociny do interne-
tu, aby sprawdzić reakcję ludzi. Nie 
wszystko od początku szło dobrze, 

spotykałem się z krytyką, która jed-
nak motywowała mnie do dalszej 
pracy. Rejestrowałem się na forach 
muzycznych, aby poczytać opinie 
lepszych ode mnie producentów, 
wiele mi w tym temacie pomogli,  
a muzyka brzmiała coraz lepiej i za-
częła podobać się coraz większej 
ilości słuchaczy.

Ostatnio zacząłeś także aranżować 
zespołom piosenki, które stały się 
przebojami…
– Tak, wiele utalentowanych ze-
społów zgłasza się do mnie w celu 
zrobienia aranżacji. Trzy lata temu 
całkiem zmieniłem kierunek na di-
sco polo. Zanim to jednak nastało, 
wcześniej robiłem utwory i remik-
sy dla wytwórni rumuńskiej. Co do 
muzyki polskiej, to wielkim hitem 
okazała się Wymarzona zespo-
łu Mig, do której przygotowałem 
aranżację. 
Bardzo dobrze współpracuje mi się 
z wokalistą tego zespołu Markiem 
i na pewno na tej produkcji się nie 
skończy. Po za tym robię aranże 
lub remiksy dla takich zespołów, 
jak: After Part, Piękni i Młodzi, An-
dre, Playboys, Gesek, Joker, Extazy 
oraz wielu innych grup, które bar-
dzo cenię. 

Podobno jesteś samoukiem, jeśli 
chodzi o muzykę? 
– Nie mam żadnej wiedzy teore-
tycznej, nigdy nie czytałem po-
radników ani nie uczęszczałem  
do żadnej szkoły muzycznej. Me-

todą prób 
i  b łędów 
w z b o -
g a c a ł e m 
s w o j e 
projekty i 
nie bałem 
się kryty-
k i ,  t y l ko 
wyciąga-
łem z niej 
wnioski – 
i robię to 
dalej.
Czy ktoś 
C i ę  i n -
spirował? 
K t ó r e 
utwory i 
k t ó r yc h 
artystów 
cenisz?
– Kiedyś inspiracją byli dla mnie to-
powi wykonawcy z gatunku dan-
ce, na przykład Inna, Play & Win 
itp. Teraz jestem ukierunkowany  
na wzbogacanie i tworzenie swo-
jego stylu. Bardzo cenię sobie 
Patryka z zespołu After Party – 
człowieka o dużym talencie wo-
kalnym i muzycznym. Tak jak 
wcześniej wspominałem, jest wie-
lu artystów, których cenię za wkład 
w ten gatunek, i nie jestem w stanie 
ich teraz wszystkich wymienić.

Dużo grasz imprez w całej Pol-
sce? Na jakich największych  
do tej pory udało Ci się zagrać? 

– Każda impreza ma swój klimat. 
Bez względu na to, czy to klub, czy 
plener, wszędzie czuję się dobrze. 
Bardzo lubię grać w klubie Explo-
sion Warszawa, dobrze wspominam 
również imprezy w sieci klubów 
Magnes.
Jakie masz plany na najbliższe 
miesiące? 
– Na pewno ciężka praca, wie-
le koncertów w klubach w całej 
Polsce, kilka poważnych projek-
tów, które, mam nadzieję, namie-
szają pozytywnie w gatunku disco 
polo i dance. Będę starał się jeszcze 
bardziej rozwijać w tym, co robię, 
 i zdobywać jeszcze więcej słucha-
czy.

Twój ulubiony sprzęt muzyczny  
o gramofony, CD, kontroler, mik-
ser?
– Nie mam, jeśli o to chodzi, szcze-
gólnych upodobań, obecnie za-
gram prawie na wszystkim.

Skąd pomysł na pseudonim „DJ 
Sequence”?
– Na początku mojej przygody 
muzycznej nie przywiązywałem 
dużej uwagi do mojego pseudo-
nimu, który powstał całkiem przy-
padkiem. Gdy moja twórczość 
nabrała dużego rozmachu, było już 
za późno na zmianę, bo znany by-
łem jako DJ Sequence.

Rozmawiał: Michał Brodowski

NA SPORTOWO. Wyścigu Dookoła Mazowsza

Efektowny przejazd, ale…
Jednym z bardziej znaczących 
wyścigów w Polsce był i jest 
kolarski Wyścig Dookoła 
Mazowsza. W tym roku była to 
jego 58. edycja. W ciągu tych lat 
jego trasa kilkakrotnie wiodła przez 
ziemię nasielską i sam Nasielsk. 
Zazwyczaj też w Nasielsku była 
lokalizowana lotna premia. Przed 
laty było to w mieście duże 
wydarzenie sportowe. Nic więc 
dziwnego, że w naszym mieście 
została zorganizowana i prężnie 
działała prężna sekcja kolarska.

Ostatnio kolarska kawalkada rzadko 
gości w Nasielsku, a i sam jej prze-
jazd jest jakby mniej efektowny, 
mniej zauważalny, mniej przeży-
wany przez mieszkańców. 
W tym roku trasa tego wyścigu 
wiodła przez teren naszej gminy. 
Miało to miejsce 29 lipca, w trak-
cie drugiego etapu tego wyścigu, 
który wiódł z Ciechanowa do No-
wego Dworu Mazowieckiego. Na 
terenie naszej gminy kolarze „zali-
czyli” około 50 km – mniej więcej 

od Dobrej Woli aż po Jaskółkowo. 
W prostej linii jest to mniej kilome-
trów, ale w okolicach Dobrej Woli 
nieco zjechano z drogi wojewódz-
kiej i zlokalizowano dwie pętle.
Sam przejazd kolarskiej kolumny 
jest wprawdzie ciekawy, ale gdy 
nie widzimy walki czy ucieczek, 
czujemy pewien niedosyt. Prze-
życia wiążą się z metą lub premia-
mi lotnymi czy premiami górskimi. 
Premii lotnej na naszym terenie nie 
było, chociaż wszystko wskazuje, 
że była planowana na ul. Warszaw-
skiej. Czy zabrakło współpracy or-
ganizatorów z lokalnymi władzami, 
trudno powiedzieć.
Na naszym terenie zdobywa-
no punkty na dwóch premiach 
górskich. Jedna na podjeździe w 
okolicach Lelewa, a druga w oko-
licach Jaskółkowa. Na wzniesienie 
w okolicach Lelewa (103. km trasy) 
pierwszy wspiął się Kuzmin Anton 
z Kazachskiej grupy Sewen Rivers 
Cykling Team, a na wzniesienie w 
okolicach Jaskółkowa (122. km tra-
sy) – Van der Dunin z holenderskiej 
grupy Cyclingteam Jo Piels. 
Przez miasto kolarze przejechali w 
zasadzie w zwartej grupie. Około 
dwóch minut przed zasadniczym 
peletonem jechała czwórka kola-
rzy. Czy któryś z nich wziął udział w 

ostatecznej rozgrywce na ulicach 
Nowego Dworu, trudno powie-
dzieć. Za zasadniczą grupą jechało 
kilkunastu pojedynczych kolarzy. 
Wielu, zwłaszcza starszych obser-
watorów walki na szosie, zwracało 
uwagę, że niektórzy z nich wyraź-
nie korzystali z niedozwolonego 
wsparcia, jadąc bezpośrednio za 
samochodami lub nawet trzyma-
jąc się ich.
Zwracała też uwagę zbyt mała licz-
ba przedstawicieli służb porząd-
kowych. Niezabezpieczone były 

boczne uliczki i wyjazdy z bram, 
skąd wyjeżdżali rowerzyści i samo-
chody, i wjeżdżali w wyścigową 
kolumnę. Policjantów zabezpie-
czających bezpieczny przejazd 
było zbyt mało. Przed laty policję 
wspierała straż pożarna, w tym roku 
jednak na ulicach Nasielska żadne-
go strażaka nie było. Dlaczego or-
ganizatorzy nie skorzystali z ich 
pomocy, nie wiadomo. Na szczę-
ście na naszym terenie do żadnego 
groźnego wydarzenia nie doszło.

andrzej zawadzki
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Z MIASTA

Ptaki „upiększają” ławki
Problem może byłby śmieszny, gdyby nie tak uciążliwy. Gdzie są ptaki, tam 
są i ich odchody. Ich widok nie jest miły dla naszego oka ani obojętny dla 
naszego zdrowia. Nie mamy wpływu na to, gdzie ptaszki załatwiają swoje 
potrzeby, i niekiedy zdarzyć się może, że coś skapnie z „nieba” na naszą 
głowę lub ubranie. Są jednak miejsca, gdzie jesteśmy szczególnie narażeni 
na tego typu nieprzyjemne sytuacje.
Niedawno najwięcej informacji wpływało od osób poszkodowanych, któ-
re przemieszczały się chodnikiem ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od 
strugi do Caritasu. Przycięcie gałęzi drzew przynajmniej w pewnym stop-
niu poprawiło sytuację, chociaż całkowicie jej nie rozwiązało. Ostatnio 
problem ten wprost bulwersuje tych, którzy w skwerze Jana Pawła II chcie-
liby widzieć reprezentacyjny punkt Nasielska, jednak skarg jest więcej.  
I chodzi nie tylko o to, że z góry może człowiekowi coś spaść na głowę.

Widok jest wprost wyjątkowo nieprzyjemny (i nieprzyjemnie pachnący). 
Upstrzone ptasimi odchodami są nie tylko uliczki – łajno pokrywa także 
ławeczki. Nie można jednak powiedzieć, że opiekujący się tym zakątkiem 
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej problemu nie widzi. Pra-
cownice tego zakładu sprzątają teren i myją ławki. Jest to jednak praw-
dziwie syzyfowa praca. Co z tym fantem robić? Samo przycięcie gałęzi 
niewiele tu pomoże. A problem rozwiązać trzeba, i to nie tylko z powodu 
osób, które okazjonalnie przyjeżdżają do Nasielska.

Wydaje się, że projekt parku od początku nie był zbyt przemyślany, mimo 
że był konsultowany przez Radę. Może jednak winno było się na ten temat 
wypowiedzieć szersze grono. Zwłaszcza osoby, które mają szersze hory-
zonty i coś w życiu widzieli. 

A na koniec: może ktoś ma pomysł, jak rozwiązać narastający problem, 
nie angażując przy tym zbyt dużych środków. Tych miasto za dużo nie 
ma. Kiedy po latach Nasielsk będzie bogatsz, z pewnością wystrój tego 
reprezentacyjnego miejsca trzeba będzie zmienić i przywrócić jego hi-
storyczny wystrój. Na pierwszy plan należy wysunąć pierwotną funkcję 
tego miejsca (rynek), co nie oznacza, że trzeba tu przywrócić handel w 
starym stylu. Tu jest potrzebny doświadczony architekt terenów zielonych.

andrzej zawadzki

Z GMINY. Miękoszyn

Staw wygląda jak nowy
Od pewnego czasu stawy w Mię-
koszynie i teren wokół nich prze-
chodzi gruntowną odnowę. 
– To miejsce ma niewykorzysta-
ny potencjał – mówi sołtys Iwona 
Wróblewska. – Jeszcze zanim zo-
stałam sołtysem, ubolewałam nad 
tym, jak tak piękny teren w cen-
trum miejscowości może być tak 
bardzo zaniedbany – wspomina 
Iwona Wróblewska i dodaje – Po-
myślałam, że trzeba to uporząd-
kować i stworzyć tam miejsce do 
spotkań i integrowania się lokalnej 
społeczności. Pierwszym pomy-
słem było ognisko, które mogłoby 
służyć mieszkańcom. Potem do-
szły bramki do gry w piłkę nożną 
dla młodzieży i nie tylko. Pomy-
słów było jednak więcej.
Stawami znajdującymi się w cen-
trum Miękoszyna, choć są tam od 
wielu lat, dopiero od niedawna po-
stanowiono świadomie gospoda-
rować. – Chcemy doprowadzić do 
tego, by stawy były oczyszczone 
i pogłębione, niestety, wiążą się z 
tym duże koszty – mówi sołtys 
Miękoszyna. Jak dotąd mieszkań-

Z GMINY

Stos ubrań
Regularnie opisujemy na łamach ŻN przewracane i niszczone przez wan-
dali pojemniki na używaną odzież. Choć, wydawałoby się, że nie wadzą 
nikomu, to wciąż padają 
ofiarą czyjejś agresji. 
Zdarza się jednak i tak, że 
wokół pojemników po-
jawia się odzież. 
Zamiast do pojemni-
ka ubrania są wyrzance 
obok niego. O tym, jak 
wygląda taki bałagan, 
można się w Cegielni 
Psuckiej, gdzie obok po-
jemnika leży stos poroz-
rzucanej odzieży. 

(p)

cy złożyli się na wypożyczenie 
sprzętu, który w pewnym miejscu 
podniósł brzeg. Dzięki temu można 
było stworzyć miniplażę i pomost. 
Jeden z mieszkańców dodatkowo 
przygotował drewniane ławki wraz 
ze stołem.
Teren wokół stawów też jest odna-
wiany. Wycięto krzaki i w niektó-
rych miejscach wyrównano teren. 
Odkopano starą studnię i jako atrak-
cję postawiono przy niej drew-
nianego żurawia. Postanowiono 
również skorzystać z fundamentu 
po dawnej świetlicy i sklepie, prze-

znaczając go na skalniak, a w przy-
szłości boisko do siatkówki.
Część prac ma zostać zakończo-
na przed festynem sąsiedzko-ro-
dzinnym, który odbędzie się 29 
sierpnia. – To będzie pierwsze w 
Miękoszynie wspólne pożegnanie 
lata. Odwiedzi nas wielu mieszkań-
ców. Będzie okazja do spotkania i 
rozmów. Postanowiliśmy zorgani-
zować dużo gier i zabaw rodzin-
nych, żeby połączyć pokolenia 
i aby zarówno młodzi, jak i starsi 
mogli miło spędzić czas – opowia-
da Iwona Wróblewska.

PK
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PORADY

Płodowy zespół 
alkoholowy FAS
Nawet przy obecnym stanie wiedzy można znaleźć jeszcze w 
niektórych broszurach dla kobiet w ciąży informację, że jedna 
lampka czerwonego wina im nie zaszkodzi. W społeczeństwie 
także nadal pokutuje mit, że nawet dla kobiety w ciąży lampka 
wina jest dobra na poprawę krążenia. Nie ma nic bardziej myl-
nego!

Jeśli kobieta planuje ciążę lub gdy jest możliwość, że w nią zajdzie 
powinna, unikać picia alkoholu w jakiejkolwiek postaci, z uwagi 
na dobro dziecka.

FAS (Fetal Alcohol Syndrome – płodowy zespół alkoholowy) jest 
to zespół wrodzonych wad obejmujących zaburzenia fizyczne 
i neurologiczne. Jest to najpoważniejsza konsekwencja picia al-
koholu przez kobietę ciężarną. Nie ma kreślonej ilości alkoholu, 
jaka może wywołać FAS, jednak już nawet jednorazowe spo-
życie może wywołać FAE (Fetal Alcohol Effects), czyli lżejszą 
odmianę FAS. Okazjonalne picie alkoholu przez przyszłą matkę 
może wywołać niekiedy u dziecka problemy ze sferą umysłową 
bez objawów fizycznych.

Objawy FAS: 
– niski wzrost i małogłowie,
– problemy ze słyszeniem, opóźniona zdolność mówienia,
– wady układu kostno-mięśniowego, zaburzenia czucia głębo-
kiego, problemy z koordynacją,
– słaba pamięć wzrokowa, zmniejszone pole widzenia,
– anomalie w budowie narządów wewnętrznych: wątroby, serca, 
nerek, narządów płciowych,
– dysmorfie twarzy (twarz jest niesymetryczna, płaska, szeroka, 
nos krótki i zadarty, uszy nisko osadzone, rynienka podnosowa 
słabo zaznaczona),
– podwyższony próg bólu lub nadwrażliwość na ból,
– nadpobudliwość,
– problemy z pamięcią i trudności w uczeniu się,
– zaburzenia zachowania, trudności w przewidywaniu konse-
kwencji swoich zachowań,
– napady złości, agresji,
– skłonność do uzależnień.

Jak widać, spożywanie alkoholu w ciąży może mieć wpływ na 
wiele aspektów zdrowotnych, a także w konsekwencji społecz-
nych w życiu dziecka. Pamiętajmy, że alkohol przechodzi razem 
z krwią do płodu i jak dla dorosłego człowieka lampka wina to 
niewiele, to dla kilkugramowego płodu jest to dawka ogromna.
W Polsce nawet troje dzieci na 1000 urodzeń jest dotkniętych FAS.  
To więcej niż rodzi się dzieci np. z zespołem Downa. Oznacza to, 
że rocznie blisko 900 dzieci w Polsce rodzi się z tym zespołem i 
niestety przez słabą diagnostykę nie są one leczone prawidłowo.

Największe uszkodzenie mózgu wywołane alkoholem może 
wystąpić w pierwszych 3–5 tygodniach życia płodowego, nato-
miast alkohol pity w trzecim trymestrze ciąży znacznie spowalnia 
rozwój dziecka i może wywołać przedwczesny poród.

Skutkami picia alkoholu w ciąży mogą zatem być:
– poronienie, 
– przedwczesny poród,
– niska masa urodzeniowa dziecka,
– uszkodzenie mózgu, 
– zespół ADHD,
– wady serca,
– opóźnienie wzrostu,
– zespół FAS lub FAE.
Czasami zdarza się, że widzimy dziecko kobiety niestro-
niącej od alkoholu i mówimy: tyle piła, a dziecko uro-
dzi ło  s ię  zdrowe.  Takie  dz iecko może rzeczywiśc ie 
wyglądać zdrowo, jednak jego problemy mogą być po pro-
stu niewidoczne na pierwszy rzut oka. Mogą to być problemy  
z koncentracją, uczeniem się i innymi zachowaniami w życiu co-
dziennym. Dlatego jeśli widzimy kobietę w ciąży pijącą alkohol, 
reagujmy!

mgr Iwona Łątka 
dietetyk medyczny 

dietetyk_iwona@wp.pl, www.konsultacjedietetyczne.pl

WETERYNARZ RADZI

Choroby zębów u zwierząt
Sierpień jest miesiącem walk i  
z chorobami zębów u zwierząt. 
Już w lipcu przypominamy o tym 
Państwu, biorąc udział w ogólno-
polskiej, szeroko zakrojonej, pro-
pagowanej w mediach i środowisku 
weterynaryjnym Akcji Zdrowych 
Zębów. W codziennej praktyce też 
staramy się edukować właścicie-
li, jak dbać o kocie i psie zęby we 
własnym zakresie. Niniejszy artykuł, 
mamy nadzieję, pomoże Państwu 
odświeżyć wiedzę dotyczącą hi-
gienę jamy ustnej.
W sprzedaży jest mnóstwo prepa-
ratów przeznaczonych do higieny 
stomatologicznej naszych pupili. 
Wszystkie one mają wady i zale-
ty, wymagają specjalnych technik 
stosowania, różna jest też ich sku-
teczność. Dla naszych pacjentów 
ważna jest efektywność i wygoda 
stosowania. 
W codziennej praktyce na pytanie 
pacjenta „Co robić, by moje zwie-
rzę miało zdrowe zęby?” staramy 
się zawsze wskazywać cztery kie-
runki działań właściciela:
1. Mycie zębów – szczotkowanie 
minimum cztery razy w tygodniu 
przed posiłkiem jest najlepszą me-
todą walki z chorobami przyzę-
bia. Są dostępne specjalne pasty  
i szczotki dla zwierząt (nie stosuje-
my past dla ludzi, ponieważ fluor 
w nich zawarty może uszkodzić 
nerki). Badania polskich stomato-
logów weterynaryjnych wskazują, 
że świetną alternatywą dla szczotki 
i pasty są gaziki namoczone ciepłą 
wodą. 
S z c z o t k o w a n i e  z ę b ó w  
w takiej częstotliwości polecamy  
u zwierząt po pokazaniu się zębów 
stałych, czyli w wieku 6 miesięcy. 
Wcześniej przyzwyczajamy szcze-
niaki i kociaki masażem dziąseł, za-
bawami, zaglądaniem od czasu do 
czasu do pyszczka. Ważne, żeby 
przyzwyczajać psy do miłego do-
znania w momencie, gdy problem 
choroby jeszcze nie istnieje.

2. Żywie-
nie – naj-
c z ę ś c i e j 
polecamy 
suchą kar-
mę, któ-
ra  m n i e j 
s p r z y j a 
p o w s t a -
w a n i u 
płytki na-
z ę b n e j . 
Naukow-
c y  w y -
kazali też, 
że zwięk-
s z e n i e 
rozmiaru 
k r o k i e -
ta karmy 
o  5 0 % 
s k u t k u -
je zmniej szeniem odkładania 
kamienia o 42%. Sucha karma 
mechanicznie obczyszcza zęby z 
powstającego kamienia, a specja-
listyczne diety weterynaryjne za-
wierają składniki, które chelatują 
wapń zawarty w ślinie. Hamuje to 
wbudowanie i mineralizacje wap-
nia do płytki nazębnej.
3. Dodatki do wody, płukanki, leki 
– zarówno preparaty enzymatycz-
ne na bazie chlorofilu, jak i te, któ-
re zawierają antyseptyki (sorbitol, 
chlorheksydyna) wykazują dużą 
skuteczność w zwalczaniu bakte-
rii kolonizujących płytkę nazęb-
ną. My polecamy żele adhezyjne, 
gdyż długość działania preparatów 
ma ogromny wpływ. Płukanki są 
wygodne do stosowania, jednak 
ich czas kontaktu z powierzchnią 
zębów oraz to, że nie wnikają do-
brze w miejsca rozwoju chorób 
przyzębia, czyli pod dziąsła, każe 
nam, lekarzom, wystawiać im niż-
szą ocenę. Przy leczeniu chorób 
często stosujemy też antybiotyko-
terapię wspomagającą zwalczanie 
bakterii.
4. Zabawki, gryzaki – wykazują naj-
niższą skuteczność, a przez to mają 

ograniczoną przydatność w za-
pobieganiu chorobom przyzębia. 
Pomagają w sposób mechaniczny 
usunąć kamień, nie sięgają poniżej 
linii dziąseł, gdzie najczęściej gro-
madzą się i rozwijają bakterie cho-
robotwórcze. 
Często też mają zbyt twardą for-
mułę, mogą spowodować złama-
nie korony zęba, jej ukruszenie. 
Właściciele sami mogą przepro-
wadzić test – jeśli uderzą się za-
bawką w kolano i wywoła to ból, 
taka zabawka jest zbyt twarda dla 
zwierzęcia.
Nie ma idealnej metody zwalcza-
nia chorób jamy ustnej .Najlepsza 
metoda to kompilacja wszystkich 
wymienionych kierunków. Trze-
ba mieć realistyczne oczekiwa-
nia wobec wszystkich sposobów 
i produktów stworzonych do co-
dziennej pielęgnacji. Należy też 
przypomnieć maksymę „lepiej 
zapobiegać, niż leczyć”. Zachę-
camy też do brania udziału w co-
rocznym bezpłatnym badaniu 
profilaktycznym w ramach Akcji 
Zdrowych Zębów.

Małgorzata i Adam Rosłońscy

Z UM

Lokalni społecznicy – pamiętamy, 
doceniamy
W ramach konkursu „SPÓŁDZIELNIA POMYSŁÓW”, zorganizowanego za pośrednictwem serwisu internetowego 
SPOŁECZNIK 2.0, dostępnego pod adresem internetowym www.spolecznik20.pl, został zamieszczony projekt 
z Nasielska pod hasłem „LOKALNI SPOŁECZNICY – PAMIĘTAMY, DOCENIAMY”. Celem głównym projektu 
jest zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w Jackowie Dworskim oraz upamiętnienie społeczników – rodziny 

Grzebskich. Projekt ma na celu po-
prawę walorów wsi przez zagospo-
darowanie przestrzeni, stworzenie 
miejsca wypoczynku dla mieszkań-
ców oraz amatorów wypoczynku na 
wsi. Projekt obejmuje zagospodaro-
wanie terenu zielonego przy świetli-
cy wiejskiej w Jackowie Dworskim, 
stworzenie punktu historyczno-
-turystycznego oraz utworzenie 
miejsca wypoczynku i spotkań na 
świeżym powietrzu. Głosowanie 
trwa do 3 września 2015 r. 

Bardzo prosimy o głosy na stronie: 
http://spolecznik20.pl/spoldzielnia-
-pomyslow/323. 
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Kino NIWA ZAPRASZA
12–16 sierpnia godz. 15.00

Winx Club:  
Tajemnica morskich głębin

Animacja; Włochy; Czas trwania: 1 godz. 38 min.

Nastoletnie czarodziejki wyruszają w niebez-

pieczną podróż, aby pokonać złe wiedźmy, 

które chcą przejąć władzę nad światem.

12–16 sierpnia godz. 17.00

TED 2 (z napisami)

Komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 59 min.

Ted chce mieć z Tami Lynn dziecko. Aby uzy-

skać zgodę na opiekę nad malcem, miś musi 

przekonać sąd, że jest istotą żyjącą.  

12–15 sierpnia godz. 19.00

Taśmy Watykanu
Horror; USA; Czas trwania: 1 godz. 40 min.

Angela Holme jest opętana przez demona,  

który sprowadza cierpienie i śmierć na innych. 

Duchowni z Watykanu wysyłają egzorcystów, 

by pomogli dziewczynie. 

19 – 23 sierpnia godz. 15.00

Koko Smoko
Animacja; Niemcy; Czas trwania: 1 godz. 23 min

We wsi smoków panuje poruszenie z powo-

du skradzionej, cennej trawy ognistej. Mały 

Kokos ma szansę pokazać rodzinie, że choć 

nie potrafi jeszcze dobrze latać, to można na 

nim polegać. ma teraz szansę udowodnić in-

nym że można na nim polegać, postanawia 

odzyskać skradzioną rzecz.

19 – 23 sierpnia godz. 17.00

Ant-Man 3D (dubbing)

Akcja, sci-fi; USA, Czas trwania: 1 godz. 57 min

Oszust Scott Lang, wyposażony w kom-

binezon pozwalający na zmniejszanie się, 

pomaga swojemu mentorowi, Hankowi, za-

planować i wykonać skok, od którego zależą 

losy świata. 

19 – 23 sierpnia godz. 19.00

Magic Mike XXL 2D  
(z napisami)

Komedia, USA, Czas trwania: 1 godz. 55 min

Gotowi zakończyć karierę członkowie grupy 

Kings of Tampa postanawiają dać z wielkim 

rozmachem ostatni występ. 

Baran 21.03–20.04
Zacznij w końcu optymistycznie myśleć 
o przyszłości i podejmować śmiałe de-
cyzje. Nie wahaj się zmienić planów. Pora 
wreszcie ustalić inne reguły gry.

Byk 21.04–20.05 
Twoje uzdolnienia okażą się bardzo cen-
ne, a zainteresowania na czasie. Możesz 
przeforsować swoje plany, podwyższyć 
standard życia. Przed Tobą nowy etap  
w życiu. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Szykuje się spore zamieszanie w Twoim 
życiu. Warto najpierw pomyśleć, a potem 
działać. Nie myśl teraz o przeszłości, zajmij 
się teraźniejszością i patrz z optymizmem 
w przyszłość.

Rak 22.06–22.07
Masz teraz skłonność do częstego opusz-
czania domu, intensywniejszych kontak-
tów z otoczeniem. Niebawem spotkasz 
kogoś, z kim zwiążesz się na długo.  
To będzie Twoja prawdziwa bratnia dusza.

Lew 23.07–23.08
Zostaw wszystko, co przestało być ważne 
lub się po prostu nie sprawdziło. Stoisz u 
progu dużych zmian, zarówno osobistych, 
jak i zawodowych. Nie bój się ich, świadczą 
o tym, że i Ty się zmieniasz. 

Panna 24.08–22.09
Będziesz bardzo ożywiony intelektualnie. To 
czas na nowe spotkania, wyjazdy i miłość. 
Ale nie oczekuj, że wszystko ułoży się bez 
żadnego wysiłku. Prawdopodobnie czekają 
Cię również konflikty.

Waga 23.09–23.10
Nie będziesz w najlepszej formie. Wokół 
Ciebie bałagan, którego bardzo nie lubisz. 
Pilnuj portfela i dokumentów, a także kon-
troluj wydatki. Będziesz musiał stawić czo-
ło problemom w pracy. 

Skorpion 24.10–22.11
Doskonałe samopoczucie, osobisty urok  
i dużo energii to Twoje niezaprzeczal-
ne atuty! Nic teraz nie popsuje Ci nastroju. 
Nie zlecaj ważnych spraw innym. Pamiętaj,  
że zawsze warto mieć własne zdanie.
Strzelec 23.11–21.12

Sprawy międzyludzkie będą teraz dla Cie-
bie pierwszorzędne. Warto coś komuś 
wybaczyć, zrozumieć odmienny punkt 
widzenia. Jest też szansa na załatwienie 
czegoś bardzo skomplikowanego.

Koziorożec 22.12–20.01
Poczucie, że jesteś cząstką większej ca-
łości, da Ci siłę i pozwoli odnaleźć cel.  
Chętnie przyłączysz się do jakiejś grupy. 
Może będzie to praca zespołowa, a może 
ciekawy wyjazd.

Wodnik 21.01–19.02
To  do b r y  m o m e n t  n a  u p i ę k sze -
n i e  o to c ze n i a ,  ku p owa n i e  ub rań  
i ładnych przedmiotów. Warto poszukać 
nowej pracy i nowych znajomości. 

Ryby 20.02–20.03
Masz teraz sporo pracy i wiele pilnych spraw 
do załatwienia. Możesz być nieco poiryto-
wany. To wynik zmęczenia, tłumionych 
emocji. Najwyższy czas, żeby wyplątać się 
z jakiejś niekorzystnej sytuacji.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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OGŁOSZENIA DROBNE

Zatrudnię pracownika fizycznego do 
zakładu kamieniarskiego. Tel. 506 999 371.

Malowanie, kominki, grille, terakota i inne. 
Tel. 604 898 932.

Pielęgnacja ogrodów. Wycinka. Tel. 667 
569 562.

Sprzedam dom 90 m2 z działką 5800 m2 
w Kosewie. Tel. 602 550 852.

Sprzedam siedem krów świeżo wycie-
lonych i jałówkę na wycieleniu. Tel. 664 
754 028.

Nauka języka francuskiego, profesjonal-
nie. Tel. 691 222 300.

Stolarzy z doświadczeniem i lakiernika 
meblowego zatrudnię. Dobre zarobki. 
Umowa o pracę. Tel. 602 219 556.

Działki pod budowę w pobliżu Nasielska 
o różnych parametrach już od 25 tys. zł. 
Tel. 502 618 988.

Trudności w czytaniu i pisaniu? Nauka 
skuteczną metodą. Logopeda/terapeuta 
pedagogiczny. tel. 504 984 957.

Sprzedam działkę budowlaną 1500 m2 

w Kosewie. Cena do negocjacji. Tel. 515 
462 377.

Sprzedam działkę 1100 m2 Kosewo k.Na-
sielska. Tel. 662 042 757.

Sprzedam 4 ha ziemi. Tel. 665 777 357.

Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP 
Studzianki. Tel. 784 528 758.

Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nasielska 47 m2, 2 pokoje, II piętro.  
135 000 zł DO NEGOCJACJI. Tel. 505 
451 599.

Koszenie zboża i siew punktowy rzepaku. 
Tel. 507 113 478.

Szybka pożyczka z zajęciem komorni-
czym. Tel. 734 422 581.

Młody Rolnik – dotacja unijna 100 tys. 
zł. Nabór wniosków do 2 września.  
W kolejnych miesiącach Modernizacja 
Gospodarstw Rolnych oraz Małe 
Gospodarstwa. Wypełnianie wniosków. 
Tel. 795 931 529.

Gminna Spółdzielnia GS w Nasielsku za-
trudni piekarzy. Tel. 531 881 222.

Firma BUD-MAR Marcin Myśliński 
zatrudni pracownika na stanowisko 
MONTAŻYSTA-KIEROWCA. Miejsce 
pracy – Nasielsk. Wymagania: prawo 
jazdy kat. B, brak przeciwwskazań do 
wykonywania pracy fizycznej i pracy 
na wysokościach. Oferujemy: umowę 
o pracę, wynagrodzenie uzależnione 
od doświadczenia. Kontakt: BUD MAR 
Nasielsk. Tel. 509 175 901. 
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Jeżeli szukasz pracy – zadzwoń lub przyjdź na spotkanie! 
Nasi Rekruterzy przedstawią Ci dostępne oferty. 

Na pewno znajdziesz coś dla siebie! 
723-193-118

695-068-456

Spotkanie 18 i 25 sierpnia 2015 godz. 11:00  
w „Kartoflisku”, ul. Tylna 1.

Praca stała na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.
Z powiatu nowodworskiego  zagwarantowany 

transport.

www.noknasielsk.pl
tel./fax 23 691 23 43 
gazeta@noknasielsk.pl

To miejsce 

czeka  

na Twoją 

reklamę

ZAPROSZAMY 
NA SPOTKANIA

Grupy AA „KEJA”
Chcesz przestać pić? Dołącz do nas! 
Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki 

z nałogiem.  
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają 

się we wtorki i czwartki o godz. 19.00, 
oraz w niedziele o godz. 18.00.

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy 
kościele św. Wojciecha w Nasielsku, 

tel. 697 577 804.

DDA, DDD
„Nigdy nie jest za późno, aby mieć 

szczęśliwe dzieciństwo”.
Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe 

Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych; 
Zapraszamy na miting grup DDA 

i DDD w każdą środę o godz. 19.00. 
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy 

kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon
Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alko-
holików. Zapraszamy na spotkania 
grupy Al-Anon w każdy czwartek 

w godz.19.00–21.00.  
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy 

kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Wynajmę ciągnik rolniczy New Holland 
T4 75 oraz prasę McHale F5500 do  prac 
w rolnictwie. Tel. 514 309 812.

Przyjme zlecenie na docieplenie podda-
szy, dachów stropów, fundamentów, 
budynków gospodarczych, domków 
letniskowych pianą poliureatanową. 
Konkurencyjne ceny! Tanio, szybko i so-
lidnie. Tel. 509 175 901.

Sprzedam działkę budowlaną 1000 m2 – 
Nasielsk, ul. Topolowa. Tel. 697 222 108.

Sprzedam działkę przemysłowo-budow-
laną 2523 m2 – Nasielsk, ul. Przemysłowa. 
Tel. 722 322 044.

Sprzedam działkę rekreacyjno-budowla-
ną 1493 m2 – Jurzynek k.Nowego Miasta 
(3 km od Zalewu.) Tel. 697 222 108.

Ocieplanie, elewacje, elektryka. Tel. 667 
569 562.

Usługi dekarskie i ogólnobudowlane.  
Tel. 607 800 748; 517 099 737.

Sprzedam działki z warunkami zabudowy. 
Prąd, woda, gaz. Tel. 500 138 106.

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów kl. I ZSZ. Tel. 519 529 925.

Sprzedam działkę budowlaną 1.400 m2, 
Nasielsk, ul. Krupki. Tel. 506 997 717.

Nauka języka angielskiego. Profesjonalnie. 
Tel. 697 339 708.

Sprzedam m 4 II piętro, ul. Warszawska. 
Tel. 606 450 438.

Sprzedam mieszkanie 38 m2, ul. Sportowa. 
Tel. 501 832 903.

PRACA NA WAKACJE! Proste prace 
pomocnicze przy produkcji pieczywa  
w Legionowie, wymagane badania sani-
tarno-epidemiologiczne. Tel. 22 767 04 57.

Nowel  P iekarnia  Nowakowski  
w Legionowie zatrudni PRACOWNIKÓW 
PRODUKCJI (wymagane zaanga-
żowanie w pracę i ważne bada-
nia sanitarno-epidemiologiczne). 
Tel. 22 767 04 57 lub bezpośrednio 
u Kierownika w godz. 9.00-9.30  
ul. Szarych Szeregów 11, Legionowo.

Zatrudnię kierowcę międzynarodowe-
go C+E - Ciągnik siodłowy +firanka  
w transporcie międzynarodowym - 
Zachód. Więcej informacji. Tel. 691 732 
004.

Wydzierżawię w Nasielsku 10ha ziemi 
ornej i 1,5 ha na łaki. Tel. 608 715 025.

Sprzedaż borówki. Ceny producenta.  
Tel.  609 440 340.

OGŁOSZENIA  
DROBNE

INFORMACJA 
O WYKAZIE

Burmistrz Nasielska działając na pod-
stawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U.2015 poz. 782) 
informuje, że został sporządzony 
wykaz  nieruchomości przeznaczo-
nej do sprzedaży na rzecz dotych-
czasowego najemcy, dot. działek  
nr 673/1 i nr 674 położonych w ob-
rębie Nasielska- ZPN.7125.8.3.2015

Niniejszy wykazy podlega wywie-
szeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elek-
tronowej 3 (II piętro przy pok. 214) 
na okres 21 dni tj. od 31 lipca 2015 r. 
do 21 sierpnia 2015 r.
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R E K L A M A

R E K L A M ABRYDŻ
Wyniki turnieju „czternastego”, 31.07.2015 r.:
1.Janusz Muzal - Janusz Wydra    162 pkt (56,25%)
2.Waldemar Gnatkowski - Robert Truszkowski 161 pkt (55,90%)
3.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski  153 pkt (53,13%)
4.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński  147 pkt (51,04%)
5.Mariusz Figurski - Zbigniew Michalski  132 pkt (45,83%)
6.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki  129 pkt (44,79%)
7.Józef Dobrowolski - Jacek Jeżółkowski  124 pkt (43,06%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2015:
1. Robert Truszkowski  78 pkt
2. Mariusz Figurski   72 pkt
3. Marek Olbryś   71 pkt
4-5. Piotr Kowalski   68 pkt
 Grzegorz Nowiński  68 pkt
6. Zbigniew Michalski  66 pkt
7-8. Paweł Wróblewski   55 pkt
 Waldemar Gnatkowski  55 pkt
9. Stanisław Sotowicz  54 pkt
10-11.Janusz Muzal   53 pkt
 Janusz Wydra   53 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.                 PK

PIŁKA NOŻNA

Ruszają rozgrywki ligowe
15 sierpnia ruszają rozgrywki w cie-
chanowsko-ostrołęckiej grupie ligi 
okręgowej. W grupie tej występuje 
nasz Żbik. 
Wraz z nowym sezonem rodzą 
się po raz kolejny pytania o to, jak 
zespół jest przygotowany do roz-
grywek i o co będzie walczył w 
nadchodzącym sezonie. Czy bę-
dzie walczył, czy tylko grał, aby 
grać? Kibice są mocno zanie-
pokojeni, bo sytuacja w klubie  
i w drużynie wydaje im się nieco 
skomplikowana. 
Prawdę mówiąc, Żbik nie ma wie-
lu kibiców. Ci, którzy zostali, to 
głównie starsi panowie kochający 
drużynę (i klub) od bardzo dawna 
i chcący, aby kontynuowała ona 
najlepsze tradycje nasielskiego pił-
karstwa, a są one naprawdę pięk-
ne. Szkoda, że nie przypomniano 
o nich w momencie, gdy klub 
powinien obchodzić swoje złote 
gody (50 lat Żbika). A przecież tra-
dycje piłki nożnej w Nasielsku są 
dawniejsze jeszcze niż te związane 
 z klubem Żbik. 
Młodzież klub obchodzi nieco bo-
kiem i stąd na meczach brakuje 
dopingu i wsparcia, a kibice prze-
ciwników wyśpiewują pod adresem 
naszych zawodników: „po co wy 
gracie, jak wy kibiców nie macie?”. 
Niekiedy  także na naszym stadio-
nie. Szkoda, bo jeszcze niedawno 
na mecze Żbika przychodziło na-
prawdę dużo osób. Wielu kibiców 
towarzyszyło niekiedy swej druży-
nie na wyjazdach. 
Przygotowania do nowego sezo-
nu trwały bardzo krótko, zaledwie 
miesiąc. Do tego od wielu lat Żbik 
trenuje tylko na własnym obiekcie. 
Na krótki, chociażby tygodniowy 
obóz, od pewnego czasu nie ma 
pieniędzy. A obóz, w sytuacji bar-
dzo krótkiej przerwy między sezo-
nami, bardzo by się przydał. Nawet 
tygodniowy wyjazd dałby tyle, ile 
można zyskać w ciągu miesiąca w 
normalnym trybie treningowym na 
własnym boisku.
Trener Mariusz Rembowski robi 
wszystko, co może, aby nadrobić 
to, czego zawodnicy nie nauczyli 
się w latach wcześniejszych, i sta-
ra się z indywidualistów stworzyć 
zespół. Bo piłka nożna to gra ze-
społowa. Każda formacja na boisku 
ma do spełnienia przypisaną sobie 
funkcję, a jednocześnie ich poczy-
nania muszą się zazębiać i łączyć  
w jedną całość. 
W tej kropli teorii są zawarte spo-
strzeżenia z ostatnich rozgrywek 
i krótkiego okresu przygotowaw-
czego. Widać w nich obawy zago-
rzałych sympatyków piłki nożnej 
o los ich drużyny w sezonie roz-
grywkowym 2015/2016. Poprzed-
ni sezon pokazał bowiem dobitnie, 
że sytuacja w tej dyscyplinie spor-
towej nie jest najlepsza. Wiele osób 
obawia się nawet, że obecny sezon 
może zakończyć się spadkiem do 
klasy A. Tę groźbę potęguje per-
spektywa reorganizacji rozgrywek 
w III lidze.

W ciągu krótkiego okresu przy-
gotowawczego nasza drużyna ro-
zegrała pięć spotkań kontrolnych. 
Wyniki tych pojedynków nie są 
najważniejsze, chociaż one też dają 
pewien obraz sytuacji i wskazują na 
potrzeby określonych korekt. Prze-
ciwnicy, przez trenera i Zarząd, byli 
dobrani odpowiednio. Dwie dru-
żyny grają w klasach niższych niż 
Żbik (Unieck i Rząśnik w klasie A),  
a trzy (Wieliszew, Sochocin i Ojrzeń) 
w lidze okręgowej. Dodatkowym 
elementem różnicującym poziom 
tych drużyn było to, że trzy z nich 
grają w grupie ciechanowskiej,  
a dwie w grupach warszawskich.  
W grupach warszawskich preferu-
je się piłkę techniczną, a w grupach 
mazowieckich piłkę bardziej siłową. 
Obydwie drużyny z klasy A zostały 
pokonane (Unieck 4:2, Rząśnik 4:3). 
Żbik pokonał też ligową drużynę  
z Sochocina (5:1) oraz przegrał z li-
gowymi zespołami z Wieliszewa 
(7:1) i Ojrzenia (5:4). Pewien niepokój 
budzi wysoka porażka z drużyną z 
Wieliszewa. Wydaje się, że mecz 
ten ze względów szkoleniowych 
był bardzo potrzebny i dostarczył 
trenerowi wielu cennych wskazó-
wek co do dalszej pracy. Z pewno-
ścią trener znajdzie sposób, aby w 
trakcie rozgrywek drużyna nie po-
zwoliła na strzelenie sobie tak dużej 
liczby bramek. Inauguracja rozgry-
wek ligowych w Nasielsku będzie 
miała miejsce w sobotę, 15 sierp-
nia, o godz. 17. Pierwszym przeciw-
nikiem będzie drużyna z Żuromina, 
Wkra. Nasz zespół oraz drużyna z 
Żuromina walczyły ze sobą wie-

lokrotnie. Ostatnio jednak wyższą 
pozycję miał zespół naszych rywa-
li. Występował w IV lidze. Po ubie-
głym sezonie został zdegradowany 
do ligi okręgowej. Sobotni pojedy-
nek zapowiada się ciekawie. Nasi 
rywale chcieliby, aby ich pobyt w 
lidze okręgowej ograniczył się do 
jednego roku. Wydaje się jednak, 
że nie będzie to łatwe. Wyniki spa-
ringów nie były zachęcające, a w 
dodatku drużyna zrezygnowała z 
wyjazdu do Drobina na mecz kon-
trolny. Podano, że przyczyną tego 
były kłopoty kadrowe.
Nasza drużyna powinna się na ten 
mecz wyjątkowo zmobilizować. 

Nie można tracić punktów u siebie. 
Zapowiada się jednak, że nasz ze-
spół nie wystąpi w najsilniejszym 
składzie. Damian Domała posta-
nowił zakończyć karierę, a drugi z 
doświadczonych starszych zawod-
ników, Dariusz Kordowski, został w 
przedostatnim sparingu kontuzjo-
wany. Brakować też będzie dobrze 

zapowiadającego się Sławomira 
Stańczaka. 
Przed kilku laty o sile drużyny z 
Żuromina decydował Łukasz Teo-
dorczyk. Dzisiaj zawodnik ten jest 
gwiazdą światowej klasy. Wystę-
pował w Lechu Poznań, skąd trafił 
do… Dynama Kijów. Lepszej reko-
mendacji nie trzeba.

andrzej zawadzki


