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Przebudowa chodnika na Warszawskiej
Jak zauważyło wielu mieszkańców, rozpoczęła się przebudowa kolejnego
odcinka chodnika na ul. Warszawskiej. Przebudowywany jest odcinek od
ul. Starzyńskiego do osiedla Warszawska (do drogi prowadzącej do przedszkola). Zadanie to wykonuje w całości (bez udziału gminy) Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich.
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Bezpośrednim wykonawcą prac jest sprawdzona już w Nasielsku Firma
MEL-MARK z Zielonki. Pracami kieruje Józef Motyka. On też kierował pracami przy kinie. Przewiduje się, że realizowane zadanie zostanie wykonane
do 20 września br.
andrzej zawadzki
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Z SAMORZĄDU
Z UM
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
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Zapisy na przydomowe Premia dla młodych
rolników
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 wybudowaniu 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 zainteresowanych o kontakt.
Listy osób chętnych znajdują się u sołtysów poszczególnych miejscowości. 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

Od 20 sierpnia do 2 września br. młodzi rolnicy mogą składać w biurach
powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski
o przyznanie premii z PROW 2014–2020.
Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika
biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
W ramach PROW 2014–2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro.
Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 będą różnić się od tych ze „starego” PROW.
Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa
rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną
po złożeniu wniosku o premię.
O premie może się starać osoba, która:

Z GMINY

Azbest odebrany

Jak informuje nas Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich nasielskiego magistratu, zakończono prace polegające na demontażu i odbiorze pokryć dachowych z eternitu.
W sumie eternit odebrano z 81 posesji w ilości ok. 250 ton. Zadanie wykonywała firma P.H.U. „Piotr” Jaczyński z Leszna.
– Koszt tego zadania to ok. 90 tys. zł, z czego 85% jest dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast 15% kosztów ponoszą właściciele nieruchomości, od których
odebrano azbest – mówi Jadwiga Szymańska. – Zadaniem objęto wszystkich chętnych właścicieli posesji, którzy złożyli odpowiedni wniosek. Niektórzy rezygnowali, dlatego odebrano azbest ze wszystkich posesji, które
znajdowały się na liście rezerwowej – wyjaśnia.
Na początku roku prawdopodobnie znowu będzie można składać wnioski
na odbiór azbestu. Informacje na ten temat będą pojawiać się na bieżąco
na stronie internetowej UM.
(i.)

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-wrzesień 2015 r.
24.08. - 30.08.2015 r. - Apteka „Przy Stacji”, Pomiechówek,
31.08-13.09.2015 r. - Apteka Arnica , ul. Rynek 21, Nasielsk,
14.09.-20.09.2015 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk.
(red.,
na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

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)

– ma nie więcej niż 40 lat,
– posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
– po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako
kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie
prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
– stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed
dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na
12 miesięcy przed jego złożeniem.
Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych
(wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy
euro.
Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie
rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej i nie większa
niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej
70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta,
użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu
Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego (JST).
Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem
produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele
energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.
Ponadto beneficjent będzie zobowiązany do prowadzenia uproszczonej
rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.
Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:
I – w wysokości 80% – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków,
z których zastrzeżeniem została wydana ww. decyzja,
II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci.html

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)
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O przedszkolu i gimnazjum Inwestycje w toku
XIII se sj a Rady M iej skiej w Nasielsku odbyła się w czwartek, 20
sierpnia br., w nasielskim
magistracie. Na początku posiedzenia Bogdan
Ruszkowski burmistrz
Nasielska zgłosił wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu,
dotyczącego informacji
przedstawiciela ARMiR na
temat PROW 2014-2020.
Po zat wierdzeniu porządku posiedzenia Jerzy
Lubieniecki przewodniczący RM poinformował obecnych, że pełnił cotygodniowe
dyżury, podczas których spotykał
się z mieszkańcami i uczestniczył
w uroczystościach rocznicowych.
Następnie burmistrz Nasielska
odczytał sprawozdanie z pracy
poszczególnych wydziałów nasielskiego Urzędu Miejskiego.
Znalazły się w nim m.in. informacje o rozstrzygnięciu przetargu
na dowożenie uczniów do szkół,
który wygrał nasielski SKR oraz
pozytywnym wyniku weryfikacji
wniosku dotyczącego budowy kanalizacji w Pieścirogach ze środków
unijnych. Do gminnego budżetu
z tego tytułu wpłynie ponad 2 mln
zł, a wniosek był złożony w 2008 r.
W ramach interpelacji radnych Dariusz Kordowski pytał czy są postępy w sprawie budowy ścieżki
rowerowej w kierunku Pułtuska.
Interesowały go także remonty
dróg osiedlowych przy ul. Sportowej. Radny Mirosław Świderski
pytał m.in. o oczyszczalnie przydomowe, czyszczenie rzeki Nasielnej oraz budowę oświetlenia
w Pniewskiej Górce, a radny Henryk Antosik, chciał wiedzieć jaki
jest status działek znajdujących
przy ulicy Krańcowej należących
do państwa Rakowskich (rolna czy
leśna). Radny Roman Jaskulski dopytywał o odszkodowania dla rolników od firmy Gaz System, oraz
o składanie wniosków przez rolników, których uprawy zostały zniszczone przymrozkami. Kolejne
pytanie radnego Jaskulskiego dotyczyło kosztów budowy nowego
przedszkola. Radny Andrzej Malon
chciał wiedzieć co dalej z problemami w kwestii korzystania z kuchni gimnazjalnej przez przedszkole.
Wiceprzewodnicząca RM Danuta Białorucka prosiła o wyjaśnienia
w kwestii nieprzeniesienia sali chemicznej z części przedszkolnej do
części budynku, w której będzie
gimnazjum.
Następnie Witold Urbański, kierownik powiatowego biura ARiMR
w Pomiechówku mówił o bieżącej
działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym
o szkoleniach w zakresie PROW
2014 – 2020 i poddziałaniu „Młody Rolnik”.
Rada przyjęła informację dotyczącą opieki zdrowotnej w gminie
Nasielsk oraz sprawozdanie przygotowane przez Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli dotyczące funk-

Jak informuje kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego Radosław Kasiak, aktualnie w gminie jest realizowanych kilka inwestycji
o dużym znaczeniu dla mieszkańców. Przygotowywane są też kolejne,
np. modernizacja budynku klubowego na stadionie czy budowa przedszkola.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

W końcową fazę wkroczyły prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na ulicach: POW, Podmiejskiej, Wiejskiej, Piaskowej, Nowa Wieś,
11 Listopada. W chwili obecnej wykonywana jest podbudowa do odtworzenia nawierzchni dróg.

cjonowania placówek oświatowych
w zakresie obsługi finansowej za
pierwsze półrocze 2015 r.
Radny Krzysztof Fronczak wskazał, że na podstawie przygotowanych informacji z ZOSiP wynika,
że do Publicznego Gimnazjum nr
1 dokładamy jako gmina niemal
tyle pieniędzy (1 363 639,47 zł różnica między planem a subwencją
oświatową) co do czterech innych
szkół (np. Szkoł y Podstawowej
w Nasielsku - 355 059,14; SP w Popowie Borowym - 397 376,75; SP
w Budach Siennickich - 404 587,71;
SP w Dębinkach - 412 274,54).
W odpowiedzi Hanna Pietrzak dyrektor ZOSiP, wyjaśniała zaistniałą
sytuację mniejszą liczbą uczniów
klasach gimnazjalnych, mniejszą
liczbą uczniów z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz wysokimi kosztami
utrzymania budynku gimnazjum.
Zapewniła również że w ogólnym,
rocznym bilansie kwoty dopłat do
szkół z roku na rok są mniejsze.
W dalszej części obrad Rada podjęła uchwały dotyczące finansów
gminy. Za przyjęciem uchwał y
o zmianach Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Nasielsk radni
głosowali następująco: 9 radnych
„za”, 2 „przeciw” i 2 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwałę o zmianach w budżecie na 2015 r. oraz
uchwałę o zaciągnięciu kredytu
długoterminowego radni przyjęli
identyczną liczbą głosów: 10 „za”, 1
„przeciw”, 2 osoby wstrzymały się
od głosu. Kredyt długoterminowy
w wysokości – 3.788.827, 51 zł, będzie przeznaczony m.in. na spłatę
wcześniejszych kredytów i pożyczek, a jego spłata została zaplanowana na lata 2016 – 2025. Kolejna
uchwała dotyczyła powołania Rady
Społecznej działającej przy SPZOZ
w Nasielsku i została przyjęta przez
radnych 12 głosami „za”, przy
1 wstrzymującym się. W skład
Rady Społecznej prz y SPZOZ
Nasielsk wchodzą: przewodniczący: Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska, członkowie: Marek Olszewski przedstawiciel wojewody;
Marek Maluchnik – przedstawiciel burmistrza, oraz reprezentanci
Rady Miejskiej: Dariusz Kordowski,
Grzegorz Arciszewski, Antoni Kalinowski, Marek Ostaszewski. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej
nastąpi we wrześniu br.
W odpowiedzi na interpelacje radnych burmistrz Nasielska wyjaśnił,
że obecnie trwają prace nad tema-

tem budowy ścieżek rowerowych,
a powiat nowodworski wydziela
pasy drogowe od Krzyczek w stronę Nasielska. Przyznał, że drogi
osiedlowe na Sportowej, rzeczywiście są w złym stanie i będą, podobnie, jak chodniki poprawiane.
Informacji na temat oczyszczania
rzek na terenie naszej gminy udzieliła Jadwiga Szymańska, kierownik
Wydziału Środowiska i Obszarów
Wiejskich nasielskiego UM, wyjaśniając, że rozpoczynają się prace
na rzece Nasielnej.
W kwestii odszkodowań od firmy Gaz System burmistrz mówił,
że spotkania z rolnikami dopiero
się zaczynają i są organizowane
w nasielskim urzędzie. W kwestii
wniosków o odszkodowania dla
rolników stwierdził, że na razie są
informacje o możliwości otrzymania kredytów przez poszkodowanych rolników. Zapewnił, że
dokumentacja na nowe przedszkole jest gotowa, a wstępny kosztorys
inwestorski opiewa na ok. 12 mln zł.
Burmistrz przyznał, że są pewne
problemy odnośnie funkcjonowania kuchni w zastępczym przedszkolu, które będzie się mieściło
w budynku PG 1, ale z pewnością
zostaną rozwiązane. Natomiast sala
chemiczna nie została przeniesiona ze względu na wysokie koszty
takiego działania. Radny Grzegorz
Arciszewski apelował do radnych,
by zastanowili się celowością budowy nowego przedszkola za taką
kwotę. W odpowiedzi burmistrz
wyjaśnił, że trzeba zapewnić dzieciom dobre warunki nauki w perspektywie następnych lat. Obiecał
też zorganizować spotkanie z koordynatorem budowy przedszkola,
by wyjaśnić wszystkie wątpliwości
radnych.
Wśród pism skierowanych do
Rady znalazł y się pisma od
mieszkańców m.in.: protest przeciwko budowie tuczarni kurczaków w Mazewie Dworskim
A (podpisany przez 351 osób)
wraz z koreferatem; pismo mieszkanki Paulinowa w sprawie oświetlenia; pismo w sprawie zmiany
w planie zagospodarowania przeznaczenia działek należących do
państwa Rakowskich. Przewodniczący RM Jerzy Lubieniecki
poinformowa, że anonimy, które wpł ywają do Rady nie będą
przedstawiane do publicznej wiadomości. Na tym obrady zakończono.
(red.)

W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z remontem istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na ul. POW na odcinku
od ul. Wyszyńskiego do końca tej sieci kanalizacyjnej. Przewidziana jest
wymiana istniejących studzienek, założenie nowych wpustów ulicznych
z osadnikami, wymiana przepustu poprzecznego pod korpusem drogi
oraz odtworzenie rowów na fragmencie ul. POW. Po tych wszystkich
pracach zostanie odtworzona nawierzchnia ulicy. Termin zakończenia
prac jest planowany na drugą połowę października.
Zadanie to realizuje sprawdzona na naszym terenie firma państwa Młyńskich z Ciechanowa.

Tymczasowa siedziba samorządowego przedszkola

Zakończyły się prace związane z adaptacją pomieszczeń w budynku
gimnazjum na cele przedszkola. Wykonawcą prac była firma Deta sp.
z o.o reprezentowana przez Bogdana Hermanowskiego. Obecnie trwają
prace związane z umeblowaniem i wyposażeniem sal. Właściwie wszystko jest już gotowe na przyjęcie dzieci. Zajęcia w przedszkolu rozpoczną
się 1 września br.

Kotłownia w SP w Budach Siennickich już gotowa

Zakończone są prace związane z remontem kotłowni centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Budach Siennickich. Wykonawcą prac
była firma Andrzeja Siemli z Cegielni Puckiej. Wartość zrealizowanego
zadania wynosi 67 tys. zł. W ramach tego zadania został przeprowadzony
remont pieców CO, a pomieszczenia kotłowni zostały przystosowane do
obecnie obowiązujących przepisów.

Przetarg na odbudowę mostu i asfaltowanie drogi

Został rozstrzygnięty przetarg na odbudowę drogi na rzece Nasielnej na
Pniewskiej Górce oraz na wykonanie nawierzchni asfaltowej na nieutwardzonym odcinku ul. Broninek. Wykonawcą wyżej wymienionych prac będzie firma Wapnopol z Glinojecka. Wartość tych prac wynosi 645 tys. zł.

Modernizacja ulicy w Siennicy

Zakończyły się prace związane z modernizacją ul. Piłsudskiego w Siennicy. Zadanie to wykonała firma Wapnopol z Glinojecka. Wartość wykonanych robót wyniosła 130 tys. złotych. W ramach tego zadania wykonano
nową nawierzchnię asfaltową na 440 metrach bieżących drogi gminnej
oraz 170 metrach drogi powiatowej. Na realizację powyższego zadania
powiat przekazał gminie 70 tys. zł.

Droga Czajki – Ruszkowo

Starostwo nowodworskie zakończyło prace budowlane na drodze relacji
Ruszkowo–Studzianki–Nuna na odcinku Czajki–Ruszkowo o długości
1160 metrów. W ramach realizacji tego zadania wzmocniono podbudowę drogi 5-centymetrową warstwą z kruszywa łamanego, pokryto ją
5-centymetrową warstwą wierzchnią z betonu asfaltowego oraz wykonano pobocza grubości 10 centymetrów i szerokości 1,35 metra z każdej strony na całej długości z kruszywa łamanego. W rejonie przepustu
wykonano bariery energochłonne o długości po 40 m z każdej strony.
Szerokość drogi wynosi 5,08 m.
Za wykonanie tego zadania powiat zapłacił 309 628, 71 zł brutto. Budowę
drogi prowadziła firma PA-PI Sp. z o.o z Łajsk.
andrzej zawadzki
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Już czyszczą rzeki
Powracamy do tematu oczyszczania rzek przepływających
przez naszą gminę. Okazuje się,
że prace już ruszyły.
– Obecnie trwają prace związane z udrożnieniem rzeki Nasielnej na odcinku o długości 6450
m, przebiegającym przez miejscowości Cieksyn, Andzin, Malczyn i Chlebiotki. Wartość prac
nie powinna przekroczyć 18,7 tys. zł – informuje Wanda Jastrzębska z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Nowym Dworze Mazowieckim. – Z racji suszy na razie nie będą rozbierane tamy bobrowe, aby
zachować wyższy poziom wód. Usunięte będą jedynie drzewa i karpy.
W ostatnich latach wzdłuż koryta wyrosła bardzo wybujała roślinność – najmocniej za ogródkami działkowymi na osiedlu przy ulicy Warszawskiej. Według informacji od niektórych mieszkańców działkowicze ogrodzili swoje
działki do samego koryta rzeki, w związku z czym nie ma możliwości wjechania tam choćby małą koparką. Informację potwierdza WZMiUW w Nowym Dworze – Niestety, nie ma możliwości dojazdu na ten teren, a jest to
odcinek nieuregulowany.
Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej pojawiło się pytanie, czy takie grodzenie
brzegu rzeki jest zgodne z prawem wodnym, które gwarantuje swobodny dostęp do brzegów rzek i jezior. Za grodzenie nieruchomości przyległych do
powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii
brzegu grozi kara grzywny. Ustawa prawo wodne przyznaje każdemu prawo
do powszechnego korzystania m.in. ze śródlądowych powierzchniowych
wód publicznych.
– Jesienią powinny zostać także wykonane prace udrożnieniowe za targowiskiem przy sklepie Guliwer. Powinna dokonać ich gmina. Przypomnienie
o dokonaniu prac konserwacyjnych na swoim terenie dostało również PKP
– mówi Wanda Jastrzębska w WZMiUW.
Prace związane z oczyszczaniem będą również przeprowadzone na rzece
Klusówce – W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg, a w zakres
prac wchodzić będzie głównie wykoszenie traw. W przypadku Turki nie są
przewidywane w tym roku żadne prace, ewentualnie tylko rozbiórka tam bobrowych – wyjaśnia W. Jastrzębska.
Czyżby o wycinkę gęstych krzaków tataraków rosnących w korycie Nasielnej,
a znajdujących się za ogródkami działkowymi będą musieli zadbać właściciele
działek przylegających bezpośrednio do rzeki?
Michał B.
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Powiało grozą na POW
Do niezwykle groźnej sytuacji doszło
w piątek, 21 sierpnia br., w godzinach
popołudniowych na ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej.
Uszkodzeniu podczas pracy koparki uległ gazociąg (średniego ciśnienia) poprowadzony w sąsiedztwie
przydrożnego kamiennego krzyża
w sposób dość niekonwencjonalny. W chwili obecnej trudno powiedzieć, czy był to skutek nieuwagi
operatora koparki, czy też gazociąg

ruch wahadłowy. Akurat w tym
miejscu zatrzymują się samochody,
aby czekać na zapalenie się odpowiedniego światła. Do tego wokół
pojawiło się wielu gapiów. Niektóre
osoby paliły papierosy.
Na szczęście nie doszło do eksplozji. Na miejsce zdarzenia przybyli policjanci, strażacy i służby
gazownicze. Te ostatnie pojawiły
się około 35 minut od momentu ich powiadomienia. To póź-

Siedziby pogotowia gazowego
są rozmieszczone niezbyt racjonalnie. Takie pogotowie działa
w okolicach Nowego D woru,
dużo bliżej niż pogotowie w Wyszkowie czy Ciechanowie. Tyle że
ktoś przypisał Nasielsk do Ciechanowa. Może ludzie powołani do
spraw organizacji życia społecznego powinni w tej i podobnych
sprawach monitować?
andrzej zawadzki

w dokumentacji powykonawczej
został nie dość dokładnie wrysowany.
Wyrwa w rurze gazowej nie była
wprawdzie duża, ale wystarczyło to,
by strumień gazu zmieszany z piaskiem buchnął na wysokość blisko
15 metrów. Wokół zapachniało gazem i w każdej chwili mogło dojść
do wybuchu. Sytuacja była o tyle
groźna, że działo się to w bezpo-

no, jeżeli się weźmie pod uwagę
zaistniałą sytuację, ale bardzo
szybko, gdy uwzględni się fakt,
że najbliższe posterunki pogotowia gazowego są zlokalizowane w Wyszkowie i Ciechanowie,
czyli około 50 kilometrów od
Nasielska.
Ekipa z Wyszkowa odcięła dop ł y w gazu do uszkodzonego
gazociągu. Dalsze działania na-

KRONIKA
POLICYJNA
14 sierpnia w Nasielsku na ul. Piłsudskiego nieznani sprawcy skradli samochód marki Volkswagen Passat.
Straty wynoszą 2000 zł na szkodę
mieszkańca Nasielska. Samochód
został odnaleziony przez funkcjonariuszy policji 10 dni po zdarzeniu.
21 sierpnia w Nasielsku na ul. Piłsudskiego nieznani sprawcy skradli przewody telekomunikacyjne
o wartości 500 zł na szkodę firmy
Energa.
22 sierpnia w Andzinie Janusz G.,
mieszkaniec gm. Nasielsk, kierował
rowerem pomimo zakazu sądowego.
23 sierpnia w Nasielsku na ul. Żwirki i Wigury Patryk A, mieszkaniec
Nasielska, znieważył wulgarnymi
słowami funkcjonariuszy policji.

średnim sąsiedztwie ruchliwej ulicy.
Ten ruch trudno było opanować,
ponieważ ze względu na prowadzone tu prace odbywa się tam

prawcze wykonała ekipa z Ciechanowa. Po dwóch godzinach
ruch na ulicy POW został przywrócony.

23 sierpnia w Miękoszynie Piotr S.
dokonał uszkodzenia ciała mieszkańca Zaborza. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

Pijani na drodze:

16 sierpnia w Nasielsku na ul. Rynek Mirosław J., mieszkaniec gminy
Nasielsk, kierował motorowerem
w stanie nietrzeźwości – 3,12‰.
18 sierpnia w Żabiczynie Henryk Ł.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem w stanie nietrzeźwości
(1,61‰) i pomimo zakazu sądowego.
18 sierpnia w Studziankach Grzegorz
K., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem w stanie nietrzeźwości (3,31‰) i pomimo zakazu
sądowego.
23 sierpnia w Nasielsku na ul. POW
Piotr R., mieszkaniec Nasielska, kierował samochodem marki Opel
Astra w stanie nietrzeźwości –
1,44‰.
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Brakuje wody w kranach

AD ASTRA OFERUJE

Przedłużająca się susza coraz mocniej daje się we znaki.
Z miejscowości położonych
nad Wkrą napływają sygnały o słabym ciśnieniu wody
w kranach, a wręcz o przerwach w dostawach wody,
zwłaszcza w godzinach
popo ł udniowo-wieczornych – w godzinach powrotów z pracy do domu oraz
w weekendy. Mieszkańcy zachodniej części gminy twierdzą, że wynika to z decyzji
o przełączenia ich do wodociągu w Cieksynie, który wymaga remontu.
– W okresach suszy zdarzały się informacje o czasowych przerwach w dostawie wody
w miejscowościach takich jak:
Borkowo, Nowiny, Nowa Wrona,
Dobra Wola, Zaborze, Jackowo,
Kędzierzawice (gm. Nasielsk) oraz
Rostki i Gawłówek (gm. Nowe Miasto). Największe problemy dotknęły mieszkańców w bieżącym roku,
szczególnie od piątku do niedzieli gdy zwiększa się rozbiór wody.
Przerwy w dostawie wody spowodowane były długo utrzymującą
się suszą (brak opadów) – mówi
dyrektor nasielskiego ZGKiM Lidia Rutkowska. – Obecna Stacja
Uzdatniania Wody w Cieksynie
w tym okresie nie była w stanie
wyprodukować wystarczającej
ilości wody dla zaspokojenia potrzeb odbiorców wody. W związku
z powyższą sytuacją dnia 2 lipca
br. na stronie internetowej ZGKiM
zamieszczono komunikat, w treści
którego zwrócono się do odbiorców wody z prośbą o oszczędne
korzystanie z wody. Powyższa informacja udostępniona została

Ad Astra Szkoła Języków Obcych, siedziba w Nasielsku, powstała w lutym 2012 roku. Szkoła oferuje zajęcia dla dzieci (już od 4. roku życiu),
młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Ad
Astra organizuje również kursy przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych oraz państwowych (FCE, CAE). Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych lektorów posiadających
przygotowanie pedagogiczno-metodyczne potwierdzone certyfikatami i dyplomami wyższych uczelni. Nauka odbywa się w małych, maksymalnie 8-osobowych grupach w przestronnych, zaopatrzonych w sprzęt
audiowizualny i pomoce naukowe, salach. Jednak Ad Astra to nie tylko
język angielski, ale również obecnie popularne języki: hiszpański, niemiecki i francuski.

mieszkańcom również w formie
papierowych komunikatów – informuje.
Niektórzy mieszkańcy w trudnych
sytuacjach pomagają sobie nawzajem robić większe zapasy wody
i produktów spożywczych w sklepach.
Woda na razie w kranach jest –
a wspomniane sytuacje zdarzały
się sporadycznie o czym świadczy niewielkie zapotrzebowanie
na wodę z beczkowozu podstawionego przez nasielski ZGKiM.
Temat jednak zalał media nie tylko
lokalne, ale i ogólnopolskie.
– Czasowe spadki ciśnienia wody
w kranach b ądź jej całkowity
brak są sytuacją sporadyczną.
W związku z zaistniałym problemem zakład nasz użyczył mieszkańcom wsi Borkowo i Zaborze
beczkowozy o pojemności 1000
litrów na okres jednego miesiąca
a Kwestię napełniania pozostawił w gestii tychże mieszkańców.
Z uwagi na sporadyczne zainteresowanie wodą, beczkowozy zostały przetransportowane na bazę

ZGKiM – tłumaczy Lidia Rutkowska. – W związku z dalej utrzymującą się suszą wskazano zastępcze
punkty poboru wody pitnej: na
Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie w dniach sobota – niedziela
w godzinach od 13:00 do 15:00
i od 18:00 do 20:00 oraz na Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie
Włościańskim w dniach poniedziałek – niedziela w godzinach
od 10:00 do 18:00 do odwołania.
Jednocześnie informujemy, że poziom wody w studniach głębinowych nie obniżył się, lustro wody
jest stabilne bez depresji. Gmina
Nasielsk podjęła niezbędne działania, aby zwiększyć zdolności
produkcyjne Stacji Uzdatniania
Wody w Cieksynie – podsumowuje dyrektor ZGKiM.
Wspomniana modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie
zaplanowana jest wstępnie dopiero na przyszły rok, a zakres prac
ma być gruntowny, takie zapewnia Bogdan Ruszkowski burmistrz
Nasielska.
Michał B.

Z GMINY

Otwarcie dworca PKP Nasielsk

Wreszcie dobiega końca trwająca ponad pół roku budowa nowego dworca kolejowego na stacji PKP Nasielsk.
Zgodnie z zapowiedziami PKP nowy dworzec będzie m.in. bardziej funkcjonalny, dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych i bardziej efektywny energetycznie. Funkcjonalność ma polegać na tym, że znajduje się tam
pomieszczenie dla matki z dzieckiem oraz przejścia umożliwiające przejazd z wózkiem. Natomiast ułatwienia
dla niepełnosprawnych to ścieżki dotykowe, mapy oraz oznakowania tyflograficzne. Efektywność energetyczną
zapewnią ogniwa fotowoltaiczne i wykorzystywanie wody deszczowej do spłukiwania toalet w budynku.
Poza tym dworzec ma mieć wszystkie wszystko to, z czym kojarzymy nowoczesne budynki. Parking na ponad
100 samochodów, toaletę, bezprzewodowy internet i strefę handlowo-usługową, choć nie uzyskaliśmy informacji, czy w chwili otwarcia będzie tam już funkcjonował kiosk z prasą lub sklep.
Uroczyste otwarcie budynku dworca odbędzie
się w piątek, 28 sierpnia,
o godzinie 11.00. Warto będzie go wtedy odwiedzić i zobaczyć, czy
zapewnia te wszystkie
udogodnienia, o których
zapewnia PKP. Zakończenie prac to również
spora ulga dla parkujących w tamtym rejonie,
choć nie wiadomo, czy
przygotowane miejsca
parkingowe wystarczą
dla wszystkich chętnych.
Ale o tym przekonamy
się niebawem.
(pk)
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Uczymy języków obcych

Atrakcją, bardzo lubianą przez słuchaczy, są zajęcia dodatkowe, jak
np. projekcje filmów w oryginalnej wersji językowej oraz imprezy okolicznościowe (Halloween, Easter Party itp.).
Na początku roku szkolnego Ad Astra Szkoła Języków Obcych zaprasza
na dni otwarte, podczas których można napisać bezpłatny test kwalifikacyjny, poznać Lektorów oraz zapisać się na zajęcia.
Dni Otwarte:
1.09. (wtorek) w godzinach 16.00–18.00
3.09. (czwartek) w godzinach 17.00–19.00
5.09. (sobota) w godzinach 10.00–13.00
Informacje i zapisy: tel.: 509-390-802
R

E

K

L

A

M

A

6
WARTO PRZECZYTAĆ

Zesłane na Sybir
Nigdy nie wiemy, kiedy nasze
życie zmieni się nagle w koszmar, a spokojna dotąd egzystencja – w wyprawę do piekła.
Wyprawę aż do serca Syberii.
Tym razem tragiczne historie
poznajemy z punktu widzenia
kobiet, które z często absurdalnych powodów były przez radzieckie władze wysyłane do
łagrów. Czasem same, czasem
z najbliższą rodziną, czasami
w tak młodym wieku, że trudno zrozumieć, co mogły zawinić władzy (jedna z bohaterek
miała raptem 10 lat!). Wszystkie
musiały przejść przez piekło, ale
żadna się nie poddała. Obiecałam sobie, że ani razu podczas
mojego zesłania nie zapłaczę –
mówi jedna z bohaterek i dotrzymuje słowa aż do chwili, gdy ponownie
wraca do Polski. Wtedy ciężko jej opanować wzruszenie. Nie było takich
przeciwności i przeszkód, których [kobiety] nie mogły pokonać. Nic, ale
to nic nie było w stanie nas złamać – pisze autorka o swoich rozmówczyniach i trudno odmówić jej racji.
Dziewczyny z Syberii są autorstwa Anny Herbich. Autorka napisała wcześniej przejmującą książkę Dziewczyny z Powstania, która zebrała dobre
recenzje. Można więc powiedzieć, że w temacie kobiet postawionych
w ekstremalnych sytuacjach ma już spore doświadczenie. Wspomnienia
bohaterek są przedstawione w pierwszej osobie, czujemy więc, jakbyśmy byli bezpośrednimi odbiorcami ich przemyśleń. Tworzy to atmosferę intymności i bliskości z przeżyciami „dziewczyn z Syberii”. Jednak
widać tu dyskretną redakcję autorki, dzięki czemu relacje są spójne i nie
nużą np. nadmiarem szczegółów. Zawsze jednak zostawiają czytelnika
w głębokim podziwie dla bohaterek.
Czy książka ma wady? Niestety tak. Trzeba przyznać, że wszystkie bohaterki prezentują podobną grupę społeczną. Często wywodzą się z ziemiaństwa, a prawie zawsze z majętnych, niekiedy międzynarodowych
rodów. Oczywiście dzięki temu wyrażają się piękną polszczyzną, a ich
relacje pełne są ciekawych przemyśleń. Jednak brakuje w tym wszystkim innego spojrzenia osób mniej zamożnych, przecież nie trzeba było
być bogatym, żeby trafić do łagru. Opowieść osoby mniej wykształconej
nie straciłaby na autentyzmie, a pozwoliłaby zobaczyć tę tragedię z innej
perspektywy.
Niemniej zachęcam do lektury Kobiet z Syberii, jako że to przejmujące
dzieło o ludzkiej niedoli. Polecam jednak tym, którym nie przeszkadza
brak pięknych zakończeń, bowiem wiele historii bohaterek nawet po
zakończeniu syberyjskiego horroru nie wraca wcale do normy. Jedna
z pierwszych opowieści kończy się wyznaniem sybiraczki Janiny Kwiatkowskiej na temat śmierci ojca: Zesłanie odbiło się na nim straszliwym
piętnem. Tak jak całej naszej rodzinie. Po prostu zniszczyło nasze życie.
Życie nie zawsze, niestety, kończy się pozytywną puentą.
Paweł Kozłowski

BIBLIOTEKA w NASIELSKU
zaprasza na

WYCIECZKĘ ROWEROWĄ Z CYKLU
„W KRAINIE NASIELSKIEGO PRAWDZICA”

„Od wschodu do zachodu” cz. 2
Udział bezpłatny

Data: 13 wrzesień 2015 r. (niedziela)
Zbiórka: Biblioteka, ul. Piłsudskiego 6,

godz.13.00

Szczegółowe informacje:
MGBP, tel. 23 69 12 552
Tempo przejazdu dostosowane
do najmłodszych uczestników.
Na zakończenie piknik.

KULTURA
NOK. Kino plenerowe
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Z Bogami pod chmurką

W niedzielny wieczór,
16 sierpnia br., już po raz
kolejny miłośnicy kina
mieli okazję skorzystać
z propozycji Nasielskiego Ośrodka Kultury i obejrzeć dobry film
w plenerze.
Doskonałym do tego
celu miejscem jest rozciągając y się u stóp
nasielskiej świątyni parking graniczący z przykościelnym terenem
zielonym. Na tle skarpy
rozstawiono ekran, zaś
na płycie parkingu na
kinomanów czekało 80
leżaków. Około godz. 20.00 bardzo szybko zostały zajęte przez starszych i młodszych widzów. Tym razem wiele
osób przyniosło ze sobą rozkładane krzesła, niektórzy mieli też koce lub karimaty.
Do wspólnego oglądania,
w głosowaniu internetowym, został wybrany film
pt. Bogowie w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Historia
pierwszych transplantacji serca przeprowadzanych w Polsce w latach 80. XX wieku
przez Zbigniewa Religę i jego
zespół spotkała się z bardzo
dobrym przyjęciem przez kinową publiczność. Chętnych
do obejrzenia mistrzowskiej
kreacji Tomasza Kota, który
wcielił się w słynnego, charyzmatycznego kardiochirurga,
nie zabrakło też w sierpniowy
wieczór. Wielu widzów oglądało ten obraz po raz kolejny.
Ciekawe, że w f ilmie zaprezentowano postacie aż
dwóch ministrów zdrowia
(Zb igniew Religa 2005 –
2007, Marian Zembala 2015).
W proj ekcj i B o gów p od
chmurką uczestniczyło ok.
150 osób. Wszystkim widzom
nasielskiego kina plenerowego
dziękujemy za wspaniałą atmosferę i zapraszamy na kolejny seans. W piątek, 28 sierpnia
br. o godz. 20.30 na parkingu
przy kościele św. Wojciecha
rozpocznie się projekcja francuskiego filmu pt. Nietykalni.
(i.)

28 sierpnia–10 września 2015; Życie Nasielska nr 18 (430)
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I Nasielski Rajd Motocyklowy

U NAS

Nasielsk–Licheń–Września

Zmiany w parafiach

„Ruszaj, nasielska husario!” – tymi
słowami Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, żegnał grupę motocyklistów, uczestników rajdu do
Wrześni. Jego celem było złożenie hołdu żołnierzom 68 pp, którzy 16 sierpnia 1920 r. jako pierwsi
wkroczyli do naszego miasta, wy-

lometrów w upale przed nami i ok.
14:30 dojeżdżamy do celu wyprawy.
Września to 30-tysięczne miasto
kojarzone z represjami władz pruskich wobec polskich dzieci na początku XX w. W okazałym ratuszu
zostaliśmy przyjęci przez burmi-

kombatanci, oficjele, młodzież,
harcerze i licznie zgromadzeni
mieszkańcy. Piszący te słowa zostaje poproszony o stosowny wykład monograficzny, dotyczący
walk o Nasielsk w 1920 r., padają
podniosłe słowa, na twarzach zebranych widać było wyraźne wzru-

pierając zeń bolszewików. Pułk ten
został sformowany i stacjonował
we Wrześni. Po słowach burmistrza
czuliśmy, jak rosną nam skrzydła.
W Płocku do ośmioosobowej grupy dołączył nasz kapelan ks. Grzegorz – wytrawny motocyklista,

strza Tomasza Kałużnego, nastąpiła
tu wymiana skromnych prezentów, następnie wspólna fotografia,
do której burmistrz Tomasz Kałużny pozował w okolicznościowej
koszulce otrzymanej od motocyklistów. Zwiedziliśmy miejscowe

szenie, a wieniec od „wdzięcznych
nasielszczan” był naprawdę imponujący. Składała go cała nasza delegacja jednolicie ubrana w koszulki
z herbem Prawdzic i logo rajdu na
plecach. Gromkie i długie brawa
zebranych świadczą o uznaniu.
Nasielszczanie dosiadają swych maszyn, warkot silników zmieszany
z dźwiękiem klaksonów
zlewa się z brawami zgromadzonych. Odjeżdżamy. Przed nami 6 godzin
jazdy w upale i ok. 250
km., trudy te składamy
w hołdzie żołnierzom
z Wrześni.
W t y m m i e j s c u p ra g nę p o d ziękować:
burmistrzowi za honorowy patronat, Arturowi Nojbertowi za pomysł
i pomoc w organizacji,
naszemu kapelanowi ks. Grzegorzowi, Waldkowi Mosakowskiemu
za prowadzenie grupy, Józefowi Zawadzkiemu, Mirosławowi Zakrzewskiemu, Wiesławowi Borzynowi,
Mirosławowi Gronowskiemu i Cezaremu Rosłońskiemu za udział.
S. Tyc

razem odmówiliśmy krótką modlitwę kierowców i po błogosławieństwie przy akompaniamencie
naszych niezawodnych maszyn
ruszyliśmy do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski
w Licheniu. Krótkie zwiedzanie
monumentalnej świątyni, ponieważ
czas naglił, kolejne kilkadziesiąt ki-

muzeum, a komandor rajdu udzielił
kilku wywiadów miejscowym publikatorom.
Dnia 15 sierpnia br. podjeżdżamy
motocyklami do miejsca, gdzie
znajduje się pomnik poświęcony 68 pp. Podniosłą uroczystość
uświetniają poczty sztandarowe,

W 26 dekanatach diecezji płockiej biskup płocki Piotr Libera powołał
na trzyletnią kadencję dziekanów, wicedziekanów i ojców duchownych.
Dziekanem dekanatu nasielskiego został mianowany ks. kan. Jan Majewski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku, a wicedziekanem
ks. kan. Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha
w Nasielsku. Ojcem duchownym księży w naszym dekanacie został ks.
mgr Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy.
Nowym proboszczem parafii pw. św. Rocha w Cieksynie, na miejsce
odchodzącego ks. Krzysztofa Krawczaka, został mianowany ks. dr Ryszard Kolczyński, który w związku z tym, na własną prośbę, zwolniony
został z funkcji pełnionych
w Wyższym Seminarium
Duchownym w Płocku
i w Szkołach Katolickich
w Sikorzu.
Inne nominacje dekanalne:
ks. mgr Grzegorz Walczak,
wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku, został
mianowany dekanalnym
duszpasterzem młodzieży
w dekanacie nasielskim;
zaś ks. mgr Piotr Orliński, wikariusz par. pw. św.
Katarzyny w Nasielsku,
został dekanalnym duszpasterzem liturgicznej
służby ołtarza w dekanacie
nasielskim.
W sierpniu br. decyzją
Płockiej Kurii Diecezjalnej
nastąpiły zmiany personalne w niektórych parafiach dekanatu nasielskiego.
W parafii pw. św. Rocha w Cieksynie zmiana ta dotyczy wikariusza, którym
od 26 sierpnia br. jest ks. mgr Tomasz Kaszanek, dotychczas pracujący
w parafii pw. św. Antoniego w Żurominie. Na jego miejsce do Żuromina
trafił dotychczasowy wikariusz z Cieksyna – ks. mgr Robert Bessert.
Z parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku do parafii pw. św. Marcina w Gostyninie został przeniesiony wikariusz ks. mgr Kamil Kowalski. Nowym
wikariuszem w tej parafii został mianowany ks. mgr Piotr Orliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.
(red.) za: www.diecezjaplocka.pl

FOTOOBSERWATOR

Taka sytuacja może zdarzyć się tylko w Nasielsku. Auto zostało zaparkowane na środku chodnika, i to na remontowanym odcinku ulicy POW,
gdzie czynny jest tylko jeden pas ruchu, a natężenie ruchu jest dość duże.
Piesi, matki z dziećmi w wózkach i rowerzyści mogą iść środkiem drogi.

Bez szans są chodniki z kostki brukowej, kiedy przejedzie po nich samochód ciężarowy. I tak też stało się w połowie sierpnia, kiedy to kilkunastotonowa ciężarówka, skręcając z ulicy POW w ulicę Piaskową, w
drodze do zlokalizowanej tam nasielskiej firmy, zdewastowała chodnik.
Do dziś nie został on naprawiony.
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REPORTAŻ
UROCZYSTOŚCI. 15 sierpnia

Mazurska przygoda

95. rocznica bitwy o Nasielsk

– wyprawa na daleką północ
Za nami kolejne pracowite dwa tygodnie. Upalna pogoda dała się we znaki
wszystkim, nawet członkom nasielskiej grupy Nasielsk Baszta Team. Jednak
mimo gorącej aury pomysłów na aktywny wypoczynek nie brakowało. W
sobotę, 15 sierpnia br., ekipa naszych rowerzystów udała się na najdłuższą
wyprawę rowerową spod Baszty – na skraj Krainy Tysiąca Jezior i ogromu
terenów leśnych – w okolice Grunwaldu i Wzgórz Dylewskich k. Ostródy.
Tego dnia nasi kolarze pokonali (w zależności od osoby) od 167 do 225 km.
Trasa wiodła przez Nasielsk–Świercze–Sońsk–Ciechanów–Konopki–Mławę–Działdowo–Grunwald–Działdowo. Do Nasielska chłopcy wrócili już
pociągiem KM z Działdowa.
– Trasa była męcząca przez swą „pagórkowatość” i mocno wietrzne odcinki,
jednak chyba nikt nie żałował uczestnictwa w takim oderwaniu się od codzienności. Dla mieszkańców płaskiego Mazowsza Wzniesienia Mławskie,
Wysoczyzna Ciechanowska i Wzgórza Dylewskie Garbu Lubawskiego to już
zupełnie inny świat, inna jazda – tak tę wyprawę wspomina jeden z kolarzy.
Ponadto prężnie działa nasz stały punkt w tygodniowym harmonogramie,
czyli Środowe Bieganie z Basztą. Pod Basztą co środę gromadzi się coraz
więcej osób, także rowerzystów. Ostatnio ponownie udaliśmy się szlakiem
zabytków ziemi nasielskiej – pobiegliśmy wzdłuż starej Jednostki Wojskowej, Pałacyku w Chrcynnie przez Żabiczyn aż do Baszty. Ta pętla liczyła w
sumie około 13 kilometrów. Dziękujemy rowerzystom za towarzystwo oraz
oświetlanie nam drogi.
W związku z licznymi pytaniami, jak dołączyć do naszej grupy, odpowiadamy: należy być pod Basztą w wyznaczonym dniu i godzinie. Śledźcie
nasz fanpage na Facebooku, bo tam znajdują się informacje o zbliżających
się wydarzeniach oraz wiele zdjęć i barwnych opisów z naszych wypraw.
Uczestnictwo w naszej grupie nie łączy się z żadnymi opłatami czy zobowiązaniami. Gwarantujemy aktywnie spędzony czas, dobre towarzystwo i
świetną zabawę, więc naprawdę warto do nas dołączyć.
(IW)

Życie Nasielska nr 18 (430); 28 sierpnia–10 września 2015

Od kilku lat rocznicę tego, co działo
się w gminie Nasielsk w czasie wojny polsko-bolszewickiej w połowie
sierpnia 1920 r., co roku wspomina

litycznych i stowarzyszeń, po okolicznościowej refleksji burmistrza
i krótkiej modlitwie pod przewodnictwem miejscowego księdza wika-

Po zakończeniu tej części rocznicowych obchodów zebrani udali się
w szyku zwartym do miejscowego
kościoła, gdzie została odprawiona

się w naszej gminie dwukrotnie i dwukrotnie są z tej okazji organizowane
uroczystości.
Najpierw 15 sierpnia uroczystości odbywają się w Nasielsku, a w tydzień
później w Borkowie, gdzie obchody
mają charakter regionalny.
Miejscem uroczystości w dniu 15
sierpnia tradycyjnie był cmentarz
parafialny i kościół. Najpierw delegacje władz samorządowych, szkół,
organizacji społecznych, partii po-

riusza w intencji poległych w wojnie
1920 r. i zmarłych uczestników tej
wojny, złożyły wieńce i wiązanki
kwiatów na grobie, w którym spoczywają polscy żołnierze polegli
w walce z bolszewickim najeźdźcą.
Ta braterska mogiła w pamięci nasielszczan zapisała się jako grób nieznanego żołnierza.

uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny oraz bohaterów poległych
w 1920 r.
Pewną tradycją jest także to, że po
odejściu grup zorganizowanych
do mogiły podchodzą pojedyncze osoby i składają na niej kwiaty
oraz zapalają świeczki.
andrzej zawadzki

NA SPORTOWO

Wakacje
z paintballem w tle
Płock i jego okolice zachwycają unikalnymi zabytkami, licznymi rozrywkami
i różnorodną przyrodą. Najstarsze w Polsce: muzeum, cmentarz, towarzystwo naukowe i szkoła oraz wyjątkowe i malowniczo położone na skarpie
wiślanej zoo, a także Ciuchcia Tumska, rejsy statkiem po Wiśle oraz jedyne
w Polsce molo równoległe do linii brzegu czy wreszcie dziewicze jeziora i szlaki kajakowe – to jedynie część z wielu atrakcji godnych zobaczenia
w tym regionie. Niestety, jest jedna wada tych niespodzianek: nie da się doświadczyć ich w kilkanaście dni.
Grupa z Legionowa pod opieką pedagogów z Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej pojechała do tego miasta już po raz czwarty. Dzięki
współpracy z klubem MKS „Victoria” Nasielsk zaproszone do udziału zostały
dzieci z gminy Nasielsk. Zdecydowała się na wyjazd nieliczna, ale bardzo miła
grupka nasielskiej młodzieży.
Zatrzymaliśmy się w zaprzyjaźnionym ośrodku „Mazowsze” w Soczewce,
gdzie w terminie od 17 do 28 lipca br. korzystaliśmy z pobliskiej plaży i jeziora
oraz boiska Orlik i boiska do siatkówki plażowej, jak też leśnego pola paintballowego. Na ognisko pojechaliśmy do Nadleśnictwa w Łącku, a policjanci i strażacy z Płocka oraz żołnierze z Soczewki zaprezentowali nam swoje
umiejętności i sprzęt, m.in. elementy wojskowych mostów przeprawowych.
Atmosfera i pogoda, które towarzyszyły całej imprezie, były wyborne, ale
najwięcej radości przyniosły nam, jak zawsze zresztą, rozgrywki paintballowe. Sport, którego obawia się wielu rodziców, jest świetnie rozwija u młodych
ludzi takie cechy, jak sprawność fizyczna, myślenie strategiczne, umiejętność
działania w stresie czy wreszcie zaradność. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu graczy oraz ustalonym zasadom gry i wymogom bezpieczeństwa
paintball uczy też odpowiedzialności i zdyscyplinowania oraz aktywnej
współpracy w grupie, co jest ważne szczególnie teraz, w dobie niemal wyłącznie wirtualnych kontaktów rówieśniczych, głównie wśród młodzieży.
Oprócz tego ścianka wspinaczkowa, walki sumo czy gladiatorów urozmaicały udział w turniejach sportowych, za które uczestnicy nagradzani byli medalami, pucharami oraz podarunkami.
W tym miejscu, jako współorganizator, chciałbym bardzo podziękować
wszystkim rodzicom, którzy zaufali nam i powierzyli swoje dzieci na tak długi
okres pod naszą opiekę, jak również samym uczestnikom, którzy pozostawili swoje komputery i tablety aby spędzić czas w aktywny sposób i zawrzeć
nowe znajomości. Informacje, jakie do mnie docierają, potwierdzają opinię, iż
dzieci są bardzo zadowolone z pobytu na obozie, a rodzice wręcz pozytywnie zaskoczeni relacjami swoich pociech. Mało tego, zakomunikowały one,
że na kolejny obóz też chcą jechać, a dla mnie to najlepsza rekomendacja.
Na stronie cppp.edu.pl można obejrzeć więcej zdjęć z obozu.
Paweł Wroński
MKS Victoria Nasielsk
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UROCZYSTOŚCI. 22 sierpnia

Bitwa nad Wkrą – 95. rocznica
W sobotę, 22 sierpnia br., odbyły
się obchody 95. rocznicy bitwy
nad Wkrą. Jak co roku punktem
kulminacyjnym wydarzenia była
inscenizacja sławetnej batalii.
Uroczystość rozpoczęła msza
święta celebrowana przez delegata Biskupa Polowego Wojska Polskiego księdza podpułkownika
Zenona Pawelaka. Podczas homilii
przypomniał zebranym o tym, że
nasz naród od zarania dziejów jest
pod opieką Matki Bożej, która tak
czuwała podczas wojny polsko-

fot. P. Kozłowski

zowieckiego, Magdalena Biernacka
– Starosta Nowodworski, oraz Paweł Calak – Wicestarosta Nowodworski.
Do zebranych przemawiał również
organizator wydarzenia Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
– Bitwa pod Wkrą to ważne wydarzenie nie tylko dla nas, ale dla
całej społeczności europejskiej.
Zatrzymanie bolszewików i odrzucenie ich natarcia było bezprecedensowym fenomenem, tak
zaskakującym i pięknym, że pofot. P. Kozłowski

-bolszewickiej nad żołnierzami, jak
i teraz czuwa nad całym narodem.
Po nabożeństwie przyszła kolej na
przemówienia. Głos zabrali: Monika Wasilewska, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

czątkowo ciężko było uwierzyć,
że stało się faktem – mówił i dodał,
że długo musieliśmy czekać, zanim
skończył się okres PRL-u, że i możemy radośnie i wspólnie świętować to zwycięstwo.

Zastępca Dyrektora Biura Szefa
Gabinetu Prezydenta RP; Jadwiga
Zakrzewska – Poseł na Sejm RP,
Wiceprzewodnicząca Sejmowej
Komisji Obrony Narodowej; Monika Tyska – przedstawiciel Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Po wystąpieniu burmistrza odbył się
Apel Poległych przeprowadzony
przez 2. Mazowiecki Pułk Saperów
z Kazunia oraz Orkiestrę Wojskową
z Siedlec. Po nim przed pomnikiem
w Borkowie wieńce złożyli przedstawiciele władz lokalnych, szkół

Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Radosław Rybicki – przedstawiciel Marszałka Województwa
Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-

i organizacji patriotycznych gminy
oraz delegacje zaproszonych gości. Na zakończenie części oficjalnej Orkiestra Wojskowa z Siedlec
wystąpiła ponownie, dając krótki
koncert.
Na zakończenie uroczystości, jak
co roku, odbyła się inscenizacja bitwy nad Wkrą. Scenariusz walk wy-

fot. P. Kozłowski

fot. A. Stasiak

myślili i wyreżyserowali członkowie
Towarzystwa Historycznego „Rok
1920”, a narratorem ponownie
został Andrzej Olejko – historyk,
doktor habilitowany, specjalizujący się w historii wojskowości, wykładowca historii na Uniwersytecie
Rzeszowskim, dziennikarz radiowy
i telewizyjny zajmujący się propagowaniem historii lotnictwa i wojskowości.
O

G

Ł

W tym roku twórcy postanowili nie
szczędzić saletry, czego efektem
było wiele wybuchów. Po pewnym
czasie gęsty dym ukrywał sylwetki uczestników bitwy, dodając ich
walce mroku i dramatyzmu. Dlatego choć wynik zmagań obu stron
znany był od początku, to widowisko oglądało się z zapartym tchem.
Dodatkową atrakcją tegorocznej
inscenizacji był latający nad głoO

S

Z

wami widzów samolot Nieuport 11
(replika).
Nie tylko jednak dla prezentacji bitwy warto było się stawić tego dnia
w Borkowie. Uczestnictwo w takich
wydarzeniach powinno być obowiązkiem każdego, kto szanuje pamięć o ojczyźnie i wszystkich tych,
którzy nie bali się za nią oddawać
swojej krwi.
(PK)
E

N

I

E
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Z POWIATU. Zdrowie

Remonty szkół ponadgimnazjalnych Nowy dyrektor w Centrum
W ostatnim numerze ŻN pisaliśmy o remontach w szkołach
podstawowych i gimnazjach z naszej gminy. Tym razem
sprawdziliśmy, co przez wakacje zmieniło się w placówkach
ponadgimnazjalnych.
Nasza gmina ma dwie szkoły średnie: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zespół Szkół Zawodowych, obie placówki znajdują się w Nasielsku. Zarówno w jednej, jak i w drugiej szkole
czas wakacji oznaczał przygotowanie solidnego remontu.
Ponieważ szkoły średnie są finansowane przez władze powiatowe, także wszelkie inwestycje w nich są prowadzone pod
patronatem starostwa powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących wykonano szereg remontów przez okres wakacyjny, zarówno na zewnątrz
budynku, jak i w jego środku. Gruntowny remont przeszło wejście do szkoły. Wymieniono drzwi, ulepszono
podjazd dla niepełnosprawnych oraz prawie od początku wybudowano nowe zadaszenie i schody. Aby jeszcze poprawić estetykę tego miejsca, podcięto gałęzie okolicznych drzew. W środku z kolei prace remontowe
zostały przeprowadzone m.in. w pomieszczeniu socjalnym, gabinecie pielęgniarki i dyrektora. Wymieniono w
nich podłogę, skuwano i naciągano nowy tynk oraz malowano. – Chcemy, żeby po rozpoczęciu nowego roku
szkolnego nasi uczniowie i pracownicy szkoły mogli cieszyć się z pracy i nauki w ładnym, estetycznym otoczeniu – mówi dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Danuta Białorucka.
W Zespole Szkół Zawodowych zaplanowano wiele inwestycji związanych z modernizacją budynku. Mają one na
celu przede wszystkim zwiększenie efektywności ocieplenia kompleksu szkolnego. Wymieniono stare drewniane okna od południowej strony gmachu na I piętrze i zamontowano nowe okna PCV oraz parapety zewnętrzne,
następnie stolarkę okienną na parterze od strony południowej oraz okna od strony zachodniej szkoły. Oprócz
tego naprawiono jeden z kominów. Został on m.in. ocieplony oraz zamontowano w nim nowy wkład kominowy. – Prace związane z modernizacją i ociepleniem szkoły to dla nas priorytet, a okres wakacyjny to najlepszy
moment na ich wykonanie – mówi dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Agnieszka Rutkowska.
Całość prac ma potrwać do końca sierpnia br. W dalszych planach jest montaż nowego kotła gazowego w miejsce starego, który zimą uległ awarii.
Paweł Kozłowski

Po spektakularnym odwołaniu Zbigniewa Kończaka ze stanowiska dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego starostwo nowodworskie
ogłosiło konkurs na to stanowisko. Wśród wymaganych kwalifikacji zawodowych kandydat, poza wykształceniem wyższym, musiał m.in. „posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo
ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej
trzyletni staż pracy”.
24 lipca br. komisja konkursowa spośród trzech kandydatów dokonała wyboru dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego. Został nim Jacek
Kacperski. W skład komisji wchodzili: Zdzisław Szmytkowski (przewodniczący), Paweł Calak, Krystian Buszta, Anna Łapińska, Radosław Kasiak, Dariusz Tabęcki i Magdalena Biernacka. Wybrany kandydat spełnił wymogi
formalne oraz uzyskał największą liczbę głosów Komisji konkursowej.
Nowy dyrektor NCM został powołany na okres od 1 sierpnia 2015 r. do
31 lipca 2021 r.
Jacek Kacperski jest prawnikiem i ma doświadczenie w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia. Pracował jako zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie (obecnie Mazowiecki Szpital
Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.), a także jako dyrektor szpitala w Głownie.
Zastępcą dyrektora NCM w Nowym Dworze Mazowieckim ponownie został lekarz Ahmed Jadou, który zajmuje się sprawami lecznictwa.
(red.)

ZDROWIE

Opieka zdrowotna
w naszej gminie
W porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej został umieszczony punkt poświęcony opiece zdrowotnej w gminie Nasielsk. Radni mieli się zapoznać
z realizacją świadczeń medycznych w 2014 r., zawartymi kontraktami na
rok 2015 oraz zamierzeniami na przyszłość. Wcześniej problematyka ta
była przedmiotem obrad merytorycznej komisji Rady.
Szczegółową informację w tym zakresie złożył Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku (Sportowa 2). Dodatkowo, dyrektor SP ZOZ Maria Michalczyk w trakcie posiedzenia Komisji przedstawiła
dodatkowe informacje.
W skład SP ZOZ (podmiotu prowadzonego przez gminę) wchodzą: Przychodnia w Nasielsku (Sportowa 2), przychodnia w Starych Pieścirogach
(Sikorskiego 1), filia w Cieksynie (Sportowa 5) i Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku (Warszawska 48). Zakład ma też dobrze wyposażone laboratorium.
Zakres świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje: świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położnej
POZ, świadczenia pielęgniarki szkolnej, transport sanitarny. Ponadto zakład udziela porad specjalistycznych w dziedzinach: ginekologia i położnictwo, otolaryngologia i medycyna pracy.
Nasielski SP ZOZ obejmuje opieką lekarską 13 478 pacjentów (zadeklarowanych do lekarzy POZ), 12 342 pacjentów zadeklarowanych do pielęgniarek POZ, opieką położnej POZ 6146 pacjentek. Zapewnia też opiekę
w ramach medycyny szkolnej 2525 uczniom z 8 szkół z terenu nasielskiej
gminy.
Imponująco wyglądają liczby z podziałem na poszczególne zadania.
Na przykład w 2014 r. lekarze POZ udzielili łącznie 56 988 porad pacjentom (np. pacjentom do 18. roku życia 13 357 porad, a pacjentom powyżej 65. roku życia 15 851), wykonano 1274 badania EKG, 7120 pomiarów
ciśnienia tętniczego krwi, 3435 zabiegów.
Jednym z zamierzeń SP ZOZ na następne lata jest wzbogacenie Zakładu
o aparat rentgenowski. Dało się jednak zauważyć, że dyrektor Michalczyk
do tego problemu podchodzi dość ostrożnie, a to ze względu na koszty,
jakie będzie generowało posiadanie tego urządzenia. Sam zakup bowiem
stanowi w tym wypadku najmniejszy problem.
Pytań odnośnie do przedstawionej informacji, zarówno na posiedzeniu
komisji, jak i na sesji, było niewiele. Zwracał uwagę fakt, że nasz SP ZOZ po
gospodarsku radzi sobie z finansami. Pieniądze pochodzą z kontraktów
zawieranych z NFZ.
Na marginesie obrad komisji merytorycznej i sesji Rady warto zwrócić
uwagę na to, że punkt poświęcony opiece zdrowotnej w gminie Nasielsk
został wyraźnie zawężony, ponieważ nie omówiono całości zagadnienia,
jako że w naszej gminie działają przecież inne podmioty zajmujące się
opieką zdrowotną, np. dwa NZOZ-y, cztery apteki i lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie. Radni z pewnością mieliby wiele do
powiedzenia w sprawie opieki lekarskiej nocnej i świątecznej oraz działalności ratownictwa medycznego. Obecna kadencja Rady zaczęła się niedawno i tym bardziej potrzebne jest rozpoznanie tej problematyki.
andrzej zawadzki
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Z GMINY

Zostają zielone
i szare pojemniki
Z pojemnikami na zużytą odzież w naszej gminie było ostatnio trochę
zamieszania. Niektóre dewastowali chuligani, wokół innych zalegały góry
ubrań. Jak się okazuje, to właśnie białe pojemniki firmy Wtórpol z napisem
„Textil” będą zabierane z terenów należących do gminy. – Firma Wtórpol, mimo naszych interwencji, nie opróżnia pojemników, nie odpowiada na nasze wezwania. Dlatego postanowiliśmy je zebrać i zezłomować,
o czym firma ta została poinformowana – mówi Jadwiga Szymańska

z Wydziału Środowiska i Obszarów Wiejskich nasielskiego magistratu.
– Jednocześnie zwracamy się z prośbą do naszych mieszkańców, by
ubrania, które chcą oddać, wrzucali do zielonych pojemników Fundacji
„Dzieci Niczyje” lub szarych firmy „NORD” – dodaje.
(i.)

Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
w Nasielsku ul. Warszawska 21
ogłasza przetarg
na lokal mieszkalny, dla którego zostanie ustanowiona odrębną własność
w Nasielsku, przy ul. Warszawskiej 51/53 C m. 11 o powierzchni użytkowej 76,02 m2. Cena wywoławcza: 155 841,00 zł.
Opis: lokal mieści się na parterze budynku wielorodzinnego, powstałego
w 1991 roku. Lokal posiada 4 pokoje, kuchnię, łazienkę, wc i przedpokój.
Do lokalu przynależna jest piwnica nr 11. W budynku znajdują się instalacje: c.o., wod.- kan, prąd, TV.
Przetarg ustny na zbycie lokalu odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21, dnia 10 września 2015 roku
o godzinie 14.00.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto bankowe Spółdzielni
nr: 52 10201592 0000 240200124461.
Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia
10 września 2015 roku do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest w godzinach: pn. - pt. 7.00 - 15.00).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyny w każdej fazie przetargu.
Wszelkie informacje na temat mieszkania oraz przetargu można uzyskać
w biurze Spółdzielni lub tel. 23 691-24-35.
-Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej
w NasielskuR
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WETERYNARZ RADZI

O reanimacji zwierząt…
Większość właścicieli zwierząt ma
za sobą choćby raz w życiu nagły
problem zdrowotny pupila. Niektóre z nagłych stanów chorobowych
wymagają od nas pomocy bezpośredniej w postaci resuscytacji
krążeniowo-oddechowej. Idąc za
wynikami badań, 75% właścicieli
deklaruje, że jest w stanie pomóc
swojemu pupilowi w nagłym stanie, wykonując sztuczne oddychanie i masaż serca. Chciałbym
Państwu przedstawić garść porad,
które powinniśmy z tego artykułu
zapamiętać.
Po pierwsze musimy zachować
spokój, zdenerwowanie jest złym
doradcą. Powinniśmy skontaktować się z lecznicą, do której będziemy się udawać, i poinformować
o tym, że podejmujemy pomoc.
Podajemy wszystkie niezbędne
dane i zaczynamy we własnym zakresie resuscytację. Musimy sobie
uzmysłowić, że większość reanimacji kończy się niestety niepowodzeniem, a czasami nieumiejętną
metodą możemy uszkodzić psa.
Mimo to i tak uważam, że trzeba
zaryzykować!
Analogicznie do medycyny ratunkowej, kierujemy się zasadą ABC
(airway-breathing-circulation).
Układamy psa na prawym boku,
określamy, czy nie ma urazu głowy
lub szyi, i zaczynamy resuscytację.
A – airway – sprawdzamy drożność układu oddechowego, wyciągamy język z pyska, układamy
psa z głową wyciągniętą wzdłuż
szyi. Określamy, czy nie ma ciała obcego w gardle i jamie ustnej,
wtłaczamy powietrze dwukrotnie
przez nos zamykając dłońmi pysk
(metoda usta–nos). Musimy określić, czy zwierzę jest nieświadome,
w przeciwnym razie istnieje ryzyko
ugryzienia – jest to sytuacja bardzo
niebezpieczna. Jeżeli klatka piersiowa nie zwiększa objętości, sto-

sujemy w celu udrożnienia
uścisk Heimlicha – łapiemy
za tylne łapy psa, podnosimy do góry i parokrotnie
uciskamy brzuch w okolicy zażebrowej.
B – breatching – sztuczne oddychanie musi być
poprzedzone krokiem A.
Wdmuchujemy powietrze w nozdrza 12 razy na
minutę. Z każdym oddechem obserwujemy podnoszenie klatki (nie należy
wdmuchiwać zbyt dużej
ilości powietrza, szczególnie u małych psów i kotów). Zamiennie możemy ucisnąć klatkę
pomiędzy kciukiem i resztą palców (jak u noworodka wystarczy
kciukiem i palcem wskazującym).
U psów młodych zwiększamy liczbę wdechów do 15–17 na minutę.
Przy braku unoszenia klatki wracamy do kroku A.
C – circulation – jeżeli dostrzeżemy brak akcji serca, zaczynamy masaż. Zabezpieczamy duże
krwawienie przez ucisk i sprawdzamy tętno na udzie. Ręce układamy
w miejscu, w którym lewy łokieć
zwierzęcia dotyka do jego klatki
piersiowej, jest to mniej więcej środek klatki piersiowej (u kotów należy ściskać jedną dłonią). U psów
dużych ras dłonie do masażu składamy analogicznie jak przy masażu
serca człowieka.
Wykonujemy 15 ucisków klatki
piersiowej, następnie 2 wdechy ratunkowe.
Głębokość ucisku to:
ok. 1,5 cm – małe psy i koty,
ok. 2,5 cm – średnie psy,
ok. 3,5–4cm – duże psy.
Im zwierzę jest mniejsze, tym
częstsze są uderzenia serca, a co
za tym idzie – tym częściej trzeba

to miejsce ucisnąć. Szczególnymi pacjentami, których zarówno,
my lekarze weterynarii, jak i właściciele często muszą poddawać
reanimacji, są psie i kocie noworodki. W pierwszym momencie
oczyszczamy z wód płodowych.
Opuszczamy zwierzę głową w dół,
masujemy kark suchą ściereczką lub papierem. Jeśli to możliwe,
odsysamy płyn z dróg oddechowych np. gruszką dla dzieci. Nie
namawiam do wtłaczania powietrza do płuc kociąt i szczeniąt metodą usta–nos, ze względu na to, że
możemy uszkodzić nieodwracalnie
delikatną tkankę płucną. Uciskamy
klatkę piersiową kciukiem i palcem
wskazującym co 1,5 sekundy, co
zastępuje nam zarówno masaż serca, jak i sztuczne oddychanie.
C ałą resusc ytację kończ ymy
w momencie, gdy wróci automatyzm oddechu i skurczu serca.
Zdarzyło się nam w lecznicy reanimować przez 30 minut skutecznie
zwierzęta, więc zachęcam do konsekwentnej reanimacji do ostatnich
sił (mimo że dowiedziono tylko
15% przeżywalność zwierząt po
reanimacji w warunkach domowych). Niech to będzie nasz cichy
obowiązek. Walczmy do końca!
Małgorzata i Adam Rosłońscy
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Uważaj, co je twoje dziecko
Dziecko pulchne, okrąglutkie zawsze uważano za dziecko zdrowe
i szczęśliwe. Mit ten towarzyszył nam przez lata, często wpajały nam
go nasze babcie. Uważano, że nadmierna tkanka tłuszczowa, która pojawia się w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, zniknie przecież
wraz w czasie dorastania.
Dietetycy alarmują, że okresem krytycznym dla rozwoju i utrzymania sie otyłości jest właśnie okres niemowlęcy, a następne dojrzewania
Ponad 60% dzieci z nadwagą przed okresem dojrzewania będzie także
cierpiało na nadwagę we wczesnym okresie dorosłości.
Przeprowadzone badania na polskich dzieciach i młodzieży wyraźnie
wskazują na fakt, iż nieprawidłowe żywienie w wieku poniemowlęcym
i przedszkolnym skutkuje nadmiernym przyrostem masy ciała dziecka,
co może doprowadzić do otyłości. Wraz z przedłużającym się czasem
trwania otyłości obserwuje się powstanie powikłań, takich jak zaburzenia metaboliczne, cukrzyca typu 2, zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym, układzie oddechowym i szkieletowo-mięśniowym oraz
w sferze psychospołecznej. Rodzice mogą pomóc dziecku uniknąć
problemów zdrowotnych w przyszłości przez uczenie go zdrowych
nawyków żywieniowych i zachęcanie do aktywności fizycznej.
Dlatego pamiętajmy, żeby utrzymać regularne posiłki nie tylko u niemowląt, ale także w wypadku starszych dzieci. Niestety, często gdy
dziecko zaczyna jadać normalne posiłki, zapominamy o regularności,
a wręcz przekarmiamy dziecko, podając mu liczne przekąski między
posiłkami. Zapominamy również o tym, że nie powinno ono jeść słodyczy, pić słodkich napojów ani jeść dań typu fast food. Podawanie
tych produktów o niskiej wartości odżywczej, a wysokiej energetycznej rozpycha żołądek dziecka, sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej
i powoduje, że dziecko nie chce jeść wartościowych produktów i potraw. Warto uczyć dziecko od samego początku, że dzień zaczynamy
od śniadania.
Za kilka dni zaczyna się rok szkolny, dzieci wracają do przedszkoli
i szkół. Jednak jest spory odsetek dzieci, które nie dość, że nie zjedzą
śniadania w domu, to nie jedzą także nic w szkole. Dlatego należy dopilnować, żeby dziecko zjadło rano śniadanie i zamiast batona czy pieniędzy na niego – dostało atrakcyjną, kolorową i smaczną kanapkę lub
np. owoce. Warto oprócz plecaka i książek kupić także ładny pojemnik
na kanapki, żeby nie się gniotły w plecaku i żeby dziecko chętniej zabierało posiłek ze sobą. Jeśli zje ono posiłek rano, będzie znacznie lepiej
funkcjonowało w szkole i po południu zje znacznie mniej, co zapobiegnie przyrostowi masy ciała.
Warto przyjrzeć się temu, co jemy my i nasze dzieci, ponieważ jest
to inwestycja w ich zdrowie. Z jednej strony rodzice chcą szczęścia
i zdrowia dla swojego dziecka, a z drugiej robią mu krzywdę na całe życie, podając niezdrowe potrawy, które prowadzą do pogorszenia jego
stanu zdrowia i samopoczucia.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny
dietetyk_iwona@wp.pl
www.konsultacjedietetyczne.pl

Z MIASTA

Sięgnij po torebkę
W centrum miasta tuż obok Baszty pojawił się dystrybutor torebek
na psie odchody. Torebkę, co najważniejsze, można otrzymać za
darmo. Później zapakować w nią to, co zrobił nasz pupil, i wyrzucić
do najbliższego kosza ulicznego. Powód ustawienia dystrybutora jest
oczywisty: otóż na nowym skwerze psie odchody zdecydowanie
zdominowały miejską architekturę, stając się najbardziej widocznym
jej elementem.
– Od kiedy ustawiliśmy dystrybutor na torebki, jest lepiej, czyli czy-

ściej. Albo właściciele psów z niego regularnie korzystają, albo zmienili miejsce spacerów ze swoimi psami – mówi
Jadwiga Szymańska z Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich nasielskiego magistratu. – W przyszłości
planujemy ustawić podobne dystrybutory także na skwerze im. Jana Pawła oraz przy ul. Kościuszki – dodaje.
Koszt takiego dystrybutora to 700 zł. Za to widok trawnika i chodnika bez psich kup – bezcenny!
(i.)
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Kino NIWA ZAPRASZA
26–30 sierpnia godz. 15.00

Piksele 3D
Komedia, sci-fi; USA; Czas trwania: 1 godz. 46 min

Prezydent USA powołuje ekspertów od gier
wideo do walki z obcymi, którzy zaatakowali
Nowy Jork.
26–30 sierpnia godz. 17.00

Czego dusza zapragnie
Komedia, sci-fi; USA, Wielka Brytania; Czas trwania:
1 godz. 40 min

Nauczyciel przeżywa serię nieszczęśliwych wypadków po tym, jak odkrywa u siebie magiczne
moce.
29–30 sierpnia godz. 19.00

Mission: Impossible
- Rogue Nation
Sensacyjny; USA; Czas trwania: 2 godz. 11 min

Agent IMF Ethan Hunt wraz ze swoim ludźmi
mierzy się z organizacją Syndykat.
2–6 września godz. 15.00

Barbie: rockowa
księżniczka 2D (dubbing)
Animacja; USA; Czas trwania: 1 godz. 16 min

Barbie jako Courtney, współczesna księżniczka, zmierzy się z nie lada wyzwaniem – zamieni się miejscami z Eriką, słynną gwiazdą
rocka. Te dwa zupełnie różne światy zmieszają się, kiedy księżniczka Courtney trafi na
Obóz Gwiazd POP, podczas gdy gwiazda rocka Erika zostanie wysłana na Obóz dla Księżniczek.
2–6 września godz. 17.00

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Zaangażuj się w pracę, a osiągniesz teraz świetne rezultaty. Jesteś w doskonałej
kondycji fizycznej i psychicznej. W potrzebie Twoi przyjaciele okażą się niezawodni.
Byk 21.04–20.05
Możesz liczyć na przypływ większej gotówki. Nie unikaj kontaktów z rodziną i znajomymi. Ktoś z Twoich przyjaciół okaże się
bardzo pomocny i tak pokieruje Twoimi
sprawami, że będziesz mu wdzięczny.
Bliźnięta 21.05–21.06
Najbliższe dni będą dość nerwowe, nieoczekiwane wydarzenia pokrzyżują Twoje plany.
Coś pójdzie nie tak, ktoś może Cię oszukać.
Jeśli masz okazję zapisać się na jakiś ciekawy
kurs lub szkolenie, zrób to bez wahania.
Rak 22.06–22.07
Musisz liczyć się z trudnościami, które ciężko będzie pokonać. Działaj ostrożnie i podejmuj przemyślane decyzje. Mogą się teraz
nasilić rodzinne spory i nieporozumienia.
Postaraj się im zapobiec.
Lew 23.07–23.08
Szczęście uśmiechnie się do Ciebie. To początek dobrej passy, szczególnie w miłości i sferze finansów. Jeśli jesteś samotny, to
przed Tobą szansa na spotkanie wielkiej miłości. Dbaj o zdrowie.
Panna 24.08–22.09
Spotkania z przyjaciółmi będą szczególnie
udane. W życiu rodzinnym czeka Cię parę
niespodzianek. To może być bunt młodej
osoby, niespodziewana wizyta rodziców
lub teściów.

Waga 23.09–23.10
Wyraźnie poprawi się Twoje samopoczucie
i wzmocni siła przebicia. Niewykluczone, że
z kimś, kogo znacie już od dłuższego czasu,
połączy Cię wreszcie głębsze uczucie. Dobry
czas na odpoczynek.
Skorpion 24.10–22.11
Po urlopie musisz szybko wrócić do rzeczywistości i zająć się poważnie sprawami zawodowymi. Wzrosną też Twoje ambicje zawodowe.
W sprawach, w których los nie będzie Ci sprzyjał, odpuść.
Strzelec 23.11–21.12
Postaraj się jak najszybciej uporać z rodzinnymi problemami i wyjaśnij w końcu nieporozumienia z partnerem. Przyjaciele również
mogą Cię teraz irytować. Przemyśl swoje zachowanie.
Koziorożec 22.12–20.01
Nareszcie znajdziesz czas na wypoczynek
i relaks. Uda Ci się oderwać od codziennych
kłopotów, zapomnieć o obowiązkach. Po
rodzinnym urlopie powrót do pracy okaże
się trudnym wyzwaniem.
Wodnik 21.01–19.02
Przed Tobą poważne życiowe wyzwania!
Chcesz robić wiele rzeczy na raz i jeśli nie
zrobisz sobie planu, możesz się miotać, tracąc niepotrzebnie energię. W finansach teraz będzie sprzyjało Ci szczęście.
Ryby 20.02–20.03
Masz dużo energii i zapału do pracy. Przy podejmowaniu decyzji częściej odwołuj się do
zdrowego rozsądku niż intuicji, która teraz
może Cię nieco zwodzić. Twoje życie uczuciowe nabierze rumieńców.

Imperium robotów. Bunt
człowieka 2D (z napisami)
Akcja, Sci-Fi;Wielka Brytania; Czas trwania: 1 godz. 30 min

Pochodzące z odległej galaktyki roboty opanowują Ziemię, a ocalałym ludziom wszczepiają kontrolujące implanty. Grupa młodych
buntowników postanawia to zmienić.
2–6 września godz. 19.00

Dar (z napisami)

Thriller; USA

Młode małżeństwo – Simon i Robyn - kupuje wymarzony dom, by w nim rozpocząć
nowe życie. Przyszłość rysuje się w pięknych
barwach, szczególnie, że za kilka miesięcy
na świat ma przyjść ich wymarzone dziecko.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie praktykantów kl. I ZSZ. Tel. 519
529 925.
Sprzedam działkę budowlaną 1.400 m,
Nasielsk, ul. Krupki. Tel. 506 997 717.
Sprzedam działki z warunkami zabudowy. Prąd, woda, gaz. Tel. 500 138 106.
Usługi dekarskie i ogólnobudowlane.
Tel. 607 800 748; 517 099 737.
Działki pod budowę w pobliżu
Nasielska o różnych parametrach już
od 25 tys. zł. Tel. 502 618 988.
Przyjmę zlecenie na docieplenie poddaszy, dachów stropów, fundamentów,
budynków gospodarczych, domków
letniskowych pianą poliureatanową.
Konkurencyjne ceny! Tanio, szybko
i solidnie. Tel. 509 175 901.
Przyjmę zlecenie na wykonanie docieplenia (elewację) budynków.
Konkurencyjne ceny, tanio, szybko
i solidnie. Tel. 509 175 901.
Sprzedam działkę budowlaną
1500 m2 w Kosewie. Cena do negocjacji.
Tel. 515 462 377.
Sprzedam działkę 1100 m2 – Kosewo
k.Nasielska. Tel. 662 042 757.
Sprzedam 4 ha ziemi. Tel. 665 777 357.
Gminna Spółdzielnia GS w Nasielsku
zatrudni piekarzy. Tel. 531 881 222.
Sprzedam działkę budowlaną 1000
m2 – Nasielsk, ul. Topolowa. Tel. 697
222 108.
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.
Wynajmę ciągnik rolniczy New Holland
T4 75 oraz prasę McHale F5500 do
prac w rolnictwie. Tel. 514 309 812.
Stolarzy z doświadczeniem i lakiernika
meblowego zatrudnię. Dobre zarobki.
Umowa o pracę. Tel. 602 219 556.
Szybka pożyczka z zajęciem komorniczym. Tel. 734 422 581.
Koszenie zboża i siew punktowy rzepaku. Tel. 507 113 478.
Sprzedam dom 90 m2 z działką 5800
m2 w Kosewie. Tel. 602 550 852.
Pielęgnacja ogrodów. Wycinka.
Tel. 667 569 562.
Wydzierżawię w Nasielsku 10 ha ziemi
ornej i 1,5 ha łąki. Tel. 608 715 025.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie na parterze
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej
51/53C. Tel. 504 611 886.
Sprzedam regał pokojowy, 2 fotele
pokojowe. Siwek Krystyna, ul. Klonowa
22. Nasielsk.
Sprzedam dziłkę 910 m2, ul. Cisowa,
Nasielsk. Tel. 501 622 325.
Animator urodzinowy dla dzieci.
Tel. 512 779 550.
KAMA – usługi brukarskie. Tel. 507
024 590.
Sprzedam tanio działkę budowlaną
ok. 1200 m2 w Chlebiotkach. Tel. 600
310 446.
Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 758
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REKLAMA

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 alkoholików. 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.

528 758.
Sprzedam mieszkanie na ul.Starzyńskiego
– 46 m2 – parter. Tel. 514 494 636.
Sprzedam laptopy, komputery, monitory poleasingowe Dell. Tel. 517 609 923.
Sprzedam Bornit Unibit – bitumiczną
powłokę izolacyjną w kubełkach po 25

To miejsce

czeka
na Twoją

kg. Okazyjna cena. Tel. 517 609 923.
Zakład stolarski zatrudni operatora

reklamę

CNC z doświadczeniem. Tel. 602 219
556.
Sprzedam działkę budowlaną 990 m2,
Nasielsk. Tel. 664 206 944.
Sprzedam ziemię rolną 1,41 ha poło-

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

żoną w Mazewie Dworskim. Tel. 511
674 144.
Sprzedam mieszkanie w centrum
Nasielska, 47 m2, 2 pokoje, II piętro.
135 000 zł DO NEGOCJACJI. Tel. 505

Cennik reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
lp. Rodzaj ogłoszenia
1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

40,00
60,00

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert (wkładkowanie) – 1 szt.

451 599.
Pilnie zatrudnię manicurzystkę/kosmetyczkę. Dobre warunki pracy.
Tel. 668 339 392.

To miejsce

czeka
na Twoją
reklamę
www.noknasielsk.pl
tel./fax 23 691 23 43
gazeta@noknasielsk.pl

Cena netto
zł

0,82
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje

– 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona

– 25%
do 50%
+ 50%
+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

PIŁKA NOŻNA

Żbik od początku sezonu trwoni punkty
dobnie znajdzie się w dolnej części
tabeli. Razem z naszą drużyną.
Mecz Żbika z Wkrą Żuromin był
nudny. Brakowało błyskotliwych
akcji zaczepno-obronnych. Nieco bardziej dynamiczni byli goście. Grali wyraźnie według z góry
ustalonego szablonu. Trzymali się
własnej bramki. Po stracie piłki natychmiast cofali się z powrotem
pod bramkę i czekali na tę jedną
jedyną okazję, kiedy po szybkim
kontrataku strzelą jednego gola.
Podobnie grał Żbik, z tym że w akcjach zaczepnych był bardziej asekurancki i mniej dynamiczny,
Żbik wypracował niewiele sytuacji,
z których mogły paść bramki. Tyle
że grający również defensywnie
goście wypracowali ich znacznie
więcej, na nasze szczęście strzelali
jednak niecelnie. Doskonałą okazję
na strzelenie gola i objęcie prowa-

tej bramki był Bartosz Laskowski.
Naszej drużynie nie wystarczyło
pozostałych 15 minut na wyrównanie, chociaż w ostatnim kwadransie
meczu wyraźnie przyspieszyli.
Na koniec pewnego rodzaju ciekawostka. Drużyna Wkry bardzo
poważnie potraktowała mecz ze
Żbikiem. W ostatnim tygodniu jej
przygotowania do tego spotkania nosiły bojowy krypton i m: „O p eracj a Żb i k ”.
Konsekwencja w realizacji
planu dała doskonały efekt
i trzy punkty. Wydaje się jednak, że celem nie było zwycięstwo i zdobycie trzech
punktów. Goście tego meczu po prostu nie chcieli
przegrać.
Niestety, druga kolejka rozgrywek także nie przyniosła naszej drużynie sukcesu.

raziła organizacja gry. Kibice dalej dzenia stracili tuż przed gwizdkiem
jednak wierzyli, że w rozgrywkach na zakończenie pierwszej połobędzie inaczej, bo w sparingach nie wy. Ich zawodnik Michał Olszewchodzi o wynik i nie trzeba poka- ski, który wykonywał rzut karny
zywać wszystkich swoich możli- podyktowany przez sędziego za
zagranie naszego zawodnika ręką
wości.
Już pierwszy mecz ligowy po- w polu karnym, nie potrafił pokokazał, jak smutna jest rzeczywi- nać naszego bramkarza. Gola udastość. Pierwszy przeciwnik, Wkra ło się gościom zdobyć dopiero
Żuromin, to wprawdzie ubiegło- w 75. minucie meczu. Strzelcem
roczny cz wartoligowiec, ale sponiewierany
w IV lidze, musiał tę ligę
opuścić. Kalendarz rozgrywek sprawił, że ten
p i e r wsz y w s e zo n i e
mecz Żbik miał rozegrać
na własnym boisku. To
dodatkowy atut naszej
drużyny.
Niestety, inauguracyjny mecz, w dodatku na
własnym stadionie, nie
sprawił kibicom radości.
Nasi przegrali nieznacznie, tylko 1:0, oznacza
E
to jednak stratę trzech punktów. R
Zwycięstwo gości było w pełni zasłużone. Możliwy był wprawdzie
bezbramkowy remis, ale taki wynik krzywdziłby gości. Zwycięstwo
im się należało. Nie oznacza to jednak, że zawodnicy z Żuromina zaprezentowali lepszą piłkę niż nasza.
To także słabiutka drużyna, która
obecnie w lidze okręgowej niewiele będzie znaczyła. Prawdopo-

Tym razem przeciwnik był
jeszcze słabszy. To beniaminek ligi okręgowej – UKS
Żak Szreńsk. Druż yna ta
swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa w Żurominie. Tam
nasi piłkarze z tą drużyną zaledwie zremisowali. Pierwsza połowa
meczu zakończyła się bezbramkowym remisem. Na początku

W ostatnich latach bywało tak,
że Żbik bardzo dobrze rozpoczynał kolejny sezon rozgrywkowy,
odnosząc kolejno cztery, pięć lub
nawet sześć zwycięstw. Koniec
sezonu był raczej smutny i nasza
drużyna zajmowała coraz dalsze
miejsca w ligowej tabeli. Na koniec
ostatniego sezonu było to odległe
siódme miejsce.
Kibice wciąż spodziewali się, że
wreszcie nastąpi przełamanie i znowu będą mogli się cieszyć z sukcesów swojej drużyny. Niestety,
wszystko wskazuje, że są to tylko
pobożne życzenia. Niepokojące
symptomy kibice dostrzegli już
w trakcie przygotowań do obecnego sezonu. Potwierdzały je rozegrane mecze kontrolne. Wiele
do myślenia dał sparing z Dębem
Wieliszew. Raziło przygotowanie
fizyczne i techniczne zawodników,

K

drugiej połowy bramkę dla naszego zespołu zdobył Sebastian
Tabaka. K iedy w ydawało się,
że mecz zakończy się skromnym
zwycięstwem naszej drużyny,
w ostatniej minucie meczu jeden
z naszych obrońców popełnił
błąd i „gospodarze” strzelili wyrównującą bramkę.
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W najbliższym tygodniu Żbik rozegra kolejne dwa mecze ligowe.
Obydwa odbędą się w Nasielsku.
Na te mecze powinny być, wzorem Żuromina, ustalone „plany
operacyjne”. Kolejnych punktów
nie można już trwonić. To może
grozić spadkiem.
andrzej zawadzki
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