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Stojaki 
rowerowe  
w centrum 
Dwa stojaki rowerowe zosta-
ły ustawione przy skwerze im. 
Jana Pawła II, a jeden pojawił 
się na skwerze przy Baszcie. To 
pomysł nasielskiego magistra-
tu na promocję jazdy rowerami 
po naszym mieście i zapewnie-
nie rowerzystom bezpiecznych 
miejsc do parkowania w centrum 
Nasielska (pod okiem kamery).

(i.)

czytaj na str. 3

– Od kilku tygodni w powietrzu unosi się smród. 
Najgorzej jest nocą i nad ranem. Myślałam, że 
ktoś pali w piecu czymś cuchnącym, ale okazuje 
się, że to nie jest dym – mówi mieszkanka osie-
dla Krupka. – Od sąsiadów dowiedziałam się, że 
odór unosi się nad wysypiskiem odpadów w Kose-
wie od dawna, a teraz dociera już w coraz dalsze 
okolice miasta – dodaje. 
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Przekładka chodnikowa  
na Sportowej

Sąsiedzkie sprzątanie
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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

październik 2015 r.
5.10.-11.10.2015 r. – Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek;
12.10.-18.10.2015 r. – Apteka, ,,Przy Stacji”, ul. Modlińska 18,  
Pomiechówek;
19.10.-1.11.2015 r. - Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk.

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

Z UM 

Konsultacje w sprawie 
dotacji unijnych
13października  2015 r. w Urzędzie Miasta Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 
w godz. 9:30-13:30 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące do-
tacji unijnych na realizację własnych pomysłów. Konsultacje skierowane 
są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu teryto-
rialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainte-
resowanych tematyką funduszy unijnych.

PH

WYBORY PARLAMENTARNE 2015
Już za kilkanaście dni po raz kolejny w tym roku pójdziemy do urn wy-
borczych. Tym razem w niedzielę, 25 października br., będziemy wybierać 
parlamentarzystów na kolejną czteroletnią kadencję. Do Sejmu RP w ca-
łym kraju wybierzemy 460 posłów spośród 8 tys. zgłoszonych kandy-
datów, zaś do Senatu RP o 100 miejsc senatorskich ubiega się 425 osób. 
W całej Polsce zostało zarejestrowanych osiem komitetów wyborczych. 
Są to: lista nr 1 – KW PiS, lista nr 2 – KW PO, lista nr 3 – KW Partia Razem, 
lista nr 4 – KW KORWiN, lista nr 5 – KW PSL, lista nr 6 – Koalicyjny KW 
Zjednoczona Lewica, lista nr 7 – KWW Kukiz’15, lista nr 8 – KW Nowo-
czesna Ryszarda Petru. 
W poszczególnych regionach kraju mogą występować również dodat-
kowe komitety, takie jak: lista nr 9 – JOW Bezpartyjni, lista nr 10 – komitet 
Zbigniewa Stonogi, lista nr 11 – Ruch Społeczny, lista nr 12 – Zjednoczeni 
dla Śląska, lista nr 13 – Samoobrona, lista nr 14 – Komitet Grzegorza Brau-
na „Szczęść Boże”, lista nr 15 – Kongres Nowej Prawicy. O numerach list 
i kolejności ich umieszczenia w karcie rozstrzygnęło losowanie przepro-
wadzone w Państwowej Komisji Wyborczej.
W wyborach do Sejmu województwo mazowieckie jest podzielone na 5  
okręgów wyborczych. Powiat nowodworski znajduje się w okręgu wy-
borczym nr 20, wraz z powiatami: legionowskim, grodziskim, otwockim, 
piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawsko-zachodnim i wołomińskim. 
W okręgu wyborczym nr 20 będziemy mogli oddać swój głos na jedne-
go z 194 kandydatów, którzy znajdują się na 9 listach wyborczych. Poza 
ośmioma ogólnopolskim komitetami w naszym okręgu dodatkowo zna-
lazła się lista nr 10 – KWW Zbigniewa Stonogi. 
Wśród kandydatów do Sejmu jest mieszkanka Nasielska – Magdalena 
Biernacka, aktualnie urzędujący starosta nowodworski (Lista nr 5 KW PSL, 
miejsce 14.). Inni mieszkańcy naszego powiatu znajdujący się na listach 
wyborczych to:
Lista nr 1 KW Prawo i Sprawiedliwość: z 17. miejsca startuje Piotr Wojcie-
chowski (prawnik), mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego.
Lista nr 2 KW Platforma Obywatelska RP: z 3. miejsca startuje Jadwiga Te-
resa Zakrzewska (polityk), mieszkanka Nowych Grochali, zaś na 13. pozycji 
znajduje się Karol Bielec (pracownik biurowy) z Nowego Dworu Mazo-
wieckiego.
Lista nr 4 KW KORWiN (24): z 9. miejsca na liście startuje Mariusz Błaże-
jewski (technik mechanik) z Nowego Dworu Maz., na 15. miejscu listy jest 
Jarosław Damian Korzynow (technik ekonomista) z Nowego Dworu Maz. 
oraz jako 23. na liście znalazła się Iwona Sosnowska (kucharz) z Nowego 
Dworu Mazowieckiego.
Lista nr 5 KW Polskie Stronnictwo Ludowe: na 5. miejscu znajduje się Ra-
dosław Rybicki (urzędnik samorządowy) z Nowego Dworu Maz.
W wyborach do Senatu RP województwo mazowieckie podzielone zosta-
ło na 13 okręgów wyborczych. Powiat nowodworski znajduje się w tych 
wyborach w okręgu wyborczym nr 40 wraz z powiatami: legionowskim, 
warszawsko-zachodnim i wołomińskim. 
Do Senatu w naszym, 40. okręgu wyborczym startują dwie osoby: Anna 
Teresa Aksamit (urzędnik samorządowy) zgłoszona przez KW Platforma 
Obywatelska RP i Jan Krzysztof Żaryn (historyk) zgłoszony przez KW Pra-
wo i Sprawiedliwość. 
W wyborach do Sejmu RP będziemy mogli zaznaczyć swój głos na karcie 
do głosowania, która będzie miała formę broszury. Natomiast nazwiska 
kandydatów do senatu znajdą się na karcie do głosowania w formie po-
jedynczej kartki. 
Lokale obwodowych komisji wyborczych będą czynne w godz. 7.00–
21.00.

www.parlament2015.pkw.gov.pl/344, (red.)

Z MIASTA

Nowe wysepki 
Wysepki drogowe do-
t ychczas znajdowa-
ły się na skrzyżowaniu 
przy Baszcie na ulicy 
Kil ińskiego, przy ki-
nie oraz u zbiegu ulic 
Kościuszki i  Kolejo-
wej. Jednak z końcem 
września pojawiły się 
również w innych miej-
scach Nasielska – przy 
przejściu dla pieszych przy stacji paliw „Bliska”, przy aptece „Arnica” i przy 
Domu Pomocy Społecznej. 
Ich budowa ma poprawić bezpieczeństwo pieszych na przejściach. Oka-
zuje się, że w niektórych miejscach mogą one jednak utrudniać ruch. 
Przykładem jest skrzyżowanie przy aptece „Arnica”, gdzie zdarza się, że 
autobusy najeżdżają na ustawioną wysepkę.

(MB)

Z UM

Warto powracać BEZPIECZNIE
Urząd Miejski w Nasielsku już po raz drugi rozpoczął kampanię społeczną 
pod hasłem: „Warto powracać BEZPIECZNIE”. Akcja związana jest z prze-
pisami obowiązującymi od 1 września 2014 roku, na mocy których każdy 
pieszy idący po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będzie musiał 
mieć na sobie odblaskową odzież lub opaskę.
Opaski i breloki odblaskowe zakupione przez UM zostały przekazane do 
przedszkoli samorządowych i niepublicznych, szkół podstawowych i gim-
nazjów w naszej gminie.
Zakupiono także kamizelki odblaskowe, które można otrzymać bezpłatnie 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku – Punkt Obsługi Klienta (parter), w Komi-
sariacie Policji w Nasielsku oraz w Nasielskim Ośrodku Kultury. 
Do kampanii włączyła się również Komenda Powiatowa Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim, która 14 października br. w godz. 16.00-18.00 za-
mierza zorganizować na terenie naszej gminy akcję profilaktyczną doty-
czącą bezpiecznego poruszania się po zmroku. 
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młodzieży

Z GMINY

Smród unosi się nad miastem
– Od kilku tygodni w powietrzu unosi się smród. Najgo-
rzej jest nocą i nad ranem. Myślałam, że ktoś pali w piecu 
czymś cuchnącym, ale okazuje się, że to nie jest dym – 
mówi mieszkanka osiedla Krupka. – Od sąsiadów dowie-
działam się, że odór unosi się nad wysypiskiem odpadów 
w Kosewie od dawna, a teraz dociera już w coraz dalsze 
okolice miasta – dodaje. 
O sprawie nieprzyjemnego, drażniącego zapachu, uno-
szącego się nad dawnym wysypiskiem śmieci w Kosewie, 
pisaliśmy w ŻN kilka miesięcy temu. Okazało się wtedy, że 
smród jest produktem ubocznym rekultywacji wysypiska, 
czyli najprościej mówiąc, jego zasypywania gruzem. Teraz 
zapach rozprzestrzenia się w kierunku Pieścirogów, Płoń-
skiej, Krupki i dochodzi aż do centrum miasta.
W najgorszej sytuacji są jednak mieszkańcy Kosewa, którzy muszą ten zapach znosić przez cały dzień. – Nie 
możemy normalnie funkcjonować. Ani prania wywiesić, ani wyjść na spacer. Mam małe dziecko i boję się o 
nie. Nie wiadomo, co my wdychamy – skarży się pani Danuta. – W ciągu dnia nie ma tragedii, ale najgorzej jest 
wieczorem i rano. Jak chce się wyjść z domu, trzeba chować nos w kurtkę lub sweter. Ja od jakiegoś czasu mam 
problemy z żołądkiem. Wiem, że wiele osób, które mieszkają niedaleko wysypiska, też skarży się na różne do-
legliwości żołądkowo-jelitowe oraz bóle głowy – dodaje.
Rekultywacja wysypiska w Kosewie jest prowadzona od ubiegłego roku systemem gospodarczym przez firmę 
Anny Wieteckiej (porozumienie z 15.07.2014 r.). Jak zapewniają pracownicy nasielskiego magistratu, prace te są 
prowadzone pod nadzorem m.in. instytucji zewnętrznych takich jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środo-
wiska w Ciechanowie i Powiatowa Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazo-
wieckim. 
– Kontrole przeprowadzane przez te instytucje wykazały, że wykonawca wypełnia warunki porozumienia, czyli 
że na teren zamkniętego wysypiska przywożony jest gruz budowlany oraz ziemia. Ten nieprzyjemny zapach, 
który pojawia się w okolicy Kosewa, jest wynikiem składowanych tam przez kilkanaście lat odpadów komu-
nalnych oraz ścieków bytowych z terenu gminy – wyjaśnia Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Jak zapewnia Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska: – Dokładamy wszelkich starań, aby nieprzyjemnych za-
pach zlikwidować, i w tym celu były kilkakrotnie stosowane efektywne mikroorganizmy. W tej chwili, po kon-
sultacjach z naukowcami z instytutu działającego przy SGGW, planujemy zastosowanie na wysypisku pyłu 
krzemowego, który zniwelowałby nieprzyjemny zapach. Za wszelkie niedogodności wynikające z prowadzo-
nych przez nas prac serdecznie przepraszamy, ale po prostu musimy je zakończyć– dodaje. 
Prace związane z rekultywacją wysypiska w Kosewie powinny zakończyć się do 30 listopada br. A ich efektem 
końcowym będzie nasadzenie drzew i krzewów na tym terenie.

(red.)

Z MIASTA

Tor przeszkód  
przy Rynku
– Wracałam w piątek z zakupami do domu i w obu rękach miałam torby. Szłam 
po chodniku i nagle, mijając innych przechodniów, zawadziłam o wystającą kil-
kanaście centymetrów studzienkę telekomunikacyjną. Upadłam i mocno po-
kaleczyłam sobie nogę. Teraz mam poważne problemy z chodzeniem – mówi 

pani Marzena z Nasielska. – Kilka razy zdarzyło mi się przewrócić na chodniku 
lub ulicy w naszym mieście, bo niestety są one jeszcze w wielu miejscach znisz-
czone. Staram się chodzić ostrożnie, ale mam problemy ze wzrokiem i nie za-
wsze jestem w stanie ominąć tego typu przeszkody. Wiem, że ludzie starsi także 
mają trudności w poruszaniu się po naszych chodnikach – dodaje.
Chodnik przy ulicy Rynek jest wykonany z kostki brukowej, ale dziwnym trafem, 
niemal na całej jego długości, studzienki telekomunikacyjne wystają wysoko po-
nad poziom krzywego w wielu miejscach chodnika. A że są aż cztery, jedna za 
drugą, i do tego usytuowane w centralnej części chodnika, poważnie komplikują 
pieszym chodzenie. Trzeba omijać nie tylko schody wystające na chodnik, ale 
także studzienki. Przy tej części Rynku znajdują się popularne sklepy oraz ban-
komat. Jak się jednak okazuje, przy nowym budynku (Rossmann) znajdującym 
się przy tej ulicy są także studzienki, ale wcale nie przeszkadzają przechodniom. 
Nie ulega wątpliwości, że stopniowo, fragmentami przy niektórych ulicach 
w mieście pojawiają się nowe, równo ułożone chodniki. Ostatnio docze-
kaliśmy się takiego odcinka np. na ulicy Warszawskiej. Ale jest jeszcze wie-
le miejsc, które po prostu wymagają wykonania nowej nawierzchni. Do 
najbardziej newralgicznych miejsc należą chodniki na ulicach Piłsudskiego, 
Folwark i Kościelnej. A kolejne, niestety, czekają już na naprawy, jak ten 
przy ul. Rynek, na którym przewróciła się pani Marzena. 

(red.)

Z MIASTA

Przekładka chodnikowa na Sportowej
– Ta robota jest bez sensu, tak ma 
wyglądać nowy chodnik? Przecież 
on ani nowy, ani równy! Nowe to 
są chyba tylko krawężniki, bo płyt-
ki chodnikowe to już nie. Stare 
elementy betonowe są układane 
na nowo i miejscami, te połamane 
wymieniane na całe – bulwersują 
się mieszkańcy oglądający rezultat 
pracy ZGKiM. – Czy to nie moż-
na było zrobić naprawdę nowego 
chodnika z kostki brukowej? Cie-
kawe, jak będzie wyglądał asfalt – 
zastanawiają się.
Jak się okazuje, prace na ulicy 
Sp ortowej  przeb iegają  zgod-
nie z planem. – Chodnik jest re-
montowany, na nowy zostanie 
tam na całej długości wymie-
niony krawężnik i poprawione, 
ewentualnie uzupełnione, płyty 
betonowe. A następnie na ulicy 
zostanie położona 5-centyme-
trowa warstwa asfaltu. Nie bę-
dzie wymiany krawężników po 
drugiej stronie ulicy przy trawni-
ku, bo nie ma na to w tej chwili 
środków finansowych – wyjaśnia 
Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska. – Krawężniki po dru-
giej stronie ulicy będzie można 
założyć w każdej chwili, nie nisz-
cząc nawierzchni drogi. Ponadto 
zamierzamy zająć się też ziele-
nią miejską i nowymi nasadze-
niami – dodaje. 

Łączny koszt prowadzonych na 
ulicy Sportowej inwestycji wynie-
sie ok. 80 tys. zł. Remont chodni-
ka wykonują pracownicy Zarządu 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, zaś asfalt położy tam fir-
ma „Papi” z Łajsk. 
Mieszkańcy nie ukrywają zasko-
czenia obrotem sprawy, ponie-
waż akurat krawężniki 
przy starym chodniku 
ich zdaniem nie były 
w na j gorsz ym s t a-
nie i prezentowały się 
zdecydowanie lepiej 
niż te przy tzw. tere-
nach miejskiej ziele-
ni po drugiej stronie 
ulicy, pamiętające za-
pewne lata 50. ubie-
głego wieku. 
– W pierwszej wersji 
na Sportowej miał się 
pojawić tylko nowy 
asfalt .  Udało mi s ię 
p rz e ko n a ć  b u r m i -
strza,  że potrzebny 
jest też remont chod-
nika, szczególnie przy 
o ś r o d ku  z d r o w i a , 
oraz poprawa znajdu-
jącej się tam wystają-
cej betonowej studzienki – mówi 
radny Dariusz Kordowski. 
Ewidentną korzyścią z tej inwe-
stycji będzie z pewnością zalanie 

asfaltem pamiętających połowę 
ubiegłego stulecia betonowych 
płyt znajdujących się przy wjeź-
dzie do nasielsk iego ośrodka 
zdrowia. 
Przy okazji prac remontowych 
na Sportowej warto przypomnieć 
o nieco zapomnianym przez służ-
by miejskie pasie zieleni miejskiej, 

na którym częściowo posadzono 
nowe drzewka, nie usuwając jed-
nak karp po starych, a częściowo 
pozostawiono stare drzewa, które 

pozostały po akcji „kolumnowe-
go” cięcia. 
Wydaje się, że ul ica Sportowa 
powinna być reprezentacyjną 
częścią naszego miasta. Ma do 
tego wszelk ie predyspozycje. 
W końcu to przy niej znajduje się 
SP ZOZ, regularnie odwiedza-
ny przez rzesze pacjentów, oraz 

stadion miejski, przez cał y rok 
gromadzący sportowców i wiel-
bicieli pi łki nożnej, codziennie 
tędy wędrują też uczniowie Ze-

społu Szkół Zawodowych. Raz 
do roku na stadionie miejskim 
odbywa się również święto na-
szej gminy, czyli Dni Nasielska. 
Teraz, przy okazji modernizacji 
budynków na stadionie miejskim, 
kompleksowy remont Sportowej 
byłby dopełnieniem całości. 
Miejmy nadzieję, że uda się to 
w najbliższym czasie. 

(i.)
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KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

KRONIKA OSP
28 września w Popowie-Północ 
strażacy zostali wezwani do wypad-
ku, w wyniku którego samochód 
osobowy znalazł się w przydroż-
nym rowie. Miejsce zdarzenia za-
bezpieczali: 1 zastęp OSP Nuna, 1 
zastęp OSP Nasielsk i 2 zastępy JRG 
Nowy Dwór Maz.
29 września na lotnisku w Chrcyn-
nie, strażacy z OSP Nuna, JRG Nowy 
Dwór Maz. i Wojskowej Straży Po-
żarnej w Pomiechówku, zabezpie-
czali lądowanie i start śmigłowca 
Lotniczego pogotowia Ratunko-
wego.
29 września w Nasielsku na ul. Wi-
śniowej doszło do pożaru żywo-
płotu na prywatnej posesji. W akcji 
gaśniczej brały udział 2 zastępy OSP 
Nasielsk i 1 OSP Psucin.
30 września w Nasielsku na ul. Ry-
nek w lokalu gastronomicznym za-
palił się tłuszcz we frytkownicy. Pożar 
gasili strażacy z OSP Nasielsk i JRG 
Nowy Dwór Maz.
30 września strażacy otrzyma-
li zgłoszenie o pożarze lasu w Bu-
dach Siennickich. Alarm okazał się 
fałszywy.
30 września w Mogowie utknęła ka-
retka pogotowia. Pojazd pomagali 
wypchnąć strażacy z OSP Nasielsk. 
1 października w Nowych Pieściro-
gach doszło do pożaru barakowozu. 
W akcji gaśniczej brali udział: 2 zastę-
py OSP Nasielsk, 1 OSP Psucin, 1 Jed-
nostki Wojskowej w Pomiechówku 
i 1 JRG Nowy Dwór Maz.
3 października w Nowej Wronie do-
szło do pożaru trawy. W akcji brały 
udział 3 zastępy straży: OSP Cieksyn, 
OSDP Wojszczyce, OSP Zakroczym.
6 października w Nunie doszło do 
pożaru sadzy w kominie. Pożar gasili 
strażacy z OSP Nuna i 2 zastępy JRG 
Nowy Dwór Maz.

Z MIASTA

Najgorsze ulice w mieście
S t a n  d r ó g  w  n a s z y m 
m i e ś c i e  p o p ra w i ł  s i ę 
w ostatnich latach zna-
cząco. Wiele osób już za-
pomniało, jak wyglądały 
dziury na Polnej, Szkol-
nej, na Rynku czy na ulicy 
Świętego Wojciecha. Ten 
fakt cieszy niezmiernie. 
Ale do zrobienia jest jesz-
cze wiele. Dokonaliśmy 
małego przeglądu naj-
mniej reprezentacyjnych 
ulic w Nasielsku. Niechlub-
na palma pierwszeństwa 
należy się ulicom znajdującym się w samym centrum: Małej i Koziej, od-
chodzącym od ulicy Kościelnej. W fatalnym stanie jest również ulica Ko-
ściuszki (droga powiatowa) w kierunku Kosewa. 
Odrębną kategorię stanowią ulice, a raczej trakty osiedlowe, które od wielu 
lat czekają na budowę.  

Michał B.

Z GMINY

Sokiści uratowali psa
25 wr ze ś n i a  b r. 
funkcjonariusze 
z Posterunku Stra-
ży Ochrony Kolei 
w Nasielsku rato-
wali psy w pobliżu 
miejscowości Bro-
dy Warszawskie. 
Po dc z a s  p a t ro -
lu pociągu relacji 
Działdowo–War-
szawa Zachodnia, 
„Sokiści” zauwa-
żyli, że w zbiorniku retencyjnym przed stacją Brody Warszawskie pływają 
dwa psy. Zwierzęta próbowały wydostać się z wody, jednak obrzeża zbior-
nika były zbyt śliskie. Funkcjonariusze ruszyli im na pomoc. Kiedy dobiegli 
na miejsce, okazało się, że jeden z nich już nie żyje. Drugi, resztkami sił, 
utrzymywał się na powierzchni wody. Funkcjonariusze wyciągnęli zwie-
rzęta z wody. Nie wiadomo, jak czworonogi znalazły się w zbiorniku i ile 
czasu tam spędziły. Ważne, że znalazł się ktoś o wielkim sercu, kto ruszył 
im z pomocą. 

K.T.

CIEKSYN

Sąsiedzkie sprzątanie
W sobotę, 3 października br., Stowarzyszenie Dolina Wkry i Stowarzyszenie 
Artystyczno-Społeczne „Skafander” wraz ze Strażnikami Cieksasu zorgani-
zowali w swojej miejscowości sprzątanie śmieci.

Na początku wszyscy zainteresowani spotkali się około godziny 10.00 przy 
remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie podzielono się na małe grup-
ki i ustalono rejony działań, po to, by akcja rozciągnęła się na jak największą 
część Cieksyna. Następnie każdy otrzymał odpowiednie akcesoria – worki, 
rękawiczki i kamizelki odblaskowe dostarczone przez Urząd Miejski. Po omó-
wieniu tras i otrzymaniu sprzętu ekipy sprzątające udały się jeszcze do znajdu-
jącego się nieopodal Turkusowego Drzewa na pamiątkowe zdjęcie, po czym 
zabrały się do pracy.
W wyniku tego masowego sprzątania doprowadzono do porządku nastę-
pujące ulice: J. Piłsudskiego, Wiśniową, Akacjową, Spacerową, Skośną, Leśną, 
Sportową, Wczasową, Słoneczną, Świerkową, Sikorskiego, Młynarską, Floriań-
ską, Ks. Kamińskiego, Kolejową oraz Cmentarną. Zebrano około 70 worków 
śmieci. Do akcji włączyło się kilkanaście osób, z których część, jak sama przy-
znaje, korzysta z każdej możliwej okazji, by pomóc w sprzątaniu Cieksyna, nie 
mogło ich więc zabraknąć tego dnia.
Dzięki akcji sąsiedzkiego sprzątania Cieksyna miejscowość stała się miejscem 
czystszym i piękniejszym. Liczymy na to, że ten stan potrwa jak najdłużej.

(pk)

29 września w Żabiczynie doszło do 
wypadku. Motocyklista nie dostoso-
wał prędkości do warunków ruchu, 
przewrócił się i doznał złamania krę-
gosłupa.
2 października w Nowych Pieściro-
gach funkcjonariusze Policji zatrzy-
mali Łukasza Ł., który miał przy sobie 
środki odurzające – marihuanę i am-
fetaminę.
5 października w Nasielsku na ul. Płoń-
skiej Włodzimierz G. kierował rowe-
rem pomimo zakazu sądowego.

Pijani na drodze:
27 września w Nasielsku na ul. Sta-
rzyńskiego Marta P. kierowała samo-
chodem w stanie nietrzeźwości (0,59 
mg/l) i pomimo zakazu sądu.
27 września w Nasielsku na ul. Tylnej 
Przemysław M. kierował samocho-
dem w stanie nietrzeźwości 1,18 mg/l.
28 września w miejscowości Popo-
wo-Północ Mirosław S. kierował sa-
mochodem w stanie nietrzeźwości 
1,03 mg/l.
30 września w Budach Siennickich 
Grzegorz K. kierował rowerem w sta-
nie nietrzeźwości (1,40 mg/l) i pomi-
mo zakazu sądowego. 
4 października w Nasielsku na ul. War-
szawskiej Piotr W. kierował motoro-
werem w stanie nietrzeźwości 1,39 
mg/l.
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Z GMINY. Cieksyn 

Biała sobota 
OŚWIATA

Przedszkole po remoncie
Stary budynek, w którym znajduje się Samorządowe Przedszkole w Starych 
Pieścirogach, miał niestety swój specyficzny zapach. Często był on wyczu-
walny w ubrankach dzieci uczęszczających do placówki. Po wakacjach jest 
jednak inaczej. Zapach zniknął, a wszystko za sprawą remontów, które prze-
prowadzono latem. 
– Udało się pokryć dach blachą. Wcześniej kryła go tylko papa, z czego naj-
prawdopodobniej wynikał ten zapach. W pierwszej sali wymieniliśmy pod-
łogę. Został położony tarket. Teraz podłoga spełnia wszelkie wymagania 
sanepidu. Jest antypoślizgowa. Sala maluszków została całkowicie odnowio-
na. Wstawiono też nowe drzwi. W pozostałych salkach odmalowaliśmy sufity 
i założyliśmy osłony bezpieczeństwa na kaloryfery – mówi Kamilla Broma, 
dyrektor przedszkola.
W związku z tym, że tym roku w placówce są dwie grupy 3-latków, trzeba było 
dokupić leżaczki oraz stoliki i krzesełka. Doposażony został również przed-
szkolny plac zabaw. Zakupiono nowe urządzenia, a starsze zostały odrestauro-
wane. Wymieniono również piasek w piaskownicy. Przedszkole zakupiło także 

dużą szafę do szatni pracowników oraz nowe meble do przedszkolnej kuchni. 
Jednak jak dodaje pani dyrektor: – Cały czas potrzeby placówki są ogromne. 
Budynek wymaga jeszcze wielu remontów. W wyniku prac, które przeprowa-
dzono, już zauważamy oszczędności przy ogrzewaniu. Należałoby wykonać 
ocieplenie i elewację budynku oraz wymienić podłogi w pozostałych salkach. 
Obecnie Sołectwo Nowe Pieścirogi zadeklarowało przekazanie 2000 zł na 
dofinansowanie wymiany podłóg. Koszt jednej podłogi to ok. 10 000 zł. 
Remonty w placówkach oświatowych poprawiają ich standard, ale także bez-
pieczeństwo dzieci. W Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach 
prace remontowe nie odbyłyby się, gdyby nie wsparcie ze strony rodziców 

oraz dofinansowania z budżetu naszej gminy. Obecnie do placówki uczęszcza 
86 dzieci. O przyjazne warunki ich nauki i rozwoju dba dyrekcja, grono peda-
gogiczne oraz pozostali pracownicy przedszkola. – Każdy z moich pracow-
ników wkłada serce w pracę na rzecz przedszkola, co widać. Za to im gorąco 
dziękuję – mówi K. Broma. I jedno jest pewne: jest tam ciepło i bezpiecznie.

K.T.

W sobotę, 20 września br., w 
Cieksynie odbyła się po raz drugi 
„Biała sobota”. W budynku OSP 
można było poddać się kilku ba-
daniom i uzyskać porady od le-
karzy w sprawach dotyczących 
zdrowie.
– „Biała sobota” jest skiero-
wana do osób zabieganych, 
zapracowanych, które na co 
dzień nie mają czasu przyjść do 
przychodni – mówi lek. med. 
Szczepan Więckowski i dodaje 
– Spotkania tutaj nie mają cha-
rakteru typowo diagnostycz-
nego, ale bardziej przyjacielski. 
Rozmowy z lekarzem nie są 
oparte na sztywnej relacji lekarz–
pacjent, chcemy w ten sposób 
budować również zaufanie ludzi 
do naszego zawodu. Akcja została 
zorganizowana, jak przed rokiem, 
przez burmistrza Nasielska Bogdana 
Ruszkowskiego i Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Nasielsku wraz z filią w Cieksynie.
W tym roku położono nacisk na 
promowanie profilaktyki chorób 
układu krążenia i chorób meta-
bolicznych. Jak mówi dr Szczepan 
Więckowski, są to schorzenia zwią-
zane ze stresem, nie-
właściwą dietą, ciągłym 
pośpiechem, słowem z 
postępem cywilizacyj-
nym i wynikającymi z 
niego zmianami w spo-
sobie funkcjonowania 
społeczeństwa. Wśród 
badań można wymie-
nić sprawdzenie pozio-
mu glukozy na czczo, 

spirometrię, sprawdzenie swojego 
BMI (Body Mass Index) oraz m.in. 
określenie, czy u danego pacjenta 
nie generuje się taki poziom stre-
su, który destrukcyjnie wpływa na 
działanie całego organizmu. 
Nowością jest to, że do udziału w 
kolejnej edycji „Białej soboty” za-
proszono Instytut Ratownictwa 
Psychologicznego w Warszawie. 
– Psychologia jest związana z me-
dycyną. Człowieka należy trakto-
wać holistycznie, nie wystarczy 
tylko podać mu leki. Chcemy na-

szą obecnością tutaj pokazać, że 
można zaszczepić świadomość, 
że należy dbać nie tylko o zdrowie 
fizyczne, ale również psychiczne – 
mówi dr Elżbieta Sideris, psycholog 
i dyrektor IRP. Jako argument po-
daje fakt, że w wypadku gdy wy-
stępuje u człowieka zbyt wysoki 
poziom stresu, zostaje zaatakowa-
ny autonomiczny, hormonalny i 
immunologiczny układ nerwowy, 
co w efekcie może doprowadzić 
do rozwoju jednej z kilkudziesięciu 
chorób, w tym nowotworów. 

Tymczasem nie tak łatwo po-
zbyć się stresu. – Mamy różne 
sposoby, od ćwiczeń fizycz-
nych i oddechowych, przez 
pracę nad tymi problemami, 
np. przez nieobciążanie się 
rzeczami generującymi stres 
– mówi dr Sideris . Dodaje 
również, że Polacy są nieste-
ty w światowej czołówce, je-
śli chodzi o poziom stresu. Na 
koniec zachęca do tego, żeby 
w razie problemów nie bać się 
rozmowy ze specjalistą.

Tak jak przed rokiem, przed bu-
dynkiem Ochotniczej Straży Pożar-
nej stanął autobus z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, w którym można było 
oddać krew. Swoje stoiska miały 
też FizjoNova, oraz nasielski Urząd 
Miejski. Na koniec strażacy przygo-
towali grochówkę dla posilenia się 
po badaniach i konsultacjach me-
dycznych. 

Paweł Kozłowski

Z MIASTA

Nowe drzewka
Na ulicy Warszawskiej od pewnego czasu można po-
dziwiać nowy chodnik. Teraz Urząd Miejski w Nasielsku 
postanowił upiększyć to miejsce, dodając nieco zie-
leni. – Na chodniku od pawilonów aż do skrętu do 
przedszkola zasadzono 38 drzewek – mówi Jadwiga 
Szymańska, kierownik Wydziału Środowiska i Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. Dodaje, że wybrano do tego 
celu klony pospolite w formie kulistej, aby utrzymać 
spójność krajobrazu z drzewami na chodniku przy 
nasielskim kinie i na ulicy POW. Przy Rossmannie rów-
nież posadzone zostało już pięć drzewek - są to klony 
czerwone, a od strony parku im. Jana PAwła II nieba-
wem pojawią sie klony żółte. Korony drzewek, podob-
nie, jak tych posadzonych wcześniej będą miały formę 
kulistą. Za prace związane z wykonaniem nasadzeń od-
powiada ZGKiM.

(pk)

fot. M. Tyc
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WARTO PRZECZYTAĆ

O Tuwimie
Mariusz Urbanek postanowił w jed-
nej ze swoich najnowszych książek 
przedstawić postać Julina Tuwima 
z całą barwnością zarówno jego 
życiorysu, jak i twórczości. Oto Ju-
lian Tuwim. Wylękniony bluźnierca.
O autorze można powiedzieć, że 
zjadł zęby na biografiach polskich 
poetów. Podczas jednego ze spo-
tkań Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki mieliśmy okazję poznać jedno 
z jego dzieł dotyczące Władysława 
Broniewskiego. Czy świadczy to 
o kunszcie autora, czy może o od-
powiednim doborze bohaterów? 
Na to pytanie niełatwo odpowie-
dzieć, szczególnie że w wypadku 
Tuwima znowu mamy do czynienia z osobą, która wiodła ciekawe i in-
trygujące życie, a autor biografii mógł z niego czerpać garściami.
Młodsi czytelnicy(w tym ja) mogą mieć problem z Tuwimem. W podsta-
wówce byliśmy karmieni jego utworami dla dzieci, takimi jak Murzynek 
Bambo czy Lokomotywa, których barwny język i melodyjność ułatwia-
ła zapamiętanie ich na całe życie. Tym trudniej więc było dojrzeć w nim 
później poetę podejmującego się poważnych dzieł. A przecież swego 
czasu, czego dowodzi Urbanek, na Tuwima spadły gromy, gdy opubli-
kował wiersz Wiosna, który pokazuje, że pierwsze wiosenne promyki 
słońca zachęcają ludzi do oddawania się rozpuście, i bez cienia wstydu 
opowiada o związanych z tym chorobach i mrowiu niechcianych ciąż. 
W życiu Tuwima, jak u każdego poety, musiały istnieć jakieś wzorce. 
Szczególnie upodobał on sobie Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana 
z którym wiąże się ciekawa anegdota. Otóż pierwsze próbki twórczości 
Juliana Tuwima zostały przez niego potraktowane niezwykle chłodno. Po 
pewnym czasie okazało się, że ta reakcja związana była z faktem, że… 
Leśmian w ogóle ich nie przeczytał. Sam Tuwim także bywał bohaterem 
wielu historii, które trafiają zwykle do publikacji w rodzaju „Sławni ludzie 
w anegdocie”.
Jednak pod barwną otoczką kryło się w życiu Tuwima zaskakująco dużo 
mroku i wiele kompleksów. Niemal od początku jego publicznej dzia-
łalności bywał on atakowany za swoje żydowskie pochodzenie. Nawet 
niewinne wydawałoby się utwory dla dzieci wywoływały komentarze 
typu „dlaczego Żyd ma uczyć polskie dzieci?”. Co gorsza, również sami 
Żydzi nie byli mu przyjaźni. Całe więc życie trapiło poetę poczucie, że 
kiedyś liczba niechętnych mu przewyższy wielbicieli i zostanie zupeł-
nie sam i zapomniany. Ale pomijając nawet kwestie pochodzenia, rów-
nież rosnąca sława przysparzała mu wiele niechęci. Niezbyt przychylną 
opinie o poezji Tuwima miał między innymi autor Przedwiośnia Stefan 
Żeromski.
Jak widać, życie Tuwima było pełne tyle zabawy i poczucia triumfu wyni-
kającego z potęgi twórczości, co czającego się za tym wszystkim mroku 
życia w strachu. Sprawia to, że książka Urbanka wydaje się ujawniać życie 
poety w pełnej krasie i dlatego warto sięgnąć po tę lekturę.

Paweł Kozłowski

Z DKK 

Wrześniowe spotkanie DKK
Nasze pierwsze powakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki było okazją do rozmowy o życiu i twór-
czości Juliana Tuwima i nie tylko.

Rozmowa na naszym książkowym forum rozpoczęła się jednak nie od osoby Tuwima, a Czesława Miłosza. 
Dyskusję tę prowadziła Ewelina Kuczborska, polonistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Przybliżyła ona zebra-
nym nową książkę o poecie autorstwa Andrzeja Franaszka Miłosz. Biografia. Ważną część tej pozycji stanowi 
opis amerykańskiego etapu życia Miłosza, kiedy to był on cenionym wykładowcą literatury na uniwersytecie 
w Berkeley. Ewelina Kuczborska widziała w emigracji przyszłego noblisty powrót do toposu poety wygnanego, 
który musi opuścić swoją ojczyznę za głoszenie prawdy.

W następnej części spotkania przeszliśmy do omawiania będącej naszą lekturą na czas wakacji kolejnej biogra-
fii: Julian Tuwim. Wylękniony bluźnierca autorstwa dobrze nam znanego z poprzednich spotkań DKK Mariusza 
Urbanka. Autor dokonał tytanicznej pracy, wyszukując wszelkie możliwe źródła i pokazując nam Tuwima z każdej 
strony oraz śledząc wszystkie kolejne etapy jego życia.

Rozmowa o Tuwimie stała się dla klubowiczów asumptem do dyskusji o samej poezji w kontekście tego, czy 
o sile twórczości stanowi jej forma, czy przekaz. Czy poeta powinien śmiało wygłaszać swoje zdanie o bieżących 
problemach, czy raczej skupiać się na formie i nią raczyć swoich miłośników? Ile osób, tyle opinii, jednakże sam 
problem został postawiony w ciekawy sposób i zmuszał do myślenia.

Nasze następne spotkanie odbędzie się 24 października, a jego tematem będzie książka Ann Patchett Stan zdu-
mienia, reklamowana jako duchowy następca Jądra ciemności. Czy ta powieść będzie w stanie działać z podob-
ną siłą, jak niegdyś przełomowe dzieło Josepha Conrada? Zapraszamyna kolejne spotkanie.

Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI. Spotkanie z pisarzem

Joanna Olech i jej książki
Spotkania z autorką ksią-
że k  d l a  d z i e c i ,  J o a n -
ną O l e c h,  o dbył y  s ię 
w czwartek 24 września br. 
w dwóch szkołach podsta-
wowych w naszej gminie. 
Zostały one zorganizowa-
ne przez nasielską Miej-
sko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w ramach dzia-
łającego tu Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla dzieci 
i młodzieży. 
W Szkole Podstawowej 
w Nasielsku w spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie klas V (125 dzieci), zaś w Szkole Podstawowej w Budach Siennickich – wszystkie dzieci 
uczące się w tej placówce (145 osób).
Pani Joanna nie tylko pisze książki, ale jest także ich ilustratorką, krytykiem literackim, jurorką konkursów literac-
kich i ilustratorskich. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest autorką wielu wspaniałych książek 
dla dzieci: Dynastia Miziołków, Tarantula, Klops i Herkules, Pompon w rodzinie Fisiów oraz Kto ty jesteś?. Za 
swoją twórczość zdobyła m.in. nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego oraz nagrodę Polskiej Sekcji IBBY.
Atmosfera na spotkaniu była bardzo swobodna. Pisarka zadawała uczniom podchwytliwe, nazywane przez nią 
„wrednymi”, pytania typu: „Jaką szkołę musi ukończyć pisarz?”. Czytała fragmenty swoich utworów i zachęca-

ła do czytania dzieł innych 
p i s a r z y.  O r g a n i z owa -
ła konkursy dla uczniów, 
w których nagrodami były 
cukierki. Wszyscy zebrani 
świetnie się bawili i chętnie 
brali w nich udział. 
Podczas spotkania Joan-
na Olech opowiadała tak-
że o swoim dzieciństwie. 
Mówiła o swoich dziecię-
cych marzeniach i o tym, 
kim chciała zostać w przy-
szłości.
Na zakończenie pisarka 
otrzymała od uczniów bu-
kiet kwiatów, jako wyraz 
podziękowania za wspa-
niałe spotkanie. Rozda-
ła wszystk im dzieciom 
przygotowane przez Miej-
sko-Gminna Bibliotekę Pu-

bliczna w Nasielsku pamiątkowe zakładki. Wszystkie klasy miały okazję na koniec spotkania zrobić sobie zdjęcie 
z naszym gościem. Jako uczniowie czekamy na kolejne pozycje autorstwa pani Joanny Olech i kolejne spotkania.

Uczennice klasy V b:
Julia Piętek, Laura Ziemińska, Natalia Ziemińska (b)

BIBLIOTEKA W NASIELSKU
zaprasza na

WYCIECZKE ROWEROWĄ  
Z CYKLU 

„W KRAINIE NASIELSKIEGO PRAWDZICA”
– „Od wschodu do zachodu” cz. 3

Udział bezpłatny
Data: 11 października 2015 r. (niedziela)

Zbiórka: Biblioteka, ul. Piłsudskiego 6, godz.12.00
Szczegółowe informacje:
MGBP, tel. 23 69 12 552

Tempo przejazdu dostosowane  
do najmłodszych uczestników.

Na zakończenie piknik.
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Po drugiej stronie szafy
Czy wiecie, co się kryje w szafie? Oczywiście każdy odpowie, że ster-
ty ubrań, czasem jakieś drobne klamoty i …mole. Ale nie każdy z was 
pewnie wie, że istnieją też magiczne szafy, które mogę być przejściem 
między światami – np. drogą do Narni. Inspirując się prozą brytyjskiego 
pisarza C.S. Lewisa, w weekend 26–27 września br. nasi harcerze prze-
nieśli się na biwaku „Integrator V” do tej właśnie krainy.

Już od 5 lat spotykamy się w pierwszej połowie roku harcerskiego na 
biwaku integracyjnym naszego środowiska. Tegoroczna odsłona była 
kontynuacją akcji naborowej, którą rozpoczęliśmy w szkole w Starych 
Pieścirogach 11 września. 

Na biwaku środowiskowym pojawiło się ponad 30 osób. Zuchy, harcerze 

i kadra przekroczyli drzwi szafy, by dostać się właśnie do Narni. Celem 
uczestników była pomoc lwu Aslanowi – władcy Narni, który walczy ze 
złą czarownicą. Najpierw jednak harcerze musieli dowieść swojej wagi  
i zostać rycerzami Narni. By tego dokonać, przeszli szereg testów i kon-
kurencji. Musieli także stworzyć własne stroje oraz proporce. Ostatnim 
etapem przygotowań do pasowania na rycerza była gra nocna, podczas 
której harcerze musieli rozpalić ognie sygnałowe dla wojska Aslana.

Na biwaku nie zabrakło też wzruszeń. Po 3-letniej służbie druhna Marta 
Wilk – założycielka 33. Gromady Zuchowej – przekazała funkcję swo-
jej następczyni. Nową drużynową została druhna Justyna Idzikowska. 
Druhnie Marcie serdecznie dziękujemy za ogrom pracy i serca włożony  
w prowadzenie gromady, za gromadkę wesołych zuchów, a także za 
wychowanie swojego następcy. Nowej drużynowej życzymy wiele za-
pału do pracy oraz nowych pomysłów!

W niedzielę wszyscy zmęczeni, ale niezwykle zadowoleni z żalem 
opuszczali Narnię. Przed nami nowy rok harcerski i jeszcze nie jedna 
okazja do przygody. 

Chciałbym serdecznie podziękować zespołowi organizacyjnemu na 
czele z phm. Radosławem Nowakiem oraz Panu dyrektorowi Cezare-
mu Wiśniewskiemu za udostępnienie placówki szkoły na cele imprezy.

phm. Daniel Nowak

Sprostowanie

W numerze 20 ŻN z 25 września 2015 w tekście Harcerski Start 2015 
błędnie podano nazwisko Starosty Nowodworskiego Pani Magdaleny 
Biernackiej. Za tę pomyłkę z całego serca przepraszamy!

Serdeczne podziękowania  
dla Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego, 

Kierownika Wydziału Inwestycji,  
Zamówień Publicznych  

i Programów Strukturalnych Radosława Kasiaka  
oraz wszystkich osób zaangażowanych  
za sprawne przeprowadzenie budowy  

kanalizacji i odbudowę nawierzchni asfaltowej  
w sołectwie Nowa Wieś 

składa w imieniu mieszkańców
    Urszula Dąbrowska
    sołtys Nowej Wsi

DO REDAKCJI

Stojąca 
rzeka
Witam, jestem mieszkańcem gmi-
ny Nasielsk i chciałbym poruszyć 
problem związany z rzeczką Na-
sielną, a dokładniej jej odcinkiem 
za laskiem zwanym kierkutem, 
w pobliżu osiedla na ulicy War-
szawskiej. 

Ostatnio, przejeżdżając rowerem 
w tamtej okolicy, zauważyłem, że 
woda w naszej rzeczce dosłownie 
stoi w miejscu. Woda nie płynie, 
gdyż teren jest w znacznym stop-
niu zarośnięty chwastami i zasypa-
ny butelkami po piwie. Uważam, że 
ten stan rzeczy to spore zaniedba-
nie ze strony gminy, że ta rzeczka 
tak właśnie wygląda. Może warto 
by zająć się nią i wykorzystać do 
budowy plaży podobnej, jaka jest 
w Pomiechówku? Ta inwestycja 
mogłaby się szybko zwrócić, gdyż 
okoliczni mieszkańcy z pewnością 
chcieliby mieć takie miejsce wy-
poczynku w swojej miejscowości. 

  Imię i nazwisko autora

  do wiadomości redakcji.

Nowel  
Piekarnia  

Nowakowski  
w Legionowie  

zatrudni 

PRACOWNIKÓW 
PRODUKCJI 

(wymagane zaangażowanie  
w pracę i ważne badania 

sanit.-epidem.).  

Kontakt: (22) 767 04 57  
lub bez. u Kierownika  

w godz. 9.00 - 9.30  
ul. Szarych Szeregów 11,  

Legionowo.

R E K L A M A

S E R D E C Z N O Ś C I
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Pielgrzymka na Święty Krzyż
Nasze dwudniowe pielgrzymowanie roz-
poczęliśmy w sobotni ranek, 26 września 
2015 r. Pierwsze odwiedzone miasto, San-
domierz, powitało nas deszczem. 
Zwiedzanie pod kierunkiem pana Rafała roz-
poczęliśmy od gotyckiej katedra pw. Naro-
dzenia NMP. Następnie zatrzymaliśmy się 
przy domu Jana Długosza. Udaliśmy się też 
na rynek z renesansowym ratuszem stoją-
cym w otoczeniu pięknych kamieniczek 
i przeszliśmy podziemną trasą turystyczną. 
Piękne widoki na Starówkę podziwialiśmy 
z korony Bramy Opatowskiej. Po kawie po-
przez Ucho Igielne udaliśmy się do kościoła 
św. Jakuba, skąd przeszliśmy na rejs statkiem 
po Wiśle. Ostatnim punktem pobytu w San-
domierzu była msza św. w katedrze o godz. 
17.30. Następnie przejechaliśmy na obiadokolację i nocleg do Obrazowa. 
Po niedzielnym śniadaniu udaliśmy się do Opatowa. Tam zwiedziliśmy opatowską kolegiatę pw. św. Marcina  
z Tours, która zajmuje wyjątkowe miejsce wśród zabytków architektury romańskiej w Polsce. Jako jedna z nie-
licznych świątyń XII-wiecznych jest dobrze zachowana do naszych czasów, a swoimi rozmiarami, okazałością 
i wysoką klasą architektoniczną wzbudziła nasz podziw. 
O godz. 10.00 wjechaliśmy na Łysą Górą – „perłę ziemi świętokrzyskiej”, gdzie znajduje się Sanktuarium Reli-
kwii Drzewa Krzyża Świętego. To duchowa stolica regionu świętokrzyskiego. Święty Krzyż to najstarsze polskie 
sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie założył tu Bolesław 
Chrobry w 1006 r. Od X w. do kasacji opactwa w 1819 r. gospodarzami sanktuarium byli benedyktyni, obecnie 
opiekę nad nim sprawują misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej. O godz. 11.30 uczestniczyliśmy we mszy św. 
z ucałowaniem relikwii Krzyża Świętego. Następnie pani Alicja przedstawiła nam bogatą historię tego miejsca. 
Po obiedzie pełni wdzięczności w sercu za wspólnie modlitwy, spędzony czas i pełni przeżyć oraz wrażeń wró-
ciliśmy do Nasielska. 

ks. Grzegorz A. Ostrowski

UROCZYSTOŚCI

Uniwersytet III wieku już w pełni nasielski
2 października w samo południe 
w Nasielskim Ośrodku Kultury za-
brzmiało radosne, studenckie Gau-
deamus igitur. Ten śpiew oznaczał, 
że oto został zainaugurowany nowy 
rok akademicki – w Nasielsku już po 
raz trzeci.
Tegoroczna inauguracja jest w pew-
nym sensie historyczna. Otóż do 

tego roku nasza uczelnia dla senio-
rów była filią Legionowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, a od 
 2 października nasz uniwersytet jest 
już jednostką samodzielną, czyli jest 
to już Nasielski Uniwersytet Trzecie-
go Wieku (NUTW). Jednostką, która 
mu patronuje, jest Fundacja „Bądź-
my Razem”.

Formalne odłączenie się od Uniwer-
sytetu Legionowskiego jest normal-
ną koleją rzeczy. Po prostu przez dwa 
lata LUTW pomagał naszej uczel-
ni powstać i nabrać doświadczenia. 
Teraz uznano, że NUTW może już 
działać samodzielnie i podejmować 
zadania, jakie stoją przed tego typu 
placówkami. Współpraca między 
Nasielskim UTW a Legionowskim 
UTW będzie trwała nadal, czego wy-
razem był chociażby udział w nasiel-
skiej uroczystości dyrektora LUTW 
dr. Romana Biskupskiego i wygło-
szenie przez niego inauguracyjnego 
wykładu. Jego temat brzmiał: „Poli-
tyka państwa wobec seniorów”. Uro-
czystość uświetnił też występ chóru 
LUTW „Belcanto” pod dyrekcją ma-
estro Marka Pawłowicza.
W trakcie uroczystości rozpoczęcia 
nowego roku akademickiego sala 
nasielskiego kina była wypełniona 
po brzegi. Oprócz studentów nasiel-
skich przybyli także studenci z Le-
gionowa, Nowego Dworu, Serocka, 
Świercz i Nowego Miasta. Byli też 

goście z Domu Pomo-
cy Społecznej im. JP II 
i Domu Dziennego Po-
bytu w Nasielsku dzia-
łającego przy MOPS. 
Obecny był również 
proboszcz nasielski ks. 
kan. Tadeusz Pepłoński, 
samorządowcy nasiel-
scy z burmistrzem na 
czele i samorządowcy 
powiatowi z panią sta-
rostą na czele, kierow-
nicy Wydziałów Urzędu 
Miejskiego i jednostek 
samorządowych. 
S wo j ą  o b e c n o ś c i ą 
uroczystość zaszczy-
ciły senator Anna Ak-
samit i poseł Jadwiga 
Zakrzewska. Wszystkich obecnych 
serdecznie powitały: prezes nasiel-
skiej Fundacji Teresa Skrzynecka 
i jej zastępczyni we władzach uczel-
ni Hanna Wróblewska. 
Po wspomnianym wykładzie inau-
guracyjnym dr. Romana Biskup-
skiego i występie chóru Belcanto 
okolicznościowe życzenia złoży-
li zaproszeni goście. Następnie za-
prezentowano krótko propozycje 
programowe w nowym roku aka-

demickim. Oficjalną część uroczy-
stości zakończył występ zespołu 
seniorów z Płońska o wdzięcznej 
nazwie „Wiecznie młodzi”. 
Dalsza część spotkania odbyła się 
przy ciastkach, owocach, kawie 
i herbacie w holu kina. Rozmowy 
indywidualne i w grupach trwały 
jeszcze długo. Robiono też pamiąt-
kowe zdjęcia oraz wpisywano się do 
kroniki NUTW. 

andrzej zawadzki

Z WTZ

Wyśpiewali nagrody 
w Wyszkowie
W środę, 23 września br., w Wyszkowie odbył się pierwszy „Przegląd 
Form Artystycznych Osób z Niepełnosprawnościami”, w którym udział 
wzięła kilkuosobowa reprezentacja Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Sta-
rych Pieścirogów. Grupa uczestników WTZ pod wodzą Mateusza Rut-
kowskiego, opiekuna pracowni muzyczno-teatralnej, podczas swojego 
występu zaprezentowała piosenki biesiadne za co została uhonorowana 
pamiątkowym dyplomem oraz nagrodą rzeczową.
W festiwalu udział wzięło dziesięć grup reprezentujących różne podmio-
ty zajmujące się osobami niepełnosprawnymi, tak jak warsztaty terapii 
zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy spo-
łecznej, m.in. z Pułtuska, Wyszkowa, Brańszczyka i Makowa Mazowiec-
kiego. 
Organizatorami imprezy były Warsztaty Terapii Zajęciowej z Wyszkowa 
oraz Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”. 

(red.)
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Dożynki parafialne 
w parafii św. Wojciecha 
W niedzielę, 4 października, odbyły się dożynki parafialne w Nasielsku. Najważ-
niejszym ich punktem była uroczysta msza św., w czasie której podziękowano 
Bogu za tegoroczne zbiory i proszono o błogosławieństwo Boże na lata na-
stępne. 
Przedstawiciele mieszkańców wszystkich wsi z parafii przybyli ze żniwnymi 
wieńcami i koszami wypełnionymi płodami ziemi. Tradycyjnie też przyniesio-

no chleby, którymi po nabożeństwie podzielono się z osobami uczestniczą-
cymi w uroczystości. Przedstawiciele niektórych wsi chlebami tymi podzielili 
się przy figurkach lub w innych miejscach ze swymi sąsiadami Uroczystościom 
w kościele przewodził proboszcz nasielski ks. kan. Tadeusz Pepłoński. Starostami 
dożynek byli mieszkańcy Wągrodna – państwo Dorota i Wojciech Kaczyńscy.
Nabożeństwo zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem. W proce-
syjnym szyku ważne miejsce zajmowały wieńce i kosze z płodami ziemi. Uro-
czysty charakter parafialnego święta plonów podkreślił udział w nich nasielskiej 
orkiestry dętej.
Na zakończenie uroczy-
stości ksiądz proboszcz 
zaprosił przybyłych do 
stołów. Serwowano tra-
dycyjne potrawy, tj. gro-
chówkę oraz chleb ze 
smalcem i kwaszonymi 
ogórkami. Potrawy przy-
gotował „Stary Młyn”.

andrzej zawadzki 

UROCZYSTOŚCI

Na dożynkach w Płocku
Dożynki województwa mazowieckiego i diecezji płockiej w tym roku odbyły 
się w niedzielę, 27 września br. w Płocku. Na tej uroczystości powiat nowo-
dworski reprezentowali jako starostowie dożynkowi państwo Hanna i Krzysztof 
Kowalscy z Winnik wraz z delegacją rolników naszego powiatu. W uroczy-
stościach dożynkowych udział wzięli również Magdalena Biernacka, starosta 
nowodworski, i Paweł Calak, wicestarosta nowodworski. 
Na święcie plonów prezentowano powiatowy wieniec dożynkowy wykonany 
przez sołectwo w Stanisławowie gm. Pomiechówek. Swój wieniec dożynkowy 
przywieźli też mieszkańcy parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki z Nuny.

(red.)

Od Pniewskiej Górki po Broninek
W niedzielę, 13 września odbył 
się kolejny, 11 już rajd rowerowy 
z cyklu „W Krainie Nasielskiego 
Prawdzica”, organizowany przez 
Miejsko-Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną. Tym razem ruszyliśmy 
spod siedziby biblioteki, kierując się 
na Pniewską Górkę. Zostaliśmy tam 
serdecznie przywitani przez sołtys 
Barbarę Kosewską, która pełni tę 
funkcje od 27 lat. Pani Basia często-
wała uczestników rajdu cukierkami 
oraz zimnymi napojami, opowiada-
ła również o współczesnej Pniew-
skiej Górce i planach na przyszłość 
tego nasielskiego przedmieścia. 
N a sz  p r zewo dn i k  p o h i s tor i i  
dr Stanisław Tyc przedstawił dzie-
je miejscowości, poczynając od 
pierwszych śladów osadnictwa aż 
po współczesność. 
Pogoda jak zwykle nam sprzyjała, 
zachęcając do pokonania kolejne-
go etapu podróży – do Głodowa 
Wielkiego. Nasz długi i kolorowy 

peleton poruszał się krętą drogą 
przez okoliczne pola, aby zatrzy-
mać się w gospodarstwie sołtysa 
tej miejscowości – Piotra Gogo-
lewskiego. Pan Piotr opowiedział 
nam o dzisiejszych mieszkańcach 
Głodowa, natomiast Stanisław Tyc 
nawiązał do historii tej starej po-
szlacheckiej wsi o średniowiecz-
nym rodowodzie. 
Ruszając w dalszą drogę, kierowa-
liśmy się w stronę Kędzierzawic. 
Piaszczysty trakt utrudniał jazdę, 
niektóre jego fragmenty trzeba 
było pokonać pieszo. Przed nami 
roztaczał się krajobraz urozmaico-
ny lasami, a gdzieś w oddali wid-
niała kępa drzew dawnego parku, 

który otaczał dwór rodziny Orłow-
skich, a później Wągleńskich. 
Około godziny 15.00 nasz pele-
ton dotarł do wsi Pianowo-Daczki 
do gospodarstwa państwa Romań-
skich. Dariusz Romański jest od 
wielu lat sołtysem tej wsi. Trudno 
nie zachwycić się gościnnością go-
spodarzy: czekało tu na nas przy-
gotowane ognisko i miłe przyjęcia 

zgo towa n e p r ze z 
p a ń s t wa  Ro m a ń -
skich. Zjadamy pik-
nikowe kiełbaski, zaś 
najmłodsi, o których 
pamięta ła  Izab ela 
Mazińska, pałaszo-
wali pyszne batoniki, 
popijając je soczka-
mi. 
Następnie nasz prze-
wodnik Stanisław Tyc 
rozpoczął czytanie 

Lalki Bolesława Prusa, dokonując 
stosownego wstępu do Narodo-
wego Czytania, które odbywało 
się pod patronatem Pary Prezy-
denckiej Andrzeja Dudy i Agaty 
Ko r n h a u s e r - D u d y. 
W  c z y t a n i u  c a ł e go  
5. rozdziału uczestni-
czyli również inni cy-
kliści. 
W zaciszu mazowiec-
kich pól ta XIX-wiecz-
na powieść brzmiała 
wyjątkowo, a jej sens 
nie stracił na znaczeniu 
mimo upływu wielu lat 
od momentu jej po-
wstania. 

Wyjątkowy nastrój chwili ustępu-
je jednak miejsca potrzebie dalszej 
jazdy. Ruszamy z Pianowa w kie-
runku Broninka. Jedziemy ciekawą 
starą drogą, z reliktami dawnego 
dworku Słonczewskich i przydroż-
ną kamienną kapliczką, zapewne 
XIX-wieczną, którą zamyka niejako 
bryła nasielskiego kościoła – mo-
numentalna i tajemnicza. 
Na Broninku oczekuje na nas soł-
tys tej miejscowości, Marek Osiński. 
Opowiada nam o dzisiejszym Bro-
ninku i zaprasza do kolejnych od-
wiedzin. Po krótkim odpoczynku 
ruszamy do centrum miasta, koń-
cząc udaną wycieczkę. 
Już dziś organizatorzy zapraszają 
na kolejny rajd, który odbędzie się  
11 października. Szczegółowe infor-
macje ukażą się w następnym nu-
merze ŻN.
Zapraszamy wszystkich, którzy 
chcieliby uzyskać pieczęć „Naro-
dowego Czytania”, do siedziby bi-
blioteki na I piętro.

(bib.)
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NASZE SPRAWY

Dziennikarski 
Podwieczorek u Biskupa
Już po raz siódmy biskup płocki ks. Piotr Libera zaprosił dziennikarzy z diecezji 
płockiej na spotkanie, nazywane od początku Dziennikarskim Podwieczorkiem 
u Biskupa. Przybyło na nie do Sali Biskupów Płockich, mieszczącej się w Opac-
twie Pobenedyktyńskim, około 40 dziennikarzy z całej diecezji płockiej. 
Spotkania te odbywają się wczesną jesienią, kiedy obchodzony jest Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu. Przybywają na nie przedstawiciele me-
diów, zarówno tych, które są ściśle związane z Kościołem, jak i tych, które mo-
żemy nazwać mediami świeckimi. Toczą rozmowy o swych doświadczeniach 
dziennikarskich, oczywiście głównie w aspekcie nauki Kościoła, wzbogacają 
swoją wiedzę na tematy związane z mediami, uzyskują też informacje z pierw-
szej ręki dotyczące Kościoła płockiego. W tym roku spotkanie to odbyło się  
1 października. 
Przygotowująca te spotkania i prowadząca je rzecznik prasowy diecezji płockiej 
dr Elżbieta Grzybowska dba o to, aby osoby referujące poszczególne tematy 
miały wiedzę z najwyższej półki. Najważniejsza jest oczywiście rozmowa dzien-
nikarzy z gospodarzem spotkania, zespołowa, jak i indywidualna.
Witając przybyłych, ks. bp Piotr Libera, wyraził swą radość z tych spotkań, mó-
wiąc, że jest to dla niego wyjątkowa okazja, aby wyrazić dziennikarzom oso-
biście wdzięczność za ich codzienną pracę na rzecz społeczności lokalnych, 
naszych małych ojczyzn. Ks. biskup zwrócił też uwagę na wyjątkowy czas, 
w którym odbywa się tegoroczne spotkania. To rok okrągłej rocznicy powo-
łania diecezji płockiej (1075 rok), rok zakończenia 43. Synodu Diecezji Płockiej.
W tym roku gościem specjalnym był Andrzej Przeciszowski – historyk, pre-
zes i redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI). Temat jego wy-
stąpienia: „Rola Kościoła w przestrzeni publicznej między dialogiem a znakiem 
sprzeciwu” był wyjątkowo aktualny w obecnej sytuacji, jaką mamy w Polsce 
i świecie. 
Problematykę zbliżającego się do finału (5 grudnia zakończenie prac syno-
dalnych) 43. Synodu diecezjalnego zaprezentował zebranym ks. prof. dr hab. 
Henryk Seweryniak, główny redaktor powstającej Księgi Synodalnej. Pokazał 
przygotowane do druku owoce trzy-, a w niektórych wypadkach nawet pię-
cioletniej pracy osób, które w tym czasie na tym polu działały, wypracowując 
normy i zasady działania Kościoła płockiego. 

Aktualnie Kościół polski żyje przygotowaniami do Światowych Dni Mło-
dzieży, jakie odbędą się w lipcu przyszłego roku w Krakowie. W tym 
wielkim dziele będzie miał też udział Kościół płocki. O tej problematyce 
informował zebranych dziennikarzy ks. Rafał Grzelczyk, diecezjalny koor-
dynator ŚDM. Młodzież z całego świata, która będzie uczestniczyć w tym 
spotkaniu, będzie też przebywała we wszystkich parafiach Polski. 

Andrzej Zawadzki

Opowiadania dla każdego 
W  s o b o t ę ,  26  w r z e ś n i a  b r. , 
w Cieksynie w Zakątku Rozmaito-
ści odbyły się zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Artystyczno-Spo-
łeczne „Skafander” warsztaty ze 
sztuki opowiadania.
Warsztaty były prowadzone przez 
Jarka Kaczmarka, animatora kultu-
ry, opowiadacza, członka „Grupy 
Studnia o.”, która jest pierwszym 
w Polsce stowarzyszeniem zrze-
szającym opowiadaczy. 
O swoim zainteresowaniu tą for-
mą twórczości Jarek Kaczmarek 
opowiada, że wszystko zaczęło się 
podczas studiów, gdy poznawał 
różne sposoby komunikowania 
się z odbiorcą sztuki, jednak żadna 
z nich nie dawała tyle możliwości, 

co zajęcie opowiadacza. Jednocze-
śnie, choć to jeden z pierwszych 
sposobów wymieniania się historia-
mi i opowieściami, to popadł nie-
co w zapomnienie. Dlatego „Grupa 
Studnia o.” dba o kultywację trady-
cji opowiadania. 
Spotkanie w Zakątku Rozmaito-
ści w Cieksynie podzielono na 
dwie części, dla dzieci o godzi-
nie 15.30 i dla dorosłych o 18.00. 
Podczas spotkania z najmłodszy-
mi Jarek Kaczmarek przedstawił 
cztery opowiadania, korzystając 
z różnych i czasami bardzo nieco-
dziennych źródeł, budząc przy tym 
szczere zainteresowanie słuchaczy. 
Pierwsza historia oparta była na tra-
dycyjnej afrykańskiej bajce o hie-

nie i drzewie. Przez swoją rytmikę 
i powtarzalność pozwoliła dzie-
ciom szybko odgadnąć, jak dalej 
potoczy się historia i co się jesz-
cze wydarzy. 
Następnie przybliżono im opo-
wieść o ormiańskim bohaterze 
„Walecznym Nazarze”, który 
wcale nie był waleczny, miał jed-
nak wiele szczęścia, co dopro-
wadziło go do władania całym 
królestwem. Dwa ostatnie opo-
wiadania były oparte na jednym 
z opowiadań Stanisława Lema 
i komentowanym na żywo meczu, 
który Polska zagrała z Brazylią na 
pierwszych Mistrzostwach Świa-
ta, w jakich mieliśmy okazję brać 
udział. Nie było czasu na nudę, 
a i zaangażowanie młodych uczest-
ników było ogromne.
Dla dorosłych została przygoto-
wana historia o Hodży Nasreddi-
nie, bohaterze mnóstwa opowieści 
i anegdot znanych w Turcji, Gre-
cji, Rosji, Chinach i wielu innych 
krajach. Sława Nasreddina dopro-
wadziła do tego, że w 1996 r. na 
całym świecie obchodzono, ogło-

szony przez UNESCO, rok Hodży 
Nasreddina. Kim jest nasz bohater? 
Jak mówią, to mądry głupiec lub też 
głupi mędrzec, archetyp postaci, 
która pozując na błazna, faktycznie 
kryje wielką mądrość i spryt. Opo-
wiadania o nim są zatem nie tylko 
zabawne, ale niosą też wiele reflek-
sji na różne tematy. Z tego też po-
wodu spotkanie z opowiadaniami 
o tym bohaterze było okazją dla 
mieszkańców Cieksyna do aktyw-
nej wymiany myśli.
Jedna z tych historii brzmi następu-
jąco: 

Ktoś kiedyś zapytano Hodżę Na-
sreddina: – Hodża effendi! Jak 
można osiągnąć mądrość? 
Nasreddin odpowiedział: – To pro-
ste! Zawsze słuchaj uważnie, co 
mądrzy ludzie ci mówią. Jednak 
kiedy rozmawiasz z innymi, słuchaj 
uważnie tego, co ty sam mówisz! 
Warsztaty cieszyły się dużym za-
interesowaniem wśród młodszych 
i dorosłych mieszkańców Cieksyna. 
Miejmy nadzieję, że jeszcze spo-
tkamy się z historiami opowiada-
nymi nam przez Jarka Kaczmarka.

Paweł Kozłowski
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BIEGI PRZEŁAJOWE
W piątek, 22 września 2015 r., na terenach leśnych Fundacji „Centrum 
Ochrony Środowiska” w Chrcynnie odbyły się gminne zawody sportowe 
w indywidualnych biegach przełajowych. Na starcie stanęło 180 zawod-
ników i zawodniczek ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu na-
szej gminy. Zawody te były także eliminacjami do powiatowych zawodów 
w biegach przełajowych. Nad bezpieczeństwem i zdrowiem zawodników 
czuwali ratownicy i pielęgniarki z Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej z Nasielska. 
Po uroczystym rozpoczęciu przystąpiono do rywalizacji sportowej. 
Uczestnicy zawodów startowali w pięciu kategoriach wiekowych, po-
cząwszy od rocznika 2004, a skończywszy na roczniku 2000. Poniżej 
przedstawiono wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych (pięć 
pierwszych miejsc).
Rocznik 2004 (dziewczęta): 1. Magdalena Tomaszyńska, 2. Julia Witkow-

ska, 3. Zuzanna Pawłowska, 4. Amelia Cyranowska, 5. Kinga Kolasa (SP 
Nasielsk).
Rocznik 2004 (chłopcy): 1. Igor Łępicki, 2. Sebastian Karolak, 3. Dariusz 
Mórawski, 4. Kuba Lewandowski, 5. Paweł Mazurkiewicz (SP Nasielsk).
Rocznik 2003 (dziewczęta): 1. Izabela Ujazda (SP Budy Siennickie), 2. Ka-
rolina Kuczborska, 3. Małgorzata Sienkiewicz, 4. Klaudia Hatała, 5. Zuzanna 
Ostaszewska (SP Nasielsk).
Rocznik 2003 (chłopcy): 1. Dawid Głodowski, 2. Sebastian Sokołowski 
(SP Nasielsk), 3. Marcel Kiliś (SP Stare Pieścirogi), 4. Norbert Rosłoński (SP 
Nasielsk), 5. Damian Marciniak (SP Budy Siennickie).
Rocznik 2002 (dziewczęta): 1. Karina Wodeńska (PG 2 Stare Pieścirogi),  
2. Patrycja Gromke (PG 1 Nasielsk), 3. Kamila Gortat, 4. Klaudia Niezgoda 
(PG 3 Cieksyn), 5. Wiktoria Kraszewska (PG 1 Nasielsk).
Rocznik 2002 (chłopcy): 1. Karol Zych (PG 2 Stare Pieścirogi), 2. Jakub Go-
golewski, 3. Dawid Cichewicz (PG 1 Nasielsk), 4. Maksymilian Mucha (PG 2 
Stare Pieścirogi), Sebastian Zakrzewski (PG 3 Cieksyn).
Rocznik 2001 (dziewczęta): 1. Patrycja Felczak, 2. Alicja Pawlak (PG 2 Stare 
Pieścirogi), 3. Julita Sterbicka (PG 1 Nasielsk), 4. Sandra Chrzanowska (PG 3 
Cieksyn), 5. Maja Wyszyńska (PG 1 Nasielsk).
Rocznik 2001 (chłopcy): 1. Patryk Kordulewski, 2. Kajetan Kiliś (PG 2 Stare 
Pieścirogi), 3. Dawid Sokołowski (PG 1 Nasielsk), 4. Dawid Olszewski (ZSO 
Nasielsk), 5. Damian Ślepowroński (PG 1 Nasielsk).
Rocznik 2000 (dziewczęta): 1. Paulina Ujazda (PG 1 Nasielsk), 2. Natalia Ry-
chlewska (PG 3 Cieksyn), 3. Natalia Grzymkowska (ZSO Nasielsk), 4. Emilia 
Duchna, 5. Kaja Białoszewska (PG 1 Nasielsk). 
Rocznik 2000 (chłopcy): 1. Bogdan Makowski (PG 2 Stare Pieścirogi),  
2. Dawid Gromke (PG 1 Nasielsk), 3. Dawid Kłos (PG 2 Stare Pieścirogj), 4. 
Kamil Żołnierzak (ZSO Nasielsk), 5. Adrian Cychowski (PG 2 Stare Pieści-
rogi).

Po zakończeniu zawodów najlepszym zawodnikom wręczono pamiątko-
we dyplomy oraz medale.

MK

SPORT SZKOLNY. Piłka nożna

Turniej szkół gimnazjalnych
We wtorek, 29 września br., na boisku sportowym Orlik przy Szkole Podstawowej w Nasielsku odbył się turniej 
piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców ze szkół gimnazjalnych. Udział w turnieju wzięły wszystkie szkoły gimna-
zjalne z terenu gminy Nasielsk. Po losowaniu ustalono kolejność meczów i przystąpiono do rywalizacji sportowej. 
Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań.
Kategoria dziewcząt:
PG 3 Cieksyn – PG Nasielsk  2:2
PG 3 Cieksyn – PG 2 Pieścirogi 4:0
PG Nasielsk – ZS 2 Pieścirogi 5:0

I miejsce PG Nasielsk  4 pkt
II miejsce PG 3 Cieksyn  4 pkt
III miejsce PG 2 Pieścirogi   1 pkt

Kategoria chłopców:
ZSO Nasielsk – PG 1 Nasielsk 0:1
PG 3 Cieksyn – PG 1 Nasielsk 0:0
ZSO Nasielsk – PG 3 Cieksyn 0:2
PG 3 Cieksyn – PG 2 Pieścirogi 2:1
PG Nasielsk – PG 2 Pieścirogi 0:2
ZSO Nasielsk – PG 2 Pieścirogi 0:4
I miejsce PG 3 Cieksyn  7 pkt
II miejsce PG 2 Pieścirogi  6 pkt
III miejsce PG Nasielsk  4 pkt
IV miejsce ZSO Nasielsk  0 pkt
Po zakończeniu turnieju wszystkim drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom puchary.

M.K.

NASIELSK BASZTA TEAM

Pokonać siebie…
Dzień 27 września 2015 r. zapisał 
się w sportowej historii Nasielska. 
Tego dnia trójce członków Nasielsk 
Baszta Team udało się pokonać 
własne ograniczenia i sięgnęli po 
jedno z marzeń. Dzień, w którym 
13 tysięcy ludzi dokonało czegoś 
niezwy kłego. Dzień bólu i cierpie-
nia, które przynosi radość i satys-
fakcję, kiedy to kolejne „nie dam 
rady” przestało istnieć. 27 września 
to dzień, w którym przebiegli ma-
raton. 
Krysia, Agnieszka i Jarek to prawdziwi 
biegowi szaleńcy, którzy wystartowa-
li w 37. PZU Maratonie Warszawskim, 
a jest to bieg na dystansie 42 km 195 
metrów. Zawodnicy biegli przez 
sześć dzielnic i dwa stołeczne mosty, 
mijali po drodze m.in. Saską Kępę, 
Łazienki Królewskie, sześć warszaw-
skich parków, by skończyć bieg na 
Stadionie Narodowym. 
Nasi maratończycy do startu w tym 
biegu przygotowywali się dość krót-
ko, bo swoją przygodę z bieganiem 
rozpoczęli wiosną tego roku. Ich 
pierwszy uliczny wyścig to nasielski 
bieg Nasielsku „Tropem Wilczym. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 
Potem miały miejsce kolejne biegi, 
już nie tylko w Nasielsku, ale i w War-

szawie czy Modlinie. Co środę spoty-
kaliśmy ich pod Basztą, gdzie razem 
z całą ekipą biegliśmy średnio 10–15 
kilometrów. Każdy też oczywiście 
trenował indywidualnie. Ale udział 

w maratonie to nie jest lekka rundka 
ulicami miasta – to jest wyczyn. Bie-
gacze do maratonu przygotowują się 
latami, przez treningi i odpowiednią 
dietę. Ale tak naprawdę wszystko jest 
w głowie: trzeba być pozytywnie na-
stawionym, pokonać swoje słabości 
i sygnały z mózgu: „już nie dam rady” 
– i przebiec ten magiczny dystans. 
Pozytywna energia jest kluczem do 
tego, żeby odciąć się od bólu i móc 
postawić kolejny krok. 
Krysia, Agnieszka i Jarek bez zastano-
wienia zapisali się na ten bieg. Wiele 
osób nie wierzyło, że przebiegną ma-
raton. A jednak im się udało. W każ-
dej rozmowie podkreślali, że było 
to szaleństwo, ale musieli dobiec do 
mety, nie mogli zawieść tych, któ-

rych trzymali za nich kciuki, modlili 
się. Maraton pokazał im, jak dużo daje 
doping. Proste słowa wsparcia typu 
„Jesteście wspaniali!”, „Dacie radę!” 
działają jak zastrzyk energii. Najtrud-

niejszy okazał się 37. kilometr, kie-
dy chce się biec, ale nogi już nie dają 
rady. – Maraton przebiegłem w cza-
sie 4:22 h. Przez 37. km cały czas bie-
głem, ostatnie kilometry były bardzo 
ciężkie, ból w kolanach był taki silny, 
że nogi odmawiały posłuszeństwa, 
stopy, palce wszystko bolało, ale ko-
lana najgorzej. Biegacz obok mnie 
powiedział, że jak jest ciężko i boli, to 
znaczy, że wszystko jest w porządku. 
Po 37. km musiałem trochę iść, bo 
już nogi nie wytrzymały, kolana nie 
dawały rady, ale siła była jeszcze. Był 
to niezwykły dzień, jakie emocje, ilu 
ludzi… – wspomina Jarek. 
Od maratonu minął ponad tydzień, 
a Agnieszka wciąż nie może uwie-
rzyć, że zdołała przeciec 42 km. Na 
metę wbiegły z uśmiechem razem 
z Krysią, trzymając się za ręce. 
– Razem przebiegłyśmy swój pierw-
szy maraton. Wspierałyśmy się na-
wzajem, a nas skutecznie wspierali 
członkowie naszych rodzin. Nie da 
się opisać radości z udziału w ma-
ratonie, to trzeba przeżyć. Tą swo-
ją energią i pasją, z jaką opowiadali 
o maratonie, zarazili też innych człon-
ków Nasielsk Baszta Team, którzy 
zapowiedzieli, że w przyszłym roku 
wystartują i będą godnie reprezento-
wać Nasielsk. 
Miejmy odwagę spełniać swoje ma-
rzenia, pokonywać swoje słabości 
i cieszyć się życiem, bo może wła-
śnie w tym szaleństwie jest metoda?

(IW)

SPORT
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Czym jest ropomacicze?
PORADY

Jemy drugie śniadanie
Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim nowy asortyment skle-
pików szkolnych. Zmiany te mają ułatwić uczniom dostęp do zdrowych 
posiłków i produktów. Każdy uczeń powinien przed wyjściem do szkoły 
zjeść śniadanie, a w szkole drugie śniadanie, żeby właściwie funkcjono-
wać.

Czy Wasze dzieci zabierają drugie śniadanie do szkoły? Co spożywają 
najczęściej? Kolorowe kanapki z domu czy słodkie bułki ze sklepu? Piją 
wodę czy słodkie napoje?

Zabieranie drugiego śniadania do szkoły pozwala wyeliminować niere-
gularność posiłków, uzupełnia wartość odżywczą diety, wspomaga kon-
centrację i myślenie. 14 września br. odbędzie się Ogólnopolski Dzień 
Drugiego Śniadania, aby zachęcić Polaków do ich spożycia.

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna JEM DRUGIE ŚNIA-
DANIE (http://www.jemdrugiesniadanie.pl/) prowadzona przez znane 
osoby ma za zadanie rozpowszechnić dobry zwyczaj jego spożywania. 
Na łamach telewizji, gazet, internetu znane osoby pokazują, jak łatwo 
i szybko można dziecku przygotować smaczne, zdrowe i atrakcyjne dru-
gie śniadanie.

Twoje dziecko nie chce zabierać drugie śniadania do szkoły? Porozma-
wiaj z nim, dlaczego się tak dzieje, może należałoby zmienić produkty, 
jakie mu dajesz. Warto także zakupić kolorowe pudełko na drugie śnia-
danie. Oprócz ładnego wyglądu zapobiega ono gnieceniu się kanapek 
i owoców, przez co zachowują ładniejszy wygląd nawet po kilku godzi-
nach.

Obecnie jest bardzo duży wybór pojemników na posiłki, dlatego w za-
leżności od wieku dziecka można zaoferować mu zarówno kanapki, jak 
i różnego rodzaju sałatki owocowe i warzywne, koktajle mleczno owo-
cowe, płatki z jogurtem, orzechy, owoce, czasami domowe owsiane cia-
steczka czy inne domowe wypieki. 

Do picia natomiast warto dać dziecku zwykłą wodę mineralną zamiast 
słodkich napojów. Jeśli masz małe dziecko, od początku podawaj mu 
głównie wodę niegazowaną, dzięki temu także później nie będzie pro-
blemów z jej piciem.

Warto byłoby także, żeby rodzice dawali dobry przykład i zabierali dru-
gie śniadanie ze sobą do pracy. Dobre nawyki żywieniowe powinni sobie 
wyrabiać wszyscy domownicy.

mgr Iwona Łątka 
dietetyk medyczny

dietetyk_iwona@wp.pl
www.konsultacjedietetyczne.pl

Ropomacicze jest jednym z naj-
częściej diagnozowanych schorzeń 
układu rozrodczego dorosłych 
i starszych suk. Pierwotną przy-
czyną choroby są zaburzenia go-
spodarki hormonalnej organizmu 
samicy.
Dochodzi mianowicie do wzro-
stu poziomu progesteronu. Pod-
wyższony poziom tego hormonu 
powoduje przerost gruczołów wy-
dzielniczych błony śluzowej maci-
cy. W następstwie tego dochodzi 
do nagromadzenia się w świetle 
macicy wydzieliny tych gruczołów, 
która wtórnie zostaje zainfekowana 
bakteriami. Progesteron zmniej-
sza również aktywność skurczową 
błony mięśniowej macicy, powo-
duje zamknięcie szyjki macicy, co 
dodatkowo sprzyja gromadzeniu 
się wydzieliny w macicy. Docho-
dzi też do wtórnego zakażenia śro-
dowiska macicy bakteriami, które 
mogą pochodzić z pochwy sami-
cy. W tak chorobowo zmienionej 
macicy występują bardzo dobre 
warunki do rozwoju tychże bakte-
rii. Następuje wówczas gromadze-
nie ropy w świetle narządu czyli 
tzw. ropomacicze. 
Wzrastająca liczba drobnoustro-
jów w świetle macicy prowadzi do 
wzrostu poziomu toksyn bakteryj-
nych we krwi, czyli toksemii. Tok-
syny te wpływają niekorzystnie na 
funkcjonowanie innych narządów 
wewnętrznych zwierzęcia, głównie 
nerek, ale też wątroby, serca, szpi-
ku kostnego i innych. Średni wiek 
zwierząt, u których diagnozuje się 
ropomacicze, to około 6–8 lat. 
Choroba rzadziej dotyka zwierzęta 
młode, ale również jest u nich dia-
gnozowana. 

Nie ma określonych predyspozycji 
rasowych. Sądzi się, że bardziej po-
datne są samice, które nigdy nie ro-
dziły. Nie jest to jednak regułą, gdyż 
choroba może wystąpić też u tych 
suk, które wielokrotnie rodziły. 
Czynnikami predysponującymi 
do ropomacicza są terapia hormo-
nalna, np. stosowanie długotrwałej 
blokady cieczki przy wykorzysta-
niu progestagenów wykazujących 
podobne działanie do progeste-
ronu, lub stosowanie leków wcze-
snoporonnych przy niechcianym 
kryciu. 
Objawem nasuwającym podejrze-
nie schorzenia jest ropny wypływ 
z pochwy, brunatno-czekolado-
wej barwy, o charakterystycznym 
zapachu (jest to wtedy tzw. ropo-
macicze otwarte, gdzie szyjka ma-
cicy nie jest zamknięta i dochodzi 
do swobodnego wypływu wy-
dzieliny). Obserwujemy również 
wielomocz, któremu towarzyszy 
wzmożone pragnienie, wymio-
ty, apatię, brak apetytu. Może być 
zauważalny powiększony obrys 
brzucha oraz osłabienie kończyn 
tylnych zwierzęcia. Temperatura 
mieści się w granicach normy lub 
jest lekko podwyższona. 
Niekiedy schorzenie to przebiega 
bez silnie zaznaczonych objawów 
klinicznych i można je stwierdzić 
wówczas, gdy stan zwierzęcia ule-
ga znacznemu pogorszeniu (tzw. 
ropomacicze zamknięte, gdzie 
brak jest wypł ywu z dróg rod-
nych przy całkowicie zamkniętej 
szyjce macicy). Następstwem nie-
leczonego schorzenia może być 
posocznica, czyli stan, w którym 
bakterie przełamują barierę odpor-
nościową, dostają się do krwiobie-

gu, szerzą po całym organizmie 
wywołując niewydolność wielo-
narządową i przyczyniając się do 
wystąpienia wstrząsu septycznego, 
który bezpośrednio zagraża życiu 
zwierzęcia. W sytuacji, gdy macica 
wypełniona jest bardzo dużą ilością 
ropnej wydzieliny, może dojść do 
pęknięcia narządu i wylania jego 
zawartości do jamy otrzewnowej. 
Jest to również stan zagrożenia ży-
cia. 
Lekarz weterynari i na podsta-
wie wywiadu, wyniku badania 
klinicznego, ultrasonografii, mor-
fologii krwi oraz biochemii oce-
nia stan pacjenta i wybiera sposób 
leczenia oraz określa rokowanie. 
Obecnie przyjmuje się, że naj-
bardziej skutecznym postępowa-
niem terapeutycznym jest zabieg 
chirurgiczny polegający na usu-
nięciu macicy wraz z jajnikami –
ovariohysterectomia (potocznie 
przyjęty jako sterylizacja). Należy 
zaznaczyć, że przeprowadzenie 
tego zabiegu przed wystąpieniem 
pierwszej cieczki (nie dochodzi 
jeszcze do znaczących zmian hor-
monalnych w organizmie) chroni 
skutecznie zwierzę przed ropoma-
ciczem w późniejszym wieku oraz 
zmniejsza znacząco ryzyko wy-
stąpienia guzów listwy mlecznej. 
W przypadku młodych suk o du-
żej wartości hodowlanej, będących 
w dobrym stanie ogólnym, można 
podjąć próbę leczenia farmakolo-
gicznego. W każdym przypadku 
ważne jest jednak jak najwcześniej-
sze rozpoznanie schorzenia i wpro-
wadzenie odpowiedniego leczenia, 
które zwiększa szansę na przeżycie 
i wyzdrowienie zwierzęcia.

Marta Włodarczyk,  
studentka weterynarii

Z MIASTA

W grzybowym raju
– We wtorek rano wyszliśmy przed dom, spojrzeliśmy w stronę naszego brzozowego zagajnika i okazało, że 
są! Naprawdę pięknie już wyrosły. Kilka jest takich naprawdę dorodnych, a reszta powoli wyrasta z trawy. Jak 
na razie jest około 30 kapeluszy – mówią państwo Wanda i Tadeusz Ziemakowie z Nasielska. Zaprosili nas na 
swoją działkę przy ul. POW, byśmy mogli zobaczyć polankę, na której, mimo panującej w tym roku suszy, wy-
rosły grzyby – kozaki. Upodobały sobie trawnik otoczony wysokimi brzozami, zaledwie kilka metrów od drzwi 
wejściowych do domu. – Pojawiają się w tym miejscu co roku, raz jest ich więcej, raz mniej. Nie będziemy ich 
zrywać, rosną sobie po to, byśmy mogli się nimi zachwycać – mówi pani Wanda. – A po grzyby do słoików czy 
do suszenia trzeba się wybrać do lasu – dodaje. 

Nawet Julia, wnuczka państwa Ziemaków, przyzwyczaiła się już do tego, że podczas zabawy w ogrodzie trze-
ba na grzyby uważać. Mają tu prawo rosnąć sobie swobodnie. Taki widok cieszy oko i jest marzeniem każdego 
grzybiarza.

(i.)
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Kino NIWA ZAPRASZA
7–11 października godz. 15.00

Klub Włóczykijów
Przygodowy, dla młodzieży; Polska
Kornel Kiwajło i jego przyjaciel Max myśleli, że 
to będą najnudniejsze wakacje ich życia. Wszyst-
ko zmieniła jednak nieoczekiwana wizyta wuja 
Dionizego, który dowiedział się o wielkim ro-
dzinnym skarbie. Pod przewodnictwem chłop-
ców Klub włóczykijów wyrusza w podróż pełną 
ekscytujących wydarzeń i niezwykłych postaci. 
Sprawy komplikują się, gdy na drogocenny trop 
wpadają również przebiegli przestępcy. 

7–11 października godz. 17.00
Mur

Dramat; Polska
Mariusz wierzy, że może przekroczyć mur – 
być jednym z lokatorów apartamentowca, mieć 
miejsce w podziemnym garażu i robić zakupy 
w luksusowym centrum handlowym. To syno-
nim innego, lepszego życia, w którym nie jest 
się niewidzialnym. Plan się udaje. Film porusza 
problem kastowości społeczeństwa.

7–11 października godz. 19.00
Everest 3D (z napisami)

Thriller, przygodowy; Islandia, USA, Wielka Brytania; Czas 
trwania: 2 godz. 30 min.
Rok 1996. Podczas wspinaczki na najwyższy 
szczyt świata członkowie ekspedycji stawiają 
czoło potężnej burzy śnieżnej. 

14–18 października godz. 15.00
Fru! (dubbing)

Animacja, komedia; Belgia, Francja; Czas trwania:  
1 godz. 30 min.
Ptaszek, który nigdy wcześniej nie wychy-
lił dzioba poza rodzinne gniazdo, zostaje przez 
pomyłkę przewodnikiem stada. 

14–18 października godz. 17.00
Panie Dulskie

Komedia; Polska
Do Melanii (Maja Ostaszewska), wnuczki pani 
Dulskiej (Krystyna Janda), przyjeżdża Rainer Dul-
sky (Władysław Kowalski), profesor psychiatrii ze 
Szwajcarii. Czuje, że ma coś wspólnego z kamie-
nicą, w której mieszkają Dulscy. Zaintrygowana 
historią rodu Melania, reżyserka filmowa, przy-
łącza się do jego poszukiwań. Kolejne odkrycia 
przeniosą ich w przeszłość pełną tajemnic, które 
na zawsze miały pozostać w ukryciu. Rodzina 
Dulskich ma wiele na sumieniu… 

14–18 października godz. 19.00
Król życia

Komedia; Polska
Edward jest najeżony, zaimpregnowany na ota-
czający go świat. Wszystko go denerwuje. Jakby 
chodził ciągle w za ciasnych butach. Złośliwy dla 
żony, niecierpliwy dla córki, prawie nie ma cza-
su dla swego starego ojca. Któregoś dnia ulega 
groźnemu wypadkowi. W wyniku niespodzie-
wanych zdarzeń porzuca swoje dotychczasowe 
życie, by na nowo odkryć żonę, córkę i otacza-
jący go świat. 

Baran 21.03–20.04
Będziesz mógł liczyć teraz na pomoc oto-
czenia, przyjaciół i najbliższych. Uwolnisz 
się w końcu od starych zadłużeń i zo-
bowiązań. Zwiększą się Twoje szanse na 
otrzymanie podwyżki lub awansu.

Byk 21.04–20.05
Wykażesz się swoimi najlepszymi cecha-
mi: pracowitością, powagą, odpowiedzial-
nością, intuicją i twórczymi pomysłami 
w działalności zawodowej. Poprawi się Twoja 
sytuacja finansowa.

Bliźnięta 21.05–21.06
Będziesz mógł ryzykować, podejmować 
śmiałe decyzje i nie bać się realizacji wiel-
kich pomysłów. Powinieneś zająć się zdro-
wiem, przestrzegać diety i zadbać o swoją 
formę fizyczną.

Rak 22.06–22.07
Teraz będzie doskonały moment na zmia-
nę Twojej codziennej rutyny. Łatwiej będzie 
Ci kłaść się o wcześniejszej godzinie, aby 
wcześniej wstawać i lepiej czuć się następ-
nego dnia. W pracy poczujesz się spełniony.

Lew 23.07–23.08
Wszelkie kontakty i podróże przyniosą Ci wie-
le nowych doświadczeń i korzyści. Spotkania 
w szerszym gronie będą dla Ciebie bardzo 
produktywne. Będziesz w nastroju na spokoj-
ne wieczory z książką i lampką wina. 

Panna 24.08–22.09
Kontakty, zarówno te romantyczne, jak i te 
w interesach, znacznie się poszerzą, pojawią 
się nowe bliskie osoby i nowi partnerzy w biz-
nesie. Wzrośnie Twoja atrakcyjność i urok oso-
bisty. Pamiętaj o odpoczynku. 

Waga 23.09–23.10
Uda Ci się nadrobić poprzednie straty i zre-
kompensować niepowodzenia. Obudzi się 
w Tobie przywódca i nawiążesz wiele nowych 
bardzo interesujących znajomości. Maksy-
malnie wykorzystaj swoje talenty i możliwości. 

Skorpion 24.10–22.11
Twój potencjał energetyczny będzie znacznie 
obniżony, toteż istnieje możliwość przeziębie-
nia. Ale optymizm nie będzie Cię opuszczał. 
Obudzi w Tobie chęć pomocy innym. Teraz 
chętnie zaangażujesz się w pracę społeczną.

Strzelec 23.11–21.12
Odkryjesz w sobie nowe talenty i możliwo-
ści. Jeśli byłeś do tej pory zbyt zajęty, aby wię-
cej czasu poświęcić samemu sobie, czas to 
nadrobić. Twoje życie towarzyskie będzie 
kwitło. Pamiętaj o badaniach okresowych. 

Koziorożec 22.12–20.01
Dzięki koncentracji wysiłków, zwiększonej 
zdolności do pracy i pracowitości znacznie 
umocnisz swój autorytet. To będzie po-
myślny okres zarówno dla rozwoju zawo-
dowego, jak również w życiu osobistym.

Wodnik 21.01–19.02
Będziesz skłonny do ryzyka. Masz zielone 
światło do realizacji swoich najbardziej am-
bitnych pomysłów. Twój czar i urok osobisty 
sprawi, że chętniej będziesz zawierał nowe 
znajomości. Zadbaj o swoją formę fizyczną.

Ryby 20.02–20.03
Będą przeszkadzać Ci kłótnie i podstępne 
działania ukrytych wrogów. Lepiej będzie, 
jeśli ograniczysz kontakty do starych wypró-
bowanych przyjaciół. Poświęć więcej czasu 
codziennym obowiązkom.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

Sprzedam mieszkanie na parterze 
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 51/53C. 
Tel. 504 611 886.

Sprzedam działkę 910 m2, ul. Cisowa, 
Nasielsk. Tel. 501 622 325.

Pilnie zatrudnię manicurzystkę/ko-
smetyczkę. Dobre warunki pracy.  
Tel. 668 339 392.

Sprzedam tanio działki budowlane.  
Tel. 518 445 613.

Sprzedam działkę budowlaną.  
Tel. 784 528 758.

Przyjmę 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.

Przyjmę zlecenie na wykonanie docieple-
nia (elewację) budynków. Konkurencyjne 
ceny, tanio, szybko i solidnie. Tel. 509 175 
901.

Sprzedam mieszkanie o powierzchni 64 
m2 przy ul. Płońskiej, na osiedlu zamknię-
tym, z piwnicą 5,5 m2 oraz miejscem 
parkingowym. Tel. 509 175 901.

Bramy, balustrady, budowa ogrodzeń. 
Tel. 607 687 306.

Operatora CNC zatrudni stolarnia.  
Tel. 602 219 556.

Wycinka; pielęgnacja ogrodów.  
Tel. 667 569 562.

Sprzedam mieszkanie na parterze 46 m2. 
Tel. 514 494 636.

Instalacje elektryczne od A do Z – 15 zł 
punkt. Tel. 534 011 229.

Cięcie, mielenie, suszenie kukury-
dzy. Transport wozem przeładow-
czym. Siew bezorkowy i tradycyjny.  
Tel. 507 113 478.

Usługowe koszenie kukurydzy na ziarno 
oraz śrutowanie mokrego ziarna. Faktura 
VAT. Tel. 608 618 321.

Studentka filologii angielskiej udzieli ko-
repetycji z angielskiego. Tel. 509 708 992.

Dotacje unijne PROW 2014-2020. 
Wsparcie do 900 tys. zł z programu  
Modernizacja Gospodarstw Rolnych - 
inwestycje budowlane, nabór wniosków 
do 17 listopada. Tel. 795 931 529.
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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 niedzielę o godz. 15.30. 
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.

Firma transportowa poszukuje kierowcy 
kat. C. CV prosimy przesyłać na adres ma-
ilowy:  k.lewandowska@dnspedition.pl

Wynajmę mieszkanie w Nasielsku oprzy 
ul. Elektronowej (obok Biedronki).  
Tel. 602 449 771.

Sprzedam mieszkanie 47 m2, II piętro,  
ul. Starzyńskiego, 2 pokoje. Tel. 505 451 
599.

Sprzedam szatkownicę do kapusty.  
Tel. 604 493 538.

Sprzedam domek letniskowy ocieplony 
(20 m2). Tel. 664 423 582.

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

Sprzedam regał pokojowy, 2 fote-
le, toaletkę 3-skrzydłową, maszynę 
do szycia z szafką. Siwek Krystyna,  
ul. Klonowa 22, Nasielsk.

OGŁOSZENIA  
DROBNE

Szybka pożyczka  
już w Twoim mieście.  

Również z zajęciem komorniczym. 
Pieniądze od ręki.  

Zadzwoń: 734-422-581

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku,  
ul. Płońska 6, 05-190 Nasielsk, sprzeda:

– Ciągnik Ursus C-360, rok prod. 1986; 
– ładowacz Cyklop, rok prod. 1989; 
– silnik SW 400; 
– Kombajn BIZON Z 056, rok prod. 1989. 

Oferty należy składać do 16.10.2015 r.  
do godz. 10.00 w Biurze Spółdzielni. 

Tel. 608 407 497.
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „osiemnastego”, 25.09.2015 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  77 pkt (61,11%)
2. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski   69 pkt (54,76%)
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  66 pkt (52,38%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  64 pkt (50,79%)
5. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski  62 pkt (49,21%)
6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  62 pkt (49,21%)
7. Janusz Muzal – Janusz Wydra   61 pkt (48,41%)
8. Marek Olbryś – Robert Truszkowski  43 pkt (34,14%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2015:
1. Robert Truszkowski   97 pkt
2. Mariusz Figurski    93 pkt
3-4. Piotr Kowalski    91 pkt
 Grzegorz Nowiński   91 pkt
5. Zbigniew Michalski   87 pkt
6. Marek Olbryś    83 pkt
7.  Stanisław Sotowicz   82 pkt
8. Waldemar Gnatkowski   81 pkt
9-10.Krzysztof Michnowski   72 pkt
 Paweł Wróblewski    72 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
PK

PIŁKA NOŻNA

W Żbiku coś drgnęło
Seniorzy Żbika rozegrali już trzy 
mecze pod wodzą nowego trene-
ra Marcina Danielewicza. Zdobyli 
w nich cztery punkty, tracąc jed-
nocześnie pięć. Jedno spotkanie 
wygrali (Pełta Karniewo +3 punk-
ty), jedno przegrali (Tęcza Łyse – 
3 punkty) i jedno zremisowali (CK 
Troszyn + 1 punkt, – 2 punkty, + 
1 punkt). Wynik ten trzeba uznać za 
obiecujący. W trakcie tych spotkań 
dała się zauważyć zmiana stylu gry 
naszej drużyny. Żbik zaczął wresz-
cie walczyć, czyli coś wreszcie 
drgnęło.
Pierwszym przeciwnikiem w ostat-
nich dwóch tygodniach była Peł-
ta z Karniewa. To drużyna z dołu 
tabeli, prezentująca niezbyt wy-
sokie umiejętności, potraf iąca 
jednak sprawić trudności nawet 
najlepszym zespołom. Mecz Żbi-
ka z drużyną z Karniewa odbył się 
w późnych godzinach popołudnio-
wych, a kończono go o zmroku, 
gdy piłka była ledwie widoczna.
Żbik przystąpił do tego pojedyn-
ku mocno skoncentrowany, mimo 
świadomości, że przeciwnik nie 
prezentuje wysokich możliwości. 
Nasi szybko opanowali środek bo-
iska i raz po razie inicjowali groźne 
ataki na bramkę przeciwnika. Po 20 
minutach gry prowadzili już 2:0. 
Obydwie bramki zdobył dla Żbika 
Damian Drzazgowski. Bramek mo-
gło paść więcej, zawiodły jednak 
umiejętności strzeleckie.
Sytuacja stawała się coraz korzyst-
niejsza dla naszej drużyny. Zwłasz-
cza wtedy, gdy po pół godzinie gry 
boisko za czerwoną kartkę musiał 
opuścić jeden z zawodników go-
spodarzy. Wydawało się, że teraz 
przewaga Żbika jeszcze wzrośnie, 
a bramki posypią się jedna za dru-
gą. Stało się jednak inaczej. Gra się 
wyrównała, ale Żbik nadal pano-
wał nad sytuacją na boisku. Wynik 
zmienił się dopiero na początku 
drugiej połowy. Kolejną bramkę 
dla naszej drużyny zdobył Damian 
Drzazgowski.
I wtedy stała się rzecz dziwna. Prze-
wagę zdobyła drużyna gospodarzy 
grająca w osłabieniu. Teraz Pełta 
dyktowała warunki gry na boisku. 
Swą przewagę gospodarze udo-
kumentowali zdobyciem dwóch 
bramek w ciągu 15 minut (70 i 85’). 
Obydwie zdobył Marek Wawrzon-
kowski. Zanosiło się na to, że Peł-
ta może zdobyć wyrównującego 
gola. Wtedy do ataku znowu ruszył 
Żbik. Od razu przyniosło to efekt. 
Broniąc się przed utratą bramki, 
gospodarze popełniali błędy na 
własnej połowie boiska, przy okazji 
faulując naszych piłkarzy. Za jeden 
z takich fauli sędzia przyznał naszej 
drużynie rzut karny. Wykonywał 
go bezbłędnie Rafał Załoga, a ki-
bice odetchnęli, bo do końca me-
czu pozostało niecałe pięć minut. 
Walka trwała do końca. Spotkanie 
zakończyło się wynikiem 4:2 dla 
naszej drużyny.
Kolejnym rywalem była drużyna, 
która dotąd nie przegrała żadnego 
meczu w tegorocznych rozgryw-

kach. Zajmuje drugie miejsce w ta-
beli. To groźny zespół z Troszyna, 
ubiegłoroczny pewny, jak się wy-
dawało przez większą część roz-
grywek, kandydat do awansu. Pod 
koniec drużyna grała jednak nieco 
gorzej i awansu nie zdobyła. W tym 
sezonie także nie było widać wyż-
szej formy zespołu. Drużyna gra 
jednak z meczu na mecz coraz le-
piej i być może w tym roku zreali-
zuje swe ligowe zamierzenia.
Mecz z zespołem z Troszyna był 
pewnego rodzaju testem. Obawia-
no się o wynik tego spotkania, ale 
ważniejsze było to, aby przekonać 
się, jak wiele brakuje nam do naj-
lepszych. Wynik tego testu wy-
padł dla naszej drużyny pomyślnie, 
mimo że wynik bramkowy na to 
nie wskazuje. Żbik wywalczył jeden 
punkt, remisując z Troszynem 0:0. 
Wynik ten uzyskano po równo-
rzędnej walce. Trzeba jednak przy-

znać, że nieco lepiej prezentowali 
się goście.
Piłkarzom z Troszyna zależało na 
zwycięstwie. Trzy punkty zdoby-
te w Nasielsku dałyby im pozycję 
lidera. Te właśnie uwarunkowania 
wskazują, jak trzeba patrzeć na re-
zultat meczu z perspektywy naszej 
drużyny. Dlatego też, a zwłaszcza 
na podstawie przebiegu piłkarskiego 
widowiska, należy odnotować, że 
w Żbiku coś drgnęło, coś się zmie-
niło. A remis uzyskany w tym me-
czu należy uznać za dobry wynik.
W najbliższych dwóch tygodniach 
Żbik będzie walczył z dwoma słab-
szymi zespołami – z Tęczą Ojrzeń 
w Ojrzeniu i Piłkarską Akademią 
Futbolową z Płońska Ten mecz od-
będzie się w Nasielsku. Należy się 
spodziewać, że z obydwu tych po-
jedynków Żbik wyjdzie zwycięsko 
i wyraźnie przesunie się w górę ta-
beli. 

andrzej zawadzki

Sport w skrócie:
* 25 września w Twierdzy Modlin odbyły się Powiatowe Biegi Przełajo-
we. Z naszej gminy awansowało do zawodów rejonowych 35 zawodni-
ków (17 uczniów ze szkół podstawowych i 18 ze szkół gimnazjalnych).
* 2 października w Twierdzy Modlin odbyły się Powiatowe Sztafetowe 
Biegi Przełajowe. W kategorii szkół podstawowych chłopcy z nasielskiej 
podstawówki zajęli I miejsce, natomiast dziewczęta III miejsce. W kate-
gorii szkół gimnazjalnych chłopcy z PG 2 Stare Pieścirogi zajęli III miej-
sce, a reprezentacja żeńska z PG 1 Nasielsk zajęła II miejsce.

* 5 października w Nowym Dworze Maz. odbył się turniej piłkarski dla 
dziewcząt i chłopców ze szkół gimnazjalnych. Reprezentacja męska 
z PG 3 Cieksyn zajęła IV miejsce. Reprezentacja żeńska z PG 1 Nasielsk 
wygrała turniej i będzie reprezentować powiat nowodworski na zawo-
dach rejonowych w Górze Kalwarii 16 października.


