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Najpierw kostka, 
potem słup
Dobiegły do końca prace przy budowie nowej drogi przy Szko-
le Podstawowej w Nasielsku, która połączyła ulicę Kościuszki z ulicą 
POW – zgodnie z dokumentacją przetargową termin realizacji upłynął  
30 września br. Zaskoczeniem jest jednak finisz budowy. Na środku 
nowo wybudowanej ulicy tuż przy jej skrzyżowaniu z ulicą POW po-
została przeszkoda w postaci słupa energetyczny, który uniemożliwia 
korzystanie z nowej drogi. Wokół słupa wyłożono już elegancko kost-
kę brukową, którą trzeba będzie lada chwila rozebrać i ułożyć na nowo. 
Czemu tak się stało? – Niestety formalności i procedury związane uzy-
skaniem zgody od firmy Energa-operator trwały ponad miesiąc cza-
su. Zgodę już uzyskaliśmy i do połowy miesiąca słup ten powinien być 
usunięty – mówi , Radosław Kasiak kierownik Wydziału Inwestycji, Za-
mówień Publicznych i Programów Strukturalnych.
Pojawiali się już kierowcy, którzy 
myśleli, że droga jest przejezd-
na i chcieli skorzystać z „objazdu”. 
Niestety musieli zawracać. Ta sytu-
acja powoduje także zamieszanie 
na jednokierunkowym odcinku 
drogi (od strony ulicy Kościusz-
ki), gdzie kierowcy jeżdżą mimo 
oznakowania pod prąd. - Wyko-
nawcą inwestycji była firma PLO-
NIX z Płońska, a koszt jej realizacji 
wyniósł 546 tys. zł ze środków wła-
snych – dodaje urzędnik.
W ramach tej inwestycji wyko-
nano obwodnicę, która pozwo-
li uniknąć dowożącym rodzicom 
świateł ulicznych i być może nieco 
rozładuje korki na skrzyżowaniu 
w centrum miasta. Powstało także 
kilkanaście miejsc parkingowych 
od strony wjazdu z ulicy POW.
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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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

LGD ZIELONE MOSTY informuje

Bezpłatne doradztwo 
w Biurze LGD 
Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zapewnia bezpłatne doradz-
two w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na opera-
cje realizujące cele LSR w związku z planowanymi naborami wniosków na:

Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze – Limit 
naboru: 1 500 000 zł;

Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obsza-
rze – Limit naboru: 700 000 zł;

Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obsza-
rze przez osoby z grup defaworyzowanych – Limit naboru: 300 000 zł;

Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na 
cele turystyczne i rekreacyjne – Limit naboru: 2 680 000 zł;

Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzic-
two przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru – Limit naboru: 437 
500 zł.

Z bezpłatnego doradztwa mogą korzystać mieszkańcy gmin wchodzą-
cych w obszar działania LGD Zielone Mosty Narwi zainteresowani uzyska-
niem dofinansowania w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

Doradztwo świadczone w Biurze LGD w związku z planowanymi nabo-
rami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 
oznacza: wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania, wskaza-
nie stron internetowych, gdzie można znaleźć informacje na ten temat, 
wsparcie w zakresie zgodności operacji z celami LSR i lokalnymi kryteria-
mi wyboru, wskazanie dokumentów programowych i aktów prawnych, 
wskazanie dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych (wnioski o przy-
znanie pomocy, wioski o płatność, instrukcje, wzory formularzy umów 
przyznania pomocy).

Usługi doradztwa są świadczone w formie bezpośrednich spotkań w Biu-
rze LGD Zielone Mosty Narwi (al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica – 
pokój nr 5 na parterze) – po uprzednim umówieniu telefonicznym na 
spotkanie pod nr. telefonu: 23 691 88 55, 502 240 357 w terminie od 26 
września 2016 do 3 listopada 2016 w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00–15.00

wtorek 10.00–16.00

środa 9.00–15.00

czwartek 9.00–15.00

piątek 9.00–15.00

Doradztwo świadczone w Biurze LGD jest bezpłatne. Koszty funkcjono-
wania Biura LGD są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”– poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywi-
zacji” objętego PROW na lata 2014–2020. 

Osoby korzystające z doradztwa są rejestrowane w Biurze LGD na Kar-
cie udzielonego doradztwa. Podanie danych przez osoby korzystające 
z doradztwa jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia doradztwa. 
Doradztwo świadczone w Biurze LGD nie obejmuje sporządzania dla 
wnioskodawców dokumentacji aplikacyjnej. Za prawidłowe sporządze-
nie dokumentacji aplikacyjnej odpowiada Wnioskodawca. LGD nie po-
nosi odpowiedzialności za błędy lub braki w dokumentacji aplikacyjnej 
lub rozliczeniowej operacji spowodowane jakimkolwiek działaniem lub 
zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta, związane ze złożeniem 
dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia operacji w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego 
w Biurze LGD w terminie od 26 września 2016 do 3 listopada 2016 uzy-
skają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. W związku z po-
wyższym zachęcamy do zapisywania się na spotkania.

Za: www.nasielsk.pl
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Wniosku nie złożono
Budowa nowego przedszkola samorządowego i żłobka w Nasielsku od 
początku budziła wśród radnych wiele emocji. 

Pojawiły się one już podczas spotkania z Krzysztofem Kubiakiem, któ-
ry przekonywał Radę, aby budować tę inwestycję w ramach programu 
Lemur (Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej). Celem pro-
gramu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie 
lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych 
energooszczędnych budynków użyteczności publicznej. Zatem nie dość, 
że budynek miał być energooszczędny, to gmina miała dostać znaczny 
zwrot poniesionych kosztów na inwestycję. Mimo wszystko część radnych 
proponowała, aby wybudować przedszkole tradycyjnymi metodami, co 
byłoby o wiele tańsze i nie narzucałoby tak restrykcyjnych wymogów, 
jakie obowiązują w programie Lemur. Ostateczną decyzję o budowie 
przedszkola podjął burmistrz Bogdan Ruszkowski. Na ostatniej sesji RM 
radni chcieli uzyskać informacje na temat finansowania tej inwestycji.

– Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii z dofinansowaniem z Le-
mura. Czy ktoś nie dopilnował terminu? Chciałabym, żeby kwestia ta była 
dokładnie wyjaśniona – powiedziała podczas ostatniej sesji Danuta Bia-
łorucka, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. Odpowiedzi na to pytanie 
udzielił Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Pu-
blicznych i Strukturalnych w nasielskim Urzędzie Miejskim.

– Nabór w ramach programu Lemur został ogłoszony w zeszłym roku 
i trwał do 29 grudnia 2016 r. W roku bieżącym 29 czerwca na posiedze-
niu Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej została podjęta uchwała o zamknięciu tego programu. Mamy 
na potwierdzenie ze strony Narodowego Funduszu dokument, że nabór 
w pierwszym założeniu miał być do końca roku, a na posiedzeniu zarzą-
du NFOŚ i GW 29 czerwca została podjęta decyzja o zakończeniu na-
boru tego programu z dniem 30 czerwca 2016 r. – powiedział Radosław 
Kasiak.

Radni chcieli dokładniej przyjrzeć się tej sprawie, ponieważ w grę wchodzą 
niemałe pieniądze. Budując przedszkole według programu Lemur, gmina 
mogła się ubiegać o dofinansowanie w formie dotacji do 20%, 40% albo 
60% kosztów wykonania, w zależności od klasy energooszczędności pro-
jektowanego budynku. A przypomnijmy, że na samym początku przeko-
nywano, że nasielski budynek osiągnie klasę A. Jednak w Polsce jeszcze 
żaden budynek nie został w tej klasie wybudowany. Szybko się okazało, że 
nie będzie to możliwe i że nasielskie przedszkole będzie zaliczane do klasy 
C, co oznacza niższe dofinansowanie do 1000 zł na 1 m kw. Wypłacona 
kwota pożyczki podlega umorzeniu odpowiednio w wysokości do 60% 
dla klasy A, do 40% dla klasy B i do 20% dla klasy C.

– Czy projekt spełniał wymogi Lemura? Czy byłaby szansa na dofinan-
sowanie, gdybyśmy złożyli wniosek? – pytał podczas ostatniej sesji radny 
Grzegorz Arciszewski. Jak się bowiem okazało, wniosek ostatecznie nie 
został w ogóle przez gminę złożony.

– Ten wniosek nie spełniał wszystkich warunków, jakich wymagał pro-
gram Lemur. Trwały prace zamienne. Kiedy okazało się, że mamy kom-
pletną dokumentację spełniającą warunki, to dowiedzieliśmy się, że 
program jest zamknięty – odpowiedział Radosław Kasiak.

Obecnie, jak zapewniał kierownik wydziału inwestycji, budowa przedszko-
la jest realizowana zgodnie z dokumentacją zamienną, która spełnia wy-
mogi Lemura. Jednak jest już za późno, aby ubiegać się o dofinansowanie 
tej inwestycji z tego programu. 

– Kiedy gmina wiedziała, że nie skorzystamy z tego programu? – dopy-
tywał radny Marek Ostaszewski.

– 30 czerwca – odpowiedział krótko burmistrz Bogdan Ruszkowski. 

Kierownik wydziału inwestycji i burmistrz Ruszkowski zapewniają, że jeżeli 
tylko pojawi się jakiś program zastępczy dla programu Lemur, z którego 
gmina będzie mogła skorzystać, aby zmniejszyć koszty tej inwestycji, to 
na pewno poczynią wszystko, aby tak się stało. Obecnie koszt budowy 
wspomnianego obiektu to ok. 12 mln zł, przy czym, jak poinformował 
Radę skarbnik Rafał Adamski, gminie przyznano dofinansowanie w wyso-
kości 1 mln zł z programu Maluch z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Wspomniane dofinansowanie przyznane zostało w związku 
z budową żłobka, ponieważ jest to program rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3.

jg
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OBRADOWAŁA RADA

Został Maluch bez Lemura
W czwartek, 22 września br., od-
była się XXVI sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Tradycyjnie otwarcia 
obrad dokonał przewodniczący 
Rady Jerzy Lubieniecki. Po pozy-
tywnie przegłosowanym porządku 
obrad, obejmującym 12 punktów, 
zarówno przewodniczący RM, jak 
i Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska, przedstawili informacje 
dotyczące ich działań podjętych 
między sesjami. Obydwaj pano-
wie znaczną część swojego czasu 
przeznaczyli na udział w zebraniach 
wiejskich poświęconych funduszo-
wi sołeckiemu. 

Pytania radnych i uchwały
Tym razem podczas sesji zabra-
kło pytań mieszkańców, w zamian 
pojawiło się natomiast kilka za-
pytań radnych skierowanych do 
burmistrza Nasielska. Ich tematyka 
była różnorodna. Radny Dariusz 
Sawicki podziękował w imieniu 
swoim oraz mieszkańców Pieści-
rogów za nową drogę prowadzącą 
do Samorządowego Przedszko-
la w Starych Pieścirogach. Radny 
Mirosław Świderski przypomniał 
swoje pytanie z zeszłej sesji doty-
czące wycinki krzaków i traw na 
poboczach dróg, bo, jak zauwa-
żył, w tej kwestii nic nie zostało po-
czynione. Do pytania dołączył się 
radny Rafał Dłutowski, który zapy-
tał o wycinkę zieleni z rowów przy 
drogach powiatowych. Jak zapew-
niła Lidia Rutkowska, dyrektor Za-
kładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Nasielsku, pra-
ce miały rozpocząć się 26 wrze-
śnia. Radny Henryk Antosik zadał 
pytanie w imieniu mieszkańców 
ul. Słonecznej, przy której znajdu-
ją się ogródki działkowe, czy gmi-
na planuje sprzedać ten teren oraz 
czy prawo pierwokupu będą mieli 
obecni ich użytkownicy. 
– Wstępne ustalenia zostały już 
poczynione, niestety, informacje 
nie są zbyt dobre dla osób, któ-
re mają te ogródki. Chcę, żeby 
rzeczoznawca wycenił wszystkie 
działki. Teren ten będzie przezna-
czony pod działki budowlane – 
poinformował burmistrz Nasielska.
Radny Grzegorz Arciszewski po-
ruszył kwestię finansów i ostatecz-
nego kosztorysu Samorządowego 
Przedszkola w Nasielsku, biorąc 
pod uwagę pozyskane z zewnątrz 
środki. Skarbnik gminy w odpo-
wiedzi poinformował, że w chwili 
obecnej koszty nie zmieniły się od 
tych przedstawia-
nych na poprzed-
niej sesji Rady.
–  J e ś l i  c h o d z i 
o dofinansowanie, 
mamy przyznane 
środki w ramach 
programu Maluch, 
ok. 1 mln zł z Mini-
s ters twa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Przy-
mierzamy się do 
zwiększenia dofi-
nansowania, ale 
to jeszcze nie jest 
pewne. Został zło-

żony wniosek o zwiększenie o 500 
tys. zł i skłaniamy się do złożenia 
wniosku OZE (odnawialne źródła 
energii – red.) na pompy ciepła, 
ale nie wiadomo, ile to będzie. Na 
razie pewny jest ten 1 mln zł z „Ma-
lucha” – powiedział Rafał Adamski, 
skarbnik gminy Nasielsk. 
W następnej kolejności podczas 
sesji skarbnik gminy przedstawił in-
formację o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Nasielsk za I półro-
cze 2016 r. 
Dużo czasu podczas sesji poświę-
cono sprawie odmowy uwzględ-
nienia wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa. Kwestia doty-
czyła 15 odmów kierowanych do 
Urzędu Miejskiego przez dział-
kowiczów, którzy nie uiścili opłat 
za wywóz nieczystości. Jak do-
wodziła kierownik Wydziału Śro-
dowiska i  Roz woju Obszarów 
Wiejskich Jadwiga Szymańska, 
kwoty, jakie gmina naliczyła, były 
oparte na podstawie ilości wywo-
żonych śmieci. Z tym nie zgadzają 
się działkowicze, którzy uważają, że 
są to dane zdecydowanie odbiega-
jące od rzeczywistości.
W następnej kolejności radni gło-
sowali w sprawie utworzenia samo-
rządowej jednostki organizacyjnej 
o nazwie „Centrum Usług Wspól-
nych w Nasielsku” oraz nadania 
jej statutu. Do centrum należeć 
mają wszystkie placówki oświa-
towe podlegające do tej pory Ze-
społowi Obsługi Szkół i Przedszkoli 
w Nasielsku.

Wolne wnioski i zapytania
Okazało się, że ta część sesji była 
najdłuższa. Radni bowiem posta-
nowili zadać burmistrzowi pytania 
dotyczące różnych kwestii. I tak 
Grzegorz Arciszewski pytał, czy 
prawdą jest, iż budynek na stadio-
nie miejskim, dopiero co oddany 
do użytku, wymaga już poprawek. 
Przewodniczący komisji oświaty 
radny Andrzej Malon potwierdził, 
że problem ten był podjęty pod-
czas ostatniego posiedzenia ko-
misji.
– W łazience są 4 pary drzwi drew-
nianych i sugerowaliśmy, żeby je 
zamienić, aby przy prysznicach nie 
było tych drzwi, tylko wodoodpor-
ne – powiedział Jerzy Lubieniecki, 
przewodniczący RM.
– Te drzwi zostały podcięte, zabez-
pieczone od dołu. Trzeba będzie 
pewnie tam jeszcze zrobić progi. 
Na razie te działania, które podję-

liśmy, powinny wystar-
czyć  – dodał Bogdan 
Ruszkowski.
Radny Dariusz Kordow-
ski pytał, czy przy oka-
zj i oczyszczania dróg 
i poboczy można zago-
spodarować teren przy 
ośrodku zdrowia, który 
jest zarośnięty i zanie-
dbany. Drugie pytanie 
radnego dotyczyło ko-
nieczności wykonania 
parkingu przy targowicy 
i ZGKiM. Jak zauważył radny, wie-
lu mieszkańców parkuje tam auta 
w błocie.
– Jeśli chodzi o ośrodek zdrowia, 
to pani dyrektor skontaktuje się 
z drugą pani dyrektor i prace zo-
staną wykonane (mowa o dyrektor 
ZGKiM oraz dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej – red.). Jeśli chodzi 
o parking, pani dyrektor ma przy-
gotowany kosztorys, ja chcę go 
odchudzić, chcę dać ekokost-
kę. Parking by się przydał, ale nie 
mam teraz środków, żeby to robić. 
Może jakoś z zakładem to zrobimy 
– udzielił odpowiedzi burmistrz 
Nasielska.
Radna Danuta Białorucka zwró-
ciła się natomiast do burmistrza 
z prośbą o wyjaśnienie kwestii do-
finansowania z program Lemur 
nowo budowanego przedszkola 
samorządowego. Szczegółowych 
informacji na ten temat udzielił Ra-
dosław Kasiak, kierownik Wydziału 
Inwestycji, Zamówień Publicznych 
i  P ro g ra m ów S t ru kt u ra l nyc h 
w nasielskim urzędzie.
Dariusz Kordowski dopytywał na-
tomiast o pomoc dla rolników, 
którzy ponieśli duże straty spo-
wodowane tegorocznym huraga-
nem. W tej sprawie nie otrzymał 
jednak jasnej odpowiedzi. Rolnicy 
mogą skorzystać przede wszystkim 
z przygotowanych dla nich kredy-
tów, jednak nieliczni są nimi zainte-
resowani. 
– Dwa autokary szkolne zosta-
ły zatrzymane przez policję. By-
łem bardzo zdziwiony, że ta firma 
wygrała przetarg. Ostatnio mia-
łem okazję pojeździć po różnych 
gminach i mogę stwierdzić, że 
nasze dzieci jeżdżą najgorszymi 
autobusami. Dla przykładu za-
praszam do gminy Nowe Miasto, 
żeby zobaczyć, jakimi autokara-
mi są dowożone dzieci – powie-
dział radny Marek Ostaszewski, 

nawiązując do tematu dotyczą-
cego sprawności autokarów fir-
my Sanimax, która w tym roku 
wygrała przetarg na usługę dowo-
żenia uczniów do szkół na terenie 
naszej gminy. W odpowiedzi rad-
ny usłyszał podziękowania bur-
mistrza skierowane do policji za 
sprawne działania. Jak sam przy-
znał, też wolałby, aby przetarg 
wygrała nasielska firma, która do 
tej pory zajmowała się dowo-
zem uczniów, jednak w tym roku 
szkolnym nic w tej kwestii nie ule-
gnie zmianie. 
Radnego Mirosława Świderskiego 
zainteresowała natomiast kwestia 
dotycząca powołania nowej pre-
zes Nasielskiego Budownictwa 
Mieszkaniowego. Następnie po 
raz kolejny głos zabrał radny Ma-
rek Ostaszewski, który poruszył 
temat nieoświetlonego parkingu 
na za kościołem – Martwi mnie 
teren parkingu za naszym ko-
ściołem. Tam idzie taka sprzedaż 
wszelakich używek i materiałów 
po godz. 23. Czy coś możemy 
z tym zrobić? – pytał radny.
– O czywiśc ie można b ezpo-
średnio zg ł aszać pol ic j i  takie 
zdarzenia. Z proboszczem zasta-
nawialiśmy się nad monitorin-
giem. Są plany, by jeszcze jedna 
kamera pojawiła się przy przy-

stanku autobusowym na ul. Mły-
narskiej. Policja naprawdę czuwa, 
na tym parkingu pojawiają się 
patrole piesze i radiowozy – za-
pewniał burmistrz.
Jak dodał Henryk Antosik, ciem-
ność panująca w tym miejscu 
przyciągają młodzież, a co za tym 
idzie – zauważył radny – warto 
zastanowić się nad oświetleniem 
tego placu.
N a  z a ko ń c z e n i e  s e s j i  ra d n y  
D. Kordowski chciał uzyskać in-
formacje o sprawie planowanej 
inwestycji w Nunie, czyli rozbu-
dowie budynku po byłej szko-
le, w celu stworzenia tam m.in. 
spółdzielni socjalnej, warsztatów 
terapii zajęciowej czy też śro-
dowiskowego domu pomocy, 
a więc instytucji przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych. Jak 
poinformował burmistrz Rusz-
kowski, z tej inwestycj i wyco-
fał się powiat nowodworski, zaś 
gmina będzie chciała ją zrealizo-
wać swoimi siłami. 
Ostatnim, który skorzystał z pra-
wa głosu podczas sesji, był rad-
ny Roman Jaskulski, który mówił 
o potrzebie budowy toalety dla 
strażaków z Nuny. Ta kwestia jed-
nak pozostała bez odpowiedzi. 
Na tym obrady zakończono. 

jg
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KRONIKA  
POLICYJNA

KRONIKA OSP
21 . 0 9 .  z a s t ę p  s t r a ż a k ó w 
z Nasielska usuwał gniazdo szer-
szeni z budynku gospodarczego 
przy ulicy POW.

21.09. zastępy OSP Nasielsk i JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki zosta-
ły zadysponowane do wypadku 
drogowego na ulicy Kolejowej. 
Działania strażaków polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia, odłączeniu akumulatorów 
i zabezpieczeniu instalacji gazo-
wej pojazdów.

23.09. zastępy OSP Nasielsk i OSP 
Nuna zabezpieczały lądowanie 
i start śmigłowca LPR w Chrcyn-
nie.

27.09. strażacy z Nasielska usu-
wali zalegający na drodze konar 
drzewa w miejscowości Głodo-
wo.

27.09. OSP Nasielsk i OSP Cieksyn 
gasiły pożar trawy w miejscowo-
ści Ruszkowo.

3 0 . 0 9 .  z a s t ę p  s t r a ż a k ó w 
z Nasielska wyjechał na ulicę Ko-
lejową w celu zneutralizowania 
plamy oleju na drodze.

03.10. OSP Jackowo została za-
dysponowana do pożaru trawy 
w miejscowości Jackowo Wło-
ściańskie. Zgłoszenie okazało się 
fałszywym alarmem.

R E K L A M A
fot. OSP Nasielsk

W okresie od 4 czerwca do 17 
września nieznany sprawca wła-
mał się do pomieszczeń na strychu 
w budynku wielorodzinnym przy 
ulicy Rynek i skradł mienie o war-
tości 1860 zł na szkodę Edyty O., 
mieszkanki Nasielska, i Hanny R., 
mieszkanki Płońska.

22.09. w Miękoszynie Marcin B. 
posiadał nielegalnie broń i amuni-
cję.

25.09. na ulicy Kilińskiego kieru-
jąca samochodem marki Toyota 
mieszkanka gminy Pomiechówek 
potrąciła na przejściu dla pieszych 
Martę P., mieszkankę Nasielska, któ-
rą z obrażeniami ciała przewieziono 
do szpitala.

02.10. na ulicy Lipowej podczas 
kontroli policjanci znaleźli przy 
Danielu M., mieszkańcu gminy 
Nasielsk, marihuanę.

Pijani na drodze
24.09. na ulicy Kolejowej Łukasz 
G., mieszkaniec gminy Nasielsk, 
kierował samochodem po spoży-
ciu alkoholu (0,77 mg/l).

Z GMINY

R E K L A M A

Zatrudnię od zaraz 
OPERATORA CIĄGNIKA ROLNICZEGO  

oraz OSOBĘ DO SPRZĄTANIA  
TERENU ZEWNĘTRZNEGO  

w Pomiechówku  
k. Nowego Dworu Mazowieckiego.  

Kontakt: tel. 510-013-020.

Zakończono kolejne 
drogowe inwestycje
Ostatecznie zakończyły się prace związane z położeniem nowej na-
wierzchni w ramach projektu „Modernizacja wybranych odcinków dróg 
gminnych oraz drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi Stare–Siennica na 
odcinku 100 m”. Prace, o których na bieżąco pisaliśmy w poprzednich 
wydaniach „Życia Nasielska”, przeprowadzono na ulicach: Sikorskiego, Za-

moyskiego, Chłopickiego oraz Parkowej w Starych Pieścirogach, a także 
wykonano odcinek o długości 400 m w Wągrodnie.
– Przedmiotem zadania była odbudowa nawierzchni asfaltowej i wyrów-
nanie poboczy na wybranych odcinkach dróg. W Starych Pieścirogach na 
ulicy Parkowej, która jest dojazdową do przedszkola, wykonano również 
próg zwalniający i oznakowanie pionowe. Na odcinek drogi powiatowej 
gmina Nasielsk otrzymała dofinansowanie od Starostwa Powiatowego 
w wysokości 50 000 zł. Wykonawcą była firma „Czystość” z Wołomina, 
a całkowity koszt inwestycji wyniósł 585 943,70 zł – podsumowuje in-
westycję Radosław Kasiak z Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych 
i Programów Strukturalnych UM Nasielsk.

Asfalt w Lubominie
Nową nawierzchnią asfaltową cieszą się mieszkańcy Lubomina. Chodzi 
o odcinek o długości 1290 m i szerokości 5,62 m od dworku do gra-
nicy gminy Nasielsk z gminą Świercze na drodze powiatowej nr 2421W 
Nasielsk–Gąsocin–Ciechanów, a prace miały na celu poprawę jej stanu 
technicznego. – Wykonawcą robót była firma Prima z Karwowa koło 

Sochaczewa. Nasz powiat na realizację tego zadania otrzymał dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 63,63% wartości in-
westycji – mówi radny powiatowy Radosław Kasiak. Choć jest to na razie 
połowicznie zrealizowana inwestycja. – W ramach oszczędności przetar-
gowych zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe planowane jest 
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lubomin oraz 
przed wiaduktem kolejowym w sołectwie Lubominek – dodaje radny.

Droga do Strzegocina
Zakończono już prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 2422W 
Nasielsk–Strzegocin, której celem była poprawa stanu technicznego drogi 
przez budowę nowej nawierzchni wraz z wykonaniem robót towarzyszą-
cych. Inwestycję przeprowadzono z inicjatywy Starostwa Powiatowego. 
Inwestycja jest końcowym etapem przebudowy ciągu drogowego – 

w 2009 r. przebudowano odcinek o długości 1860 m w Nasielsku oraz 
odcinek drogi po stronie powiatu pułtuskiego.
– W ostatnim czasie wykonawca inwestycji, czyli firma „Drogi i Mosty – 
Jan Karczmarek” z Kacic, wykonała poszerzenie drogi, nową nawierzch-

nię, udrożniła rowy i wykonała nowe oznakowanie poziome. Obecnie 
trwa porządkowanie terenu. Całkowity koszt inwestycji to 1 224 000 zł, 
jest ona dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w latach 2014–2020 – mówi radny powiatowy Radosław Kasiak.
Z tego też powodu pomiędzy Nasielskiem a Pianowem został jeszcze 
krótki 400-metrowy odcinek. – Realizowany on będzie w ramach za-
dania „Przebudowa północno-zachodniego ciągu komunikacyjnego 
w powiecie nowodworskim” – dodaje radny. Obecnie w związku z tym 
zadaniem trwają prace w Cieksynie i Borkowie, które wykonuje firma Pri-
ma z Karwowa koło Sochaczewa.

Pianowo–Kędzierzawice: 
praca wre
Intensywne prace trwają przy przebudowie drogi gminnej nr 24031W 
relacji Pianowo–Kędzierzawice. – Zamówienie dotyczy odcinka drogi 
o długości 2,27 km. Wykonawcą prac jest firma TOWEMO z Otwocka. 
Zakres robót obejmuje m.in. usuwanie drzew i pni, rozbiórka istniejących 

przepustów i budowa nowych, roboty ziemne związane z wykonaniem 
konstrukcji drogi, budową rowów, wykonaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego i wykonaniem nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów in-
dywidualnych i publicznych, a także budowę oznakowania poziomego 
i pionowego – tłumaczy Radosław Kasiak z nasielskiego magistratu.
Koszt realizacji tego zadania to 1 447 690,37 zł, a jego termin realizacji 
w dokumentach przetargowych określono na 31 października br. Nowa 
droga poprawi komfort dojazdu mieszkańców tych miejscowości do drogi 
powiatowej łączącej Nasielsk ze Strzegocinem.

Michał B.



57–20.10.2016; Życie Nasielska nr 21 (459) AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

Z GMINY

Działkowicze czują się oszukani
Do nasielskiego magistratu w ostat-
nim czasie wpłynęło 15 wezwań do 
usunięcia naruszenia prawa. Wnioski 
złożyli działkowicze, którzy nie zga-
dzają się z wysokością stawek nali-
czanych im za odbiór śmieci oraz z 
wyznaczoną ilością odpadów, za jaką 
mają płacić. 
Gmina tłumaczy, że musi się trzymać 
regulacji prawnych, m.in. uchwały, 
która weszła w życie z dniem 1 lip-
ca 2016 r. o zagospodarowaniu od-
padów komunalnych na działach 
letniskowych i nieruchomościach z 
wykorzystaniem na cele rekreacyj-
ne. Podjęto ją na podstawie zapisów 
w ustawie o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, które mówią o 
ryczałtowej opłacie z ww. nierucho-
mości.
– Wnioski działkowiczów były pro-
cedowane przez Radę Miejską, któ-
ra w dniu 22 września br. podjęła 
uchwały o odmowie uwzględnie-
nia wezwań. Ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach re-
guluje wyłącznie kwestie odpadów 
komunalnych, a pod kontenery 
ustawione w miejscowościach let-
niskowych przywożonych jest dużo 
innych odpadów, np. opon, sede-
sów, odpadów motoryzacyjnych itd. 
Przypominam, że mamy też PSZOK 
w Nasielsku, gdzie w niewielkich ilo-
ściach (wytworzonych w danym 
gospodarstwie na bieżąco) można 
pozostawić wszelkiego rodzaju od-

pady, m.in. porozbiórkowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte meble czy opony. Robimy 
to, żeby w lasach nie było śmieci. 
Największy problem mamy z duży-
mi oponami, które w całym kraju nie 
znajdują odbiorcy – mówił burmistrz 
Bogdan Ruszkowski podczas obrad 
komisji gospodarki komunalnej.
– Działkowcy złożyli niewiele de-
klaracji, a kontenery zapełniały się z 
prędkością światła. Gdyby wszystko 
policzyć, bo wcześniej dyrektor fir-
my przesyłał mi informację, ile tych 
pojemników było odbieranych z 
Lelewa, Cieksyna, Borkowa itd., to 
są to ogromne ilości. Opróżniane 
są strychy, wywożone są materace, 
sedesy, stare pojemniki po farbach, 
którymi gdzieś ktoś kiedyś malował. 
Tam jest po prostu wszystko – wy-
jaśniała Jadwiga Szymańska, kierow-
nik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
nasielskim urzędzie. – Firma dała 
natomiast jakąś cenę za tych dział-
kowców, licząc, że śmieci będą od-
bierane np. raz na dwa tygodnie. Dla 
firmy jest to koszt 300 zł za tonę na 
instalacji, gdzie trafiają wszystkie od-
pady, plus zatrudnienie pracowni-
ków, samochód, koszty paliwa plus 
inne dodatkowe koszty firmy, któ-
re tworzą przeogromną kwotę, a 
wpłacać w tym roku po 70 zł nie ma 
komu – dodała pani kierownik. 

Według uchwały działkowicze po-
noszą koszty roczne za 7 pojemni-
ków o pojemności 120 litrów – w 
regulaminie utrzymania czystości i 
porządku w gminie ustalono nor-
my ilości wytwarzanych odpadów, 
jednak nie mniej niż jeden pojemnik 
120-litrowy miesięcznie. – W oce-
nie wzywających jest to wartość nie-
uzasadniona, przeszacowana oraz 
ustalona w oderwaniu od rzeczywi-
stych kosztów odbierania odpadów 
– mająca niewiele wspólnego z rze-
czywistością – informowała, cytując 
fragmenty protestów działkowców 
J. Szymańska podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej. 
Takie same uchwały zostały podję-
te w sprawie wszystkich 15 pism. W 
uzasadnieniach można było m.in. 
przeczytać, że „Rada Miejska do-
konała wyboru opłaty zagospoda-
rowania odpadami komunalnymi w 
ten sposób, że w przypadku nieru-
chomości, na których znajdują się 
domki letniskowe, lub innych nie-
ruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
ustaliła stawkę ryczałtową, przyjmu-
jąc jednocześnie, że stawka opła-
ty ryczałtowej to iloczyn odpadów 
powstających na tych nieruchomo-
ściach na obszarze gminy Nasielsk 
wyrażonej w liczbie pojemników 
oraz stawki opłaty za pojemnik”. Ta 
wynosi wspomniane 70 zł za 1 po-
jemnik o pojemności 120 litrów, a 

tych jest rocznie od-
bieranych 7.
– Nie można tego 
kamerować? – do-
pytywał radny Da-
riusz Kordowsk i . 
Burmistrz poinfor-
mował, że stawiano 
do tej pory np. ta-
bliczki z napisem „teren monitoro-
wany”, co nie przynosiło żadnych 
efektów. Przewodniczący Rady Miej-
skiej Jerzy Lubieniecki zwrócił uwa-
gę, że ludzie dobrze wiedzą o tym, 
że nie ma kamer, więc nie przejmują 
się tabliczkami. Przewodniczący RM 
stanął też w obronie działkowiczów i 
wyraził sprzeciw wobec tzw. gniazd, 
gdzie letnicy mieli wyrzucać odpa-
dy. Jego zdaniem śmieci powinny 
być odbierane z działek, a nie wyno-
szone do głównej drogi. Jak jednak 
tłumaczył burmistrz, właśnie w tym 
celu powstały tzw. gniazda, aby dział-
kowicze nie musieli czekać na tere-
nie swoich nieruchomości do dnia 
odbioru śmieci. 
J. Szymańska zauważyła, że owszem, 
w specyfikacji przygotowywanej 
podczas ogłaszania przetargu na wy-
wóz odpadów komunalnych można 
sobie zażyczyć wszelkich dogodno-
ści, jednak ucierpią na tym wszyscy 
mieszkańcy gminy, ponieważ koszty 
opłat za wywóz śmieci wzrosną.
– Dlatego firma Błysk Bis podała 
taką kwotę w przetargu, żeby było 

pozwolenie na gniazda. Są drogi (i to 
w większości prywatne), gdzie z tru-
dem można wjechać samochodem 
osobowym, i wtedy trzeba byłoby 
wpisać odbiór osobisty, co znowu 
zwiększy koszty. Ludzie w Winnicy 
wiedzą, że na drogę prywatną auto 
(śmieciarka – red.) nie ma prawa wje-
chać  i do drogi głównej, nawet gdy 
to jest spora odległość, kosze wyno-
szą. My możemy zażądać odbioru 
spod wszystkich działek, tylko czy 
ludzie będą zadowoleni, gdy opłata 
wzrośnie, i to drastycznie – mówiła 
Jadwiga Szymańska.
Gmina podjęła zatem decyzję o od-
rzuceniu wniosków działkowiczów. 
Problem odbioru odpadów komu-
nalnych z działek letniskowych nie 
jest jednak nowy. Co roku letnicy 
podawali różne przyczyny unikania 
wnoszenia opłat za odbiór śmieci. 
Gmina dąży jednak do uregulowania 
tej sytuacji. A wszystko po to, aby od-
pady nie lądowały w przydrożnych 
rowach, na przystankach czy w po-
bliskich lasach, zaśmiecając je i stwa-
rzając niebezpieczeństwo pożarów. 

jg 
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Warto przeczytać

Kryminał po polsku
Gniew, powieść Zygmunta Miło-
szewskiego, przeczytałam niejako 
z konieczności, czyli chwilowego 
braku innej lektury. I nie żałuję tej 
decyzji, choć ten kryminał, moim 
zdaniem stanowi najsłabsze ogni-
wo całego trzyczęściowego cyklu 
powieści z udziałem eleganckiego 
i niezłomnego prokuratora Teodora 
Szackiego. 
Po Uwikłaniu, którego akcja rozgry-
wa się w Warszawie, i Ziarnie prawdy, 
gdzie Szacki tropi zło w Sandomie-
rzu, Gniew, przenosi czytelnika do 
stolicy Mazur. Tu znany prokurator 
próbuje odnaleźć bezwzględne-
go mordercę wśród, zakochanych 
w swoim mieście, zabytkach i jeziorach, olsztynian. Dygresje, często 
podszyte ironią, na temat architektury tego miasta i patriotyzmu lokal-
nego jego mieszkańców stanowią ważną część utworu. Podobnie jak 
wątek dotyczący życia osobistego prokuratora, jego nowej ukochanej, 
Żeni, oraz problemów z nastoletnią córką Heleną. 
Ukazane w Gniewie skutki ludzkiego gniewu są rzeczywiście przeraża-
jące. Bardzo ciekawie został poprowadzony wątek kryminalny, który 
zapoczątkowało znalezienie ludzkiego szkieletu podczas robót drogo-
wych. Wszystko wskazuje na to, że znalezisko pamięta czasy wojenne 
i prokurator nie będzie miał przy tej sprawie wiele do zrobienia. A jednak 
w ten nietypowy sposób rozpoczyna się najważniejsze w karierze Szac-
kiego dochodzenie, bo będzie dotyczyło go bezpośrednio, zaś sama 
sprawa ma jak najbardziej współczesny wymiar. 
Miłoszewski podnosi w tej powieści problem przemocy domowej; choć 
jest on niezwykle ważny, ponieważ boryka się z nim wiele rodzin, to 
jednak sposób jego przedstawienia, moim zdaniem, pozostawia wie-
le do życzenia. Trochę to wszystko naciągane i przerysowane… Jakby 
autor nie umiał się zdecydować, w jakiej konwencji chce opowiedzieć 
czytelnikowi tę historię, więc serwuje mu trochę obyczajówki, trochę 
kryminału zakrapianego makabrą, trochę groteski. Słabą stroną utworu 
są kreacje postaci, oczywiście poza Szackim, bo na tę postać autor ma 
zdecydowanie najlepszy pomysł. Natomiast inni, jak choćby dr Ludwik 
Frankenstein czy asesor Edmund Falk, są przedstawieni wręcz karyka-
turalnie. Może jednak taki właśnie był zamysł Miłoszewskiego, żeby po-
przez ironię, humorystyczne nazwiska bohaterów (Myślimir Szcząchor), 
dygresje planistyczne, rozbić mroczny klimat tego nieco wiejącego pu-
blicystyką dzieła. 
Z zapowiedzi autora wynika, że Gniew jest ostatnią powieścią opowia-
dającą o losach prokuratora Szackiego. Jednak jej enigmatyczne, mało 
oryginalne zakończenie pozwala na kontynuację cyklu w bliższej lub dal-
szej przyszłości.

(i.)

ZE SZKÓŁ. ZSZ Nasielsk

Śniadanie na trawie u Nerona 
Obchody Narodowego Dnia Czyta-
nia zapoczątkował w roku 2012 pre-
zydent RP Bronisław Komorowski, 
a kontynuuje je obecny prezydent 
Andrzej Duda. Ten prezydencki pa-
tronat jest bardzo ważny dla całej 
idei. Ważny jest także dobór pozy-
cji, które są czytane. To arcydzie-
ła polskiej literatury, każdorazowo 
wybierane w pewnego rodzaju 
plebiscycie. Pierwszym czytanym 
dziełem był poemat Adama Mic-
kiewicza Pan Tadeusz (2012), w tym 
roku cała Polska czytała powieść 
Henryka Sienkiewicza Quo vadis.
Nasielszczanie od początku włączy-
li się w tę akcję; sama idea zyskała, 
tak w kraju, jak i u nas, wielu sympa-
tyków. Dniem głównym tegorocz-
nego Narodowego Czytania była 

pierwsza sobota września (3.IX.), 
a centralnym punktem czytania po-
wieści Quo vadis w naszym mieście 
stał się park im. św. Jana Pawła II. 
W akcję włączył się również Zespół 
Szkół Zawodowych z ulicy Lipo-
wej. Termin czytania wyznaczono 
tam na piątek 16 września, a same-

mu przedsięwzięciu nadano wyjąt-
kowy charakter. Czytane fragmenty 
powieści były ilustrowane „żywymi 
obrazami” przygotowanymi przez 
uczniów ZSZ, prezentowanymi na 
tle scenerii przypominającej miej-
sca, w których rozgrywa się akcja 
powieści. Pomocna była w tym wy-
padku i sama natura, która epatowała 
piękną zielenią i iście italską tempe-
raturą. Do tego dochodziły jeszcze 
stroje, elementy dekoracji oraz 
owoce, jakimi się posilano w trakcie 
spotkania. Szkolnej imprezie odby-
wającej się w ramach Narodowego 
Dnia Czytania nadano bowiem na-
zwę „Śniadanie na trawie u Nerona”.
Do wyboru takiego sposobu reali-
zacji inicjatywy Narodowego Dnia 
Czytania przyczynił się fakt, że jed-
nym z organizatorów imprezy był 
znany szkolny Teatr bez Nazwy, 

prowadzony przez Agatę Żbikow-
ską i Krzysztofa Turka. Współorga-
nizatorem był Samorząd Uczniowski 
Szkoły.
Quo vadis czytały panie dyrektor: 
Agnieszka Rutkowska i Urszula Da-
lecka, czytała przewodnicząca Rady 
Rodziców Halina Bilińska, czytali 
nauczyciele i uczniowie. W trakcie 
przerw uczniowie poszczególnych 
klas prezentowali sceny nawiązują-
ce do treści zawartych w powieści.
Szczególnym punktem czytelni-
czego spotkania był konkurs na naj-
piękniejszą Ligię. W szranki stanęło 
około 20 dziewcząt, a w ich szeregi 
starało się wcisnąć kilku młodzień-
ców przebranych w rzymskie nie-
wieście stroje. Osobnicy ci zostali 

szybko zdemaskowani. Jury miało 
trudny orzech do zgryzienia, ponie-
waż wszystkie dziewczęta miały peł-
ne prawo czuć się najpiękniejszymi, 
dlatego też otrzymały odpowiednie 
certyfikaty. Ostatecznie zadecydo-
wano, że najpiękniejszą szkolną Ligią 
jest Patrycja Oleksa. Na pierwszą wi-
cemiss wybrano Patrycję Dąbrow-
ską, a na drugą Annę Rusin.
Impreza w Zespole Szkół Zawodo-
wych była starannie przemyślana, 
przygotowana i przeprowadzo-
na. Duży wpływ na to miała osoba 
prowadząca całość. Tej trudnej roli 
podjęła się i wywiązała się z niej ce-
lująco Julia Górska, uczennica klasy 
II Technikum Logistycznego.

andrzej zawadzki
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LUDZKIE LOSY

Kto nauczył ks. T. Tomasińskiego łaciny?
To, co wydarzyło się pewnego wieczo-
ru roku 1942 (lub 1941) w Nasielsku, na uli-
cy Kościelnej, w mieszkaniu zajmowanym, 
z woli i nakazu Niemców, przez rodzinę księ-
dza rektora Tadeusza Tomasińskiego ze Sto-
warzyszenia Pallotynów, mocno wryło się 
w jego pamięć i nurtowało go aż do września 
bieżącego roku. 
A było to wydarzenie bardzo niebezpieczne, 
i to zarówno dla całej rodziny księdza rekto-
ra, jak i osób, które były wtedy w tym miesz-
kaniu. Po pierwsze, nie zasłonięto dokładnie 
okna, a istniał obowiązek zaciemniania okien. 
Po drugie, w mieszkaniu przebywała oso-
ba, której nie powinno być nie tylko w tym 
mieszkaniu, ale i w Nasielsku. 
Był to Mieczysław Trejster, młody człowiek pochodzenia żydowskiego, który był przechowywany przez rodzi-
nę Tomasińskich na poddaszu w gołębniku. Tam rodzice księdza, i on też, nosili mu w ciągu dnia jedzenie. Wie-
czorem ukrywający się młodzieniec schodził do mieszkania i nauczał zarówno dzieci państwa Tomasińskich, jak 
i osoby z tą rodziną zaprzyjaźnione. Jedną z takich osób była Basia Bieniek, córka nasielskiego organisty. Potwier-
dza to zachowane zdjęcie, na którym widać ją, dzieci państwa Tomasińskich, w tym ksiądza Tadeusza, i Mieczy-
sława Trejstera. Ksiądz Tomasiński podkreśla, że jego doskonała znajomość łaciny to w głównej mierze zasługa 
jego nieco starszego kolegi Mieczysława. Pan Mieczysław pomagał też księdzu Tadeuszowi w przygotowaniu 
do matury, którą ten zdał w ramach tajnego nauczania w Warszawie.
Kto był feralnego wieczoru w tym mieszkaniu, trudno dzisiaj odtworzyć. Na pewno była rodzina Tomasińskich, na 
pewno był Mieczysław Trejster. Przechodzący ulicą patrol złożony z dwóch żandarmów zauważył wąską strużkę 
światła w oknie mieszkania. Do mieszkania wszedł jednak tylko jeden. Zbeształ rodziców księdza i przypomniał 
o karze, jaka grozi za to przewinienie. Zaczął też legitymować osoby znajdujące się w mieszkaniu. Prawda wyszła 
więc na jaw i od tego momentu do tragedii, czyli rozstrzelania, nawet na miejscu, był już tylko krok. Taka była kara 
zarówno dla rodziny przechowującej Żyda, jak i dla przechowywanej osoby (jej wyznanie nie miało znaczenia 
wobec pochodzenia żydowskiego).

Ksiądz Tadeusz uważa, że cudow-
ne, według niego, ocalenie wszyscy 
zawdzięczają jego matce Mariannie 
Tomasińskiej, która na klęczkach, pła-
cząc, prosiła żandarma o darowanie 
im i panu Mieczysławowi życia. Prze-
konujące podobno były jej słowa, aby 
pomyślał o swojej rodzinie. 
Błagania zostały wysłuchane, a żan-
darm dodał jeszcze, że dobrze, iż do 
mieszkania wszedł on sam, bez swe-
go kompana, bo wtedy nie było-
by wyjścia. Nakazał Mieczysławowi 
opuszczenie nie tylko mieszkania, ale 

i Nasielska.
I rzeczywiście Mieczysław Trejster zniknął. Odtąd ks. Tadeusz Tomasiński już go nie widział i nie znał jego dalszych 
losów, aż do września bieżącego roku, gdy w czasie jego pobytu w Warszawie przyjechały do niego z Pozna-
nia trzy córki pana Mieczysława Trejstera – Ewa, Danuta i Magdalena. Radość ze spotkania była z obydwu stron 
wielka, a ksiądz Tadeusz odetchnął. To, co go przez tyle lat trapiło, zostało wyjaśnione. Najważniejsze było to, że 
Mieczysław Trejster przeżył. 
Spotkanie miało miejsce w mieszkaniu pani Teresy Błażejewskiej, dziennikarki i publicystki, która pisze biografię 
księdza Tadeusza. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele „Życia Nasielska”, które stara się przybliżać Czytel-
nikom postać księdza rektora Tadeusza Tomasińskiego, nasielszczanina z urodzenia, obywatela Polski i Francji, 
Honorowego Obywatela Miasta Nasielska. 
Warto dodać, że rodzina Trejsterów jest wyjątkowo zasłużona dla najnowszej historii Polski, była związana z rzą-
dem polskim na uchodźstwie. Jak dotąd nie udało się nam dowiedzieć, w jakich okolicznościach Mieczysław 
Trejster znalazł się w Nasielsku pod opieką rodziny Tomasińskich i kogo jeszcze tu znał. A o tym, że znał inne 
osoby, świadczą puste, niestety, już koperty, z adresami odbiorców i nadawców.

andrzej zawadzki

ŚRODOWISKO

Cud natury, czyli kilka 
słów o zeolitach
Zeolity odkrył jeden z wybitnych mineralogów XVIII w., szwedzki uczony 
Fryderyk Axel Cronstedt. Jak do tego doszło?

Naukowiec zbudował niezbyt skomplikowane urządzenie pozwalające na 
stapianie minerałów i oznaczanie ich składu pierwiastkowego na podsta-
wie prostych reakcji, nazwane dmuchawką mineralogiczną. W trakcie prac 
zauważył, że istnieją minerały, które po ogrzaniu płomieniem dmuchawki 
zachowują się w niezwykły sposób. Fenomen zjawiska dotyczył pojawia-
nia się pęcherzyków podobnych do tych, które tworzą się na powierzchni 
wrzącej wody. O rety! – pomyślał. Dzisiaj już wiemy, że przyczyną tego 
zachowania była utrata przez minerał wody zeolitowej. Minerały, które po-
siadały tę właściwość, nazwano zeolitami, co w przekładzie z języka grec-
kiego oznacza „wrzące kamienie”. 

Podstawowym elementem struktury wewnętrznej tych specyficznych gli-
nokrzemianów są czworościany krzemowo-tlenowe, łączące się ze sobą 
przez wspólne dla sąsiednich czworościanów atomy tlenu. W wyniku spe-
cyficznego ułożenia czworościanów powstaje sieć przestrzenna o struk-
turze szkieletowej, zawierająca system kanałów i komór o różnej średnicy. 
System ów w sieci przestrzennej zeolitów zawiera cząsteczki wody oraz 
kationy metali jedno- i dwuwartościowych – głównie wapnia, sodu, po-
tasu, wapnia i baru. Zeolity odgrywają ogromną rolę we współczesnym 
świecie. Wiąże się to przede wszystkim z ich wyjątkową strukturą.

Zeolity charakteryzują się właściwościami sorpcyjnymi i katalitycznymi. 
Wielkość średnicy kanałów wewnątrz ich sieci krystalicznej warunkuje za-
trzymywanie cząsteczek o ścisłe określonej średnicy. Minerały te są na-
zwane „sitami molekularnymi”, a wykorzystuje się je niekiedy do rozdziału 
niektórych substancji bądź oczyszczania gazu. Pochłaniają również szko-
dliwe gazy, m.in. CO2, H2S, SO2, NH3, z dymów emitowanych do atmos-
fery przez elektrownie i cementownie. W rolnictwie zeolity ograniczają 
przykry zapach w powietrzu dzięki zmniejszaniu zawartości amoniaku 
pochodzącego z koncentracji odchodów, np. drobiu czy bydła. Wyko-
rzystywane są również jako dodatki paszowe dla zwierząt gospodarskich 
(suplementy diety). Na rynku dostępne są preparaty np. ZeoFeed®, które 
dodane do siary dla cieląt w pierwszych 15 dniach po urodzeniu stymulują 
śluzówkę układu pokarmowego i perystaltykę jelit. 

Czy chcieliby Państwo poprawić kondycję roślin w swoich przydomo-
wych ogródkach? Zeolit nie tylko pomaga zatrzymać wodę, lecz także 
w wolnych przestrzeniach magazynuje powietrze i składniki pokarmowe. 
Nawet cienka warstwa tego minerału w ogrodzie poprawi strukturę gleby 
i spowoduje lepsze ukorzenienie się roślin. Jako nośnik nawozów zeolit 
przedłuża ich działanie i uwalnia składniki pokarmowe do gleby w odpo-
wiednim czasie. 

Niepozorne i trudne do zauważenia w trakcie pobieżnej obserwacji, wy-
stępujące w skałach wulkanicznych, a także współcześnie w osadach sło-
nych jezior, zeolity odgrywają ogromną rolę w wielu dziedzinach życia 
człowieka. 

Justyna Wrzosek-Jakubowska

Powiatowy Urząd Pracy informuje…

Co wiesz o swojej emeryturze  
lub o dostępności innych świadczeń z ZUS?
Pod takim hasłem rozpoczynamy cykl spotkań dla osób zainteresowa-
nych poszerzeniem swojej wiedzy i uzyskaniem dodatkowych wska-
zówek dotyczących postępowania przy korzystaniu ze świadczeń ZUS.
Konsultacje z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą się 
odbywać w każdą drugą środę miesiąca w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Głównym celem wspólnej inicjatywy podjętej przez te dwie instytucje 
jest zwiększenie dostępności informacji na temat możliwości ubiega-
nia się o renty, emerytury i inne świadczenia w ramach systemu ubez-
pieczeń społecznych. Zależy nam na przekazaniu rzetelnej wiedzy jak 
największej grupie uprawnionych, w tym bezrobotnym mieszkańcom 
powiatu nowodworskiego. 
Na pierwsze spotkanie zapraszamy 12 października 2016 r. w godzinach 
9.00–11.00 do sali nr 16 (II piętro) w Powiatowym Urzędzie Pracy w No-
wym Dworze Mazowieckim, ul. Juliusza Słowackiego 6.
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UROCZYSTOŚCI

Dożynki parafialne
W niedzielę, 2 września br., w parafii św. Wojciecha w Nasielsku odbyły się 
Dożynki Parafialne. To święto stanowi ukoronowanie całorocznej pracy 
rolników z naszej gminy i okazję do pokazania wartości ich trudu.
Mszę św. odprawił proboszcz parafii ks. Tadeusz Pepłoński. Obecni na niej 
byli przedstawiciele wsi z wieńcami dożynkowymi oraz zaproszeni go-
ście, w tym Katarzyna Świderska, wiceburmistrz Nasielska, oraz Magdale-
na Biernacka, starosta nowodworski. W swoim kazaniu ksiądz proboszcz 
przypominał o trudach życia rolnika i wielkim poświęceniu podejmowa-
nym, by inni mogli korzystać z owoców jego pracy. Starosta Magdalena 
Biernacka wspominała z kolei, że przyniesione przez przedstawicieli wsi 
wieńce symbolizują nie tylko radość, ale też łzy. Nawiązała w ten spo-
sób do nawałnicy, która przetoczyła się w czerwcu br. przez naszą gminę.  
– Oddaję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, 
które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach 

zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić – podsumowała swo-
je wystąpienie słowami św. Jana Pawła II. O oprawę artystyczną podczas 
uroczystości zadbała Orkiestra Dęta z Nasielska oraz chór Lira pod batutą 
Joanny Ostaszewskiej.
Po mszy św. wszyscy udali się przed nasielski kościół, gdzie zorganizo-
wany został poczęstunek. Spróbować można było grochówki, chleba ze 
smalcem, kiszonych ogórków oraz zdrowego i ekologicznego jedzenia 
od naszych rolników. 
Część gości później przemieściła się do świetlicy w Studziankach, gdzie 
odbyła się druga część spotkania. – Staramy się zorganizować z okazji 
dożynek spotkanie z mieszkańcami, w tym roku trafiła nam się rola go-
spodarzy tego święta w parafii – mówi sołtys wsi Renata Szpręgiel. Ra-

zem z mieszkańcami przygotowała prawdziwą ucztę z uginającymi się od 
wspaniałego jedzenia stołami, przy których biesiadujący aż do wieczora 
cieszyli się tym wyjątkowym dniem. Przed świetlicą stanęli z kolei Staro-
sta i Starościna Dożynek, czyli dwie starannie wykonane ze słomy kukły 
witające przybyłych gości.

Nasielskie dożynki były też pożegnaniem lata i przygotowaniem nas na 
chłód i trudy nadchodzących miesięcy. Mamy nadzieję, że w kolejnym 
roku pogoda będzie bardziej sprzyjała naszym rolnikom.

Paweł Kozłowski

Z ŻYCIA PARAFII

Pielgrzymka do korzeni 
chrześcijaństwa w Polsce
Zachęceni przeżywanym jubi-
leuszem 1050-lecia chrztu Pol-
ski, podjęliśmy pielgrzymkę tam, 
„gdzie wszystko się zaczęło” (św. 
Jan Paweł II).
Po przyjeździe do Poznania skie-
rowaliśmy się na Ostrów Tumski. 
Początki poznańskiej Bazyliki Ar-
chikatedralnej, położonej na wy-
spie zwanej Ostrowem Tumskim, 
otoczonej korytem Warty i Cybi-
ny, sięgają początków chrześcijań-
stwa w Polsce, II połowy X w. Na 
miejscu obecnej katedry gotyckiej 
zbudowano w roku 968 pierwszy 
kościół katedralny pw. św. Piotra, 
murowany z okrzesków martwi-
cy łąkowej i granitu, tynkowany, dł. 
około 48 m. W podziemiach kate-
dry poznańskiej po projekcji multi-
medialnej obejrzeliśmy fragmenty 
katedr preromańskiej i romańskiej, 
a także relikty grobowców – są to 
najprawdopodobniej grobowce 
pierwszych władców Polski Miesz-
ka I i króla Bolesława Chrobrego, 
jak również relikty misy chrzcielnej 
pochodzącej z X w., w której mógł 
przyjąć chrzest pierwszy władca 
Polski wraz z poddanymi. Najstarsza 
w Polsce katedra jest pomnikiem 
kultury chrześcijańskiej; została 

nazwana przez papieża Jana XXIII 
w dokumencie podnoszącym ją do 
godności Bazyliki Mniejszej „Ozdo-
bą Poznania”. W czerwcu 1983 r. 
gościła w swoich murach następ-
cę św. Piotra – Jana Pawła II, który 
powiedział: Zdaję sobie sprawę, że 
miejsce, na którym stoję, odegrało 
podstawową rolę nie tylko w histo-
rii chrześcijaństwa, ale także w hi-
storii państwa i kultury polskiej. 
Następnie pod przewodnictwem 
Ewy Baran zwiedzaliśmy zabyt-
ki Poznania. Dech zapierał widok 
ratusza z okolicznymi kamienica-
mi. Próbowaliśmy słynnych ro-
gali marcińskich. Na dłuższy czas 
zatrzymaliśmy się w perle baroku 
– Farze Poznańskiej oraz Sanktu-
arium Krwi Pana Jezusa, w miejscu, 
w którym odnotowano najstarszy 
w Polsce cud eucharystycznyz XIV 
w. Nasz pobyt w Poznaniu zakoń-
czyliśmy udziałem we mszy św. 
o godz. 18.00 w katedrze. Udali-
śmy się na odpoczynek w okolice 
Środy Wielkopolskiej. Gościnnie 
zostaliśmy przyjęci w Domu Re-
kolekcyjnym Arcybiskupiego 

Seminarium Duchownego w Na-
dziejowie. 
Niedzielę rozpoczęliśmy śnia-
daniem a następnie modli twą 

w kaplicy ośrodka. Następnie prze-
jechaliśmy do Kórnika. Jest on nie 
tylko siedzibą biblioteki rodowej 
Dział yńskich, obecnie Polskiej 
Akademii Nauk, ale także wspania-
łym obiektem architektonicznym, 
mieszczącym w swych wnętrzach 
muzeum.
Zamek w postaci murowanej po-
wstał w pierwszej połowie XV w., 
zaś jego obecna postać wywodzi 

się z przebudowy z około połowy 
XIX w. Spośród licznych właścicieli 
zamku najbardziej kojarzy się z nim 
Teofila z Działyńskich Szołdrska Po-
tulicka (1714–1790), znana jako Biała 
Dama. Zamek jest położony w są-
siedztwie Jeziora Kórnickiego, oto-

czony fosą, a wokół niego rozciąga 
się piękny park. Obiekt wszystkich 
zachwycił. 
Następnie udaliśmy się na Pola 
Lednickie, modliliśmy się przy 
grobie śp. o. Jana Góry, założyciela 
Ośrodka. Na terenie Pól Lednickich 
na brzegu jeziora Lednica od 1997 

r. odbywają się coroczne spotkania 
młodzieży - Lednica 2000. Znaj-
duje się tu m.in. Brama Ryba, zwa-
na Bramą Trzeciego Tysiąclecia, 
oraz dom Jana Pawła II, w którym 

znajdujemy pamiątki świadczące 
o więzi Jana Pawła II młodzieżą led-
nicką.
Momentem kulminacyjnym nie-
dzielnego pielgrzymowania była 
Eucharystia w katedrze pryma-
sowskiej w Gnieźnie. Po obiedzie 
w Domu Pielgrzyma mogliśmy 
zobaczyć Drzwi Gnieźnieńskie 
oraz poznać bogatą historię bazy-
liki. Następnie udaliśmy się na Sta-
ry Rynek i do kościołów pierwszej 
stolicy Polski. 
Następnie jadąc Szlakiem Piastow-
skim, zatrzymaliśmy się w Strzelnie. 
Z okien autokaru podziwialiśmy 
Rotundę św. Prokopa (najstarsza 
zachowana rotunda w Polsce z XII 
w.) oraz Bazylikę Trójcy św., w któ-
rej zgromadzono ponad 300 dzieł 
sztuki sakralnej.
Przejeżdżając przez Kruszwicę, za-
uważyliśmy, górującą nad miastem 
32-metrową ceglaną wieżę, to po-
zostałość zamku zbudowanego 
przez Kazimierza Wielkiego ok. 
1350 r.. W 1657 r. Szwedzi znisz-
czyli zamek, wysadzając go w po-
wietrze. Pozostała po nim jedynie 
ośmioboczna wieża zwana „Mysią 
Wieżą”. Patrząc na wieżę, przypo-
minamy sobie legendę o złym Po-
pielu, którego w tej baszcie zjadły 
myszy. 

Podczas wspólnego pielgrzymo-
wania obejmowaliśmy w naszej 
modlitwie intencje świata, Kościo-
ła, parafii i naszych rodzin. Zyskali-
śmy w katedrach odpusty związane 
z Nadzwyczajnym Jubileuszem Ro-
kiem Miłosierdzia. 

ks. Grzegorz A. Ostrowski
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Z GMINY. Cieksyn

Biała Sobota na zdrowie
W sobotę, 1 października br., od-
była się w Cieksynie kolejna edycja 
„Białej Soboty”. Jak co roku była to 
okazja do poddania się badaniom 
i uzyskania porad lekarzy dotyczą-
cych zdrowia.
Jak zawsze Biała Sobota odbywa-
ła się w dwóch miejscach jedno-
cześnie, czyli w remizie OSP oraz 
w Przychodni zdrowia w Cieksynie. 
Jak mówi lek. med. Szczepan Więc-
kowski, zasadniczym celem wyda-
rzenia jest nie tylko zachęcenie do 
profilaktyki i dbania o zdrowie, ale 
również wytworzenie pozytywne-
go obrazu służby zdrowia w społe-
czeństwie i zwiększenie zaufania 
do jej przedstawicieli. – W tym 

roku pojawił się u nas nowy sprzęt, 
mianowicie densytobus – dodaje. 
W specjalnie przygotowanym sa-
mochodzie wszyscy chętni mogli 
sprawdzić stan swoich kości. Nie za-
brakło również krwiobusu z Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim, czekającego na 
osoby, które chciałyby wspomóc 
potrzebujących, oddając krew.
W tym roku ważnym elementem 
akcji było przypomnienie o tym, 
jakim problemem są uzależnie-
nia, w szczególności uzależnienie 
od alkoholu. Na stoisku zorgani-
zowanym przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych można było dostać 
ulotkę i dowiedzieć się, jak ta insty-
tucja pomaga mieszkańcom. – Al-
koholizm to nie tylko problem sam 
w sobie, w parze z nim często idzie 
przemoc, patologia, rozbite rodzi-
ny – mówi Maria Sierzputowska, 
członek komisji i terapeutka w na-
sielskiej Poradni Terapii Uzależnień. 
Dodaje, że sam alkoholik, często 
nawet będąc już w zaawansowa-
nym stadium uzależnienia, nie jest 
w stanie sam dojrzeć problemu 
i potrzebna jest pomoc bliskich, 
którzy mogą mu wskazać miej-
sce, gdzie uzyska pomoc. – Alko-
holizm to choroba zaprzeczania 
– podsumowuje. Warto dodać, że 
Poradnia Terapii Uzależnień 
prowadzi półroczne kursy 
terapeutyczne, zarówno 
indywidualne, jak i grupo-
we, przeznaczone dla osób 
z problemami alkoholowy-
mi.
P o d c z a s  B i a ł e j  S o b o -
ty można było skorzystać 
z wielu bezpłatnych bada-
niach, takich jak sprawdze-
nie poziomu glukozy na 
czczo, spirometria, spraw-
dzenie BMI (Body Mass In-
dex) oraz wspomniana już 
densytometria, czyli ba-

danie gęstości kości. Pielęgniarki 
z POZ udzielały porad zdrowot-
nych, w szczególności dotyczą-
cych profilaktyki chorób układu 
krążenia i innych chorób cywiliza-
cyjnych. Nasielskie harcerki poka-
zywały na przykładzie fantoma, jak 
udzielać pierwszej pomocy. Swoje 
stanowiska miała również FizjoNo-
va. Na koniec strażacy z Cieksyna 
przygotowali grochówkę, by po 

badaniach i konsultacjach medycz-
nych pacjenci mogli się trochę po-
silić.
Kolejna Biała Sobota była świetną 
okazją do sprawdzenia stanu zdro-
wia i uzyskania wielu interesujących 
informacji. Szkoda jedynie, że fre-
kwencja w tym roku była niższa niż 
w poprzednich latach. 

PK

Z WTZ

Pozdrowienia  
znad Bałtyku
We wrześniu br. 45 osobowa grupa składająca się z uczestników, rodziców 
i opiekunów z Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Starych Pieścirogów prze-
bywała na dwutygodniowym  turnusie rehabilitacyjnym w Darłówku. 
Podobnie jak w ubiegłym roku nasielska grupa mieszkała w Ośrodku Reha-
bilitacyjno Wczasowym „PIRAMIDA I”. Uczestnicy turnusu korzystali w nim 
z zabiegów rehabilitacyjnych, basenu, sauny, gimnastyki nadmorskiej i nor-
dic walking. 

W trakcie pobytu w nadmorskiej osadzie kuracjusze brali udział w wycieczkach 
organizowanych przez ośrodek. Tramwajem wodnym po rzece Wieprza uda-
li się do Darłowa i tam zwiedzili Zamek Książąt Pomorskich oraz zabytkowy 
kościół Mariacki. Podczas kolejnej wycieczki odwiedzili „Zagrodę Śledziową” 
w Starkowie i Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. 
Dla miłośników morskich podróży ogromną atrakcją był rejs statkiem pirackim.
Pobyt na turnusie miał na celu rehabilitację zdrowotną i społeczną uczestników 
WTZ. Dzięki zabiegom rehabilitacyjnym oraz codziennej aktywności popra-
wili oni swoją kondycję fizyczną, zaś dzięki uczestniczeniu w imprezach inte-
gracyjnych, wieczorkach tanecznych mieli okazję do nawiązywanie nowych 
znajomości i przyjaźni.
Chętni brali także udział w niedzielnej mszy św. odprawianej na terenie ośrod-
ka przez zaprzyjaźnionego z WTZ -ami  księdza Zbigniewa Dudojć z diecezji 
koszalińsko kołobrzeskiej.
Do wyjazdu część osób otrzymała indywidualne dofinansowanie z Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.

(red.)
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WETERYNARZ RADZI

Rasy psów c.d.
Dziś, na specjalne życzenie naszych Czytelników, opisuję dwie rasy 
psów: jamniki i buldożki francuskie.

Jamniki
Jak to mawiają najstarsi znawcy kynologii, jamnik to nie pies… Jamnik to jam-
nik. W swojej książce Rasy psów Eva Maria Kramer pisze o jamniku: „Błazen, 
szelma, aktor wśród psów (…), jego mimika jest niepowtarzalna”, by dalej 
dodać: „Jamnik wie, jak może swego pana owinąć sobie wokół palca”. W za-
sadzie na tych zdaniach mogłabym poprzestać i zakończyć charakterystykę 
rasy, bo oddają one wszystko, co najważniejsze w jamniku!
Jamniki towarzyszyły mojej rodzinie od bardzo dawna, z racji łowieckiej pa-
sji mojego Taty. Jego ukochany jamnik szorstkowłosy Roki był prezentem 
z okazji rozpoczynającej się przygody łowieckiej, chociaż początki tej przy-
jaźni nie były łatwe. Tata wymarzył sobie jako towarzysza łowów posokowca, 
dlatego na widok małego jamnika nie krył rozczarowania.
Roki okazał się bardzo wszechstronnym psem myśliwskim. Minęło jednak 
sporo czasu, zanim mój Tata nauczył się z nim pracować. Roki miał swo-
je zdanie. Nie do końca był to brak posłuszeństwa, a raczej indywidualizm 
czy jakaś forma niezależności. Jeśli mój Tata nie popisał się na polowaniu 
i na przykład chybił w trakcie strzału, Roki wracał z polowania obrażony i nie 
zwracał na mojego Tatę uwagi nawet przez 2–3 dni.
Czasem zdarzało się, że Roki, w ferworze poszukiwań leśnych przygód, od-
biegał zbyt daleko od Taty i miejsca, gdzie był zaparkowany samochód. Wte-
dy Tata zostawiał mu swoją czapkę lub rękawiczki w miejscu zaparkowanego 
auta i wracał po niego na przykład za godzinę, a pies grzecznie czekał lub po 
prostu spał sobie na czapce. Jeśli mój Tata zbyt długo nie pojawiał się w oko-
licy pozostawionej czapki, Roki potrafił wziąć ją w zęby i przynieść do domu, 
łowisko znajdowało się bowiem blisko miejsca zamieszkania rodziców.
Roki szybko zyskał wśród kolegów myśliwych przydomek „Profesor”, a co 
bardziej znamienne, wydawał się całkowicie świadomy swojej wartości. Był 
uparty, bardzo inteligentny, pewny siebie i wytrwały. Był też niezwykle od-
dany swemu panu i całej naszej rodzinie. Mimo upływającego czasu po-
zostawał chętny do wszelkiego rodzaju zabaw, przez co sprawiał wrażenie 
wiecznego szczenięcia. Nie lubił malutkich dzieci i – niestety – był małym 
niszczycielem. Skutecznie oduczył moją Mamę chodzenia na szpilkach, po-
nieważ obgryzał wszystkie obcasy.
Był w100 % jamnikiem, miał wszelkie cechy charakterystyczne dla tej rasy, 
dlatego tak dokładnie pozwalam go sobie opisać.
Jako jamnik cierpiał też na jedną z jamniczych przypadłości – wypadnięcie 
krążka międzykręgowego, które może objawiać się niedowładami czy bo-
lesnością grzbietu. Czasem wystarczy jeden niefortunny skok, na przykład 
z fotela, by doszło do nieszczęścia. Wtedy niezwykle istotny jest czas reak-
cji właścicieli i czas od momentu urazu do podania leków. Im szybciej do-
starczą Państwo takiego psa do lekarza weterynarii, tym większa szansa na 
pomoc. Maksymalny czas, który powinien upłynąć do momentu podania 
leków, to 8 godzin.
Jamniki są również narażone na inne problemy ortopedyczne, w tym zwich-
nięcie rzepki. Wiele z nich cierpi z powodu nadczynności kory nadnerczy, 
a także problemów dermatologicznych. Według niektórych badań około 
30% suk tej rasy wymaga rozwiązania porodu przez cesarskie cięcie.

Buldożek francuski
To rasa wywołująca wiele kontrowersji. Z racji swojej budowy – dużej głowy 
i wąskiej miednicy – praktycznie 100% porodów u tej rasy rozwiązywana 
jest przez cesarskie cięcie. Przeciwnicy rasy twierdzą, iż w naturze szybko 
doszłoby do jej wyginięcia właśnie ze względu na trudności okołoporodo-
we. Zwolennicy zaś podkreślają walory charakteru buldożków, są to bowiem 
niezwykle miłe, rodzinne psy, oddane właścicielowi, wesołe, zwykle łagod-
nego usposobienia, mało szczekające i świetnie dogadujące się z dziećmi.
Bez wątpienia jest to rasa trudna ze względów zdrowotnych, dlatego przed 
zakupem buldożka trzeba przeanalizować dokładnie wszystkie „za” i „prze-
ciw”. 
Trudności okołoporodowe to pierwsza kwestia, z którą buldożki trafiają do 
lecznic weterynaryjnych. Kolejną są niekończące się nieraz problemy der-
matologiczne, alergie pokarmowe, alergie kontaktowe, uczulenia na pyłki, 
roztocza kurzu domowego itp. oraz wynikające z tego zapalenia skóry na 
tle bakteryjnym i grzybiczym. Kłopotów przysparzają też wyłupiaste oczka, 
które są narażone na urazy mechaniczne.
Buldożki mają predyspozycje do dysplazji stawów biodrowych, dyskopatii 
czyli choroby krążków międzykręgowych oraz zespołu brachycefaliczne-
go, obejmującego zwężenie nozdrzy przednich, zbyt długie podniebienie 
miękkie, zapadnięcie chrząstek krtani i wywinięcie kieszonek krtaniowych.
Innymi słowy – są to dosyć kłopotliwe psy z punktu widzenia ich zdrowia 
i każdy posiadacz buldożka francuskiego musi być przygotowany na częste 
wizyty u lekarza weterynarii.
Trzeba jednakże oddać buldożkom – zwłaszcza naszym nasielskim – 
że mają w sobie mnóstwo pozytywnej energii, dzięki czemu wszyscy 
mamy do nich pewną słabość.

Małgorzata Rosłońska

Językowe potyczki

Karuzela z nazwiskami
A rac ze j  –  z  o dm ianą  t yc h -
że nazwisk. Wszyscy pamięta-
my wypowiedź, która pojawia się 
w Sienkiewiczowskiej Trylogii, a do-
kładniej w Potopie: – Ja jestem Ko-
walski, a to jest pani Kowalska, innej 
nie chcę – wyjawia jeden z boha-
terów tej powieści, Roch Kowalski 
herbu Korab (niezapomniana kreacja 
Krzysztofa Kowalewskiego w znanej 
ekranizacji Jerzego Hoffmana). 
Niezależnie od tego, kim (a raczej 
czym) była rzeczona pani Kowalska, 
widzimy wyraźnie, że odmiana tego 
nazwiska żadnych kłopotów nie przy-
sparza. „Kowalski” to chyba najbardziej 
popularne polskie nazwisko, mówi się 
nawet o „przeciętnym Kowalskim”, 
mając na myśli statystycznego Polaka. 
Nazwisko to ma typową dla polskich 
nazwisk budowę, jest zakończone na 
„-ski” i odmienia się przymiotniko-
wo. (Dotyczy to także nazwisk koń-
czących się na „-cki”, „dzki”). A żony 
i córki panów Kowalskich noszą na-
zwisko „Kowalska”. 
Jeśli nazwisko ojca czy męża jest po 
prostu przymiotnikiem, np. „Biały” 
czy „Żelazny”, kobieta może nazy-
wać się „Biała” („Żelazna” itd.) albo też 
– zdecydować się na formę nazwiska 
brzmiącą identycznie jako w wypad-
ku mężczyzny: „Biały” („Żelazny” itd.).

Inaczej jest z nazwiskami za-
kończonymi na spółgłoskę. 
Wyobraźmy sobie, że herb 
rodu Kowalskich, wspo-
mniany wcześniej Korab, stał 
się w wyniku różnych zawi-
rowań nazwiskiem (przyj-
mijmy, że był używany jako 
pseudonim, a potem już jako 
nazwisko). Mężczyzna nazy-
wa się wówczas oczywiście 
Korab, jego żona również 
Korab, no i dzieci też Korab. Ale 
jeszcze niedawno żona pana Kora-
bia mogła używać formy nazwiska 
„Korabiowa”, a córka – „Korabiów-
na”. Czy to się jeszcze zdarza? Rzad-
ko. Nazwiska o takiej formie używa 
do dziś znana aktorka Zofia Kuców-
na (przedstawicielka pokolenia naro-
dzonego przed wybuchem II wojny 
światowej). Nazwiska tak brzmiące-
go można używać obecnie w sy-
tuacjach półformalnych, ponieważ 
w dokumentach jest zapisane na-
zwisko brzmiące identycznie jak 
nazwisko ojca (chyba że kobieta nosi 
nazwisko męża).
Ta zasada dotyczy też nazwisk za-
kończonych na popularną na tere-
nach wschodnich końcówkę „-icz” 
(„-ic”). Nazwiska zakończone na 
„-owa”, „-ówna” nosiły autorka po-

pularnych XIX-wiecznych książek 
kucharskich Lucyna Ćwierkaciewi-
czowa czy znana poetka Kazimiera 
Iłłakowiczówna (1892–1983).
Inaczej tworzy się formy żeńskie – 
a raczej tworzyło – od nazwisk mę-
skich zakończonych na „-a”. Żona 
pana Kalemby to „Kalembina”, a cór-
ka – „Kalembianka”. Nazwiska w ta-
kiej formie używały pisarka dla dzieci 
Ewa Szelburg-Zarembina oraz aktorka 
Hanna Skarżanka (jej siostra, profesor 
filozofii, Barbara, podpisywała się z ko-
lei „Barbara Skarga”). 
Zatem widzimy, że małżonkę wy-
branego w pierwszych po 1989 r. 
demokratycznych wyborach pre-
zydenta RP Lecha Wałęsy powin-
no nazywać się „Wałęsiną”. Mimo 
to przyjęło się mówić o tej Pierw-
szej Damie: Danuta Wałęsowa. 

Agata Wojtko
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NASZE DZIECI

Dzień Przedszkolaka
We wtorek, 20 wrze-
śnia 2016 r., w Samo-
rządowym Przedszkolu  
w Nasielsku odbył się 
Dzień Przedszkolaka. 
Wszyscy uczestnicy, ze 
względów organizacyj-
nych oraz bezpieczeń-
stwa, zostali podzieleni 
na dwie grupy. Pierwsza 
tura obchodów rozpo-
częła się o godz. 9.30, 
druga – wczesnym po-
p o ł udn i e m,  o  go d z . 
13.30. Każda trwała dwie 
godziny. 
Świętowanie rozpoczęło się od obejrzenia teatrzyku w wykonaniu nauczycielek pt: „Przy-
gody niegrzecznej żabki”. Następnie odbyła się zabawa taneczna w głównym holu, gdzie 
przedszkolaki w rytmie disco bawiły się, mile spędzając czas.

SPORT SZKOLNY

Biegi przełajowe
W czwartek, 22 września 
2016 r. w pogodny jesien-
ny dzień odbyły się zawo-
dy w biegach przełajowych 
dla szkól podstawowych i 
gimnazjalnych. Cała impreza 
sportowa odbyła się na tere-
nach leśnych Fundacji „Cen-
trum ochrony środowiska” w 
Chrcynnie. 
Na starcie stanęło 157 za-
wodników i zawodniczek ze 
szkół z terenu miasta i gmi-
ny Nasielsk. Zawody gminne 
były eliminacjami do etapu 
powiatowego. Po uroczystym rozpoczęciu przystąpiono do rywalizacji sportowej. Uczestnicy zawodów 
startowali w pięciu kategoriach wiekowych, począwszy od rocz. 2005, a skończywszy na rocz. 2001. Pierw-
sza dwunastka z każdego biegu zakwalifikowała się do zawodów powiatowych. Po zakończonych zawodach 
najlepsi biegacze zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, medalami i statuetkami. 
Dziewczęta rocz. 2005
1. Julia Pawlak (SP Pieścirogi), 2. Natalia Bombała (SP Pieścirogi), 
3. Nina Skrzynecka (SP Pieścirogi), 4. Natalia Skrzynecka (SP 
Pieścirogi), 5. Oliwia Chojnacka (SP Nasielsk), 6. Oliwia Kosewska 
(SP Cieksyn), 7. Lena Sadłowska (SP Pieścirogi), 8. Aleksandra 
Szpygiel (SP Cieksyn), 9. Sandra Mostowska (SP Nasielsk), 10. Maja 
Skrzynecka (SP Pieścirogi), 11. Marta Możdżyńska (SP Nasielsk), 
12. Daria Rębecka (SP Pieścirogi)
Chłopcy rocz.2005
1. Wiktor Czajkowski (SP Pieścirogi), 2. Krystian Piecychna (SP 
Pieścirogi), 3. Konrad Kryśkiewicz (SP Cieksyn), 4. Piotr Rutkowski 
(SP Nasielsk), 5. Damian Szpak (SP Nasielsk), 6. Karol Tomaszewski 
(SP Nasielsk), 7. Dawid Gajewski (SP Budy Siennickie), 8. Jakub Mika 
(SP Budy Siennickie), 9. Jakub Komornicki (SP Budy Siennickie), 
10. Jakub Ruciński (SP Budy Siennickie), 11. Krzysztof Borkowski 
(SP Pieścirogi), 12. Maciej Brzeski (SP Nasielsk)
Dziewczęta rocz. 2004
1. Amelia Majewska (SP Pieścirogi), 2. Laura Ziemińska (SP Nasielsk), 
3. Amelia Cyranowska (SP Nasielsk), 4. Patrycja Ostrzeniewska 
(SP Nasielsk), 5. Kinga Sokołowska (SP Nasielsk), 6. Martyna 
Pawłowska (SP Budy Siennickie), 7. Zuzanna Pawłowska (SP 
Nasielsk), 8. Natalia Ziemińska (SP Nasielsk), 9. Natalia Mikulska 
(SP Popowo Borowe), 10. Zuzanna Węglarska (SP Pieścirogi), 11. 
Zuzanna Goszczyńska (SP Pieścirogi), 12. Dominika Banasiewicz 
(SP Pieścirogi)
Chłopcy rocz. 2004
1. Marek Sekudewicz (SP Cieksyn), 2. Igor Łępicki (SP Nasielsk), 3. 
Robert Kamiński (SP Nasielsk), 4. Patryk Ostrowski (SP Cieksyn), 5. 
Jan Bielecki (SP Nasielsk), 6. Aleks Iwanow (SP Nasielsk), 7. Sebastian 
Karolak (SP Nasielsk), 8. Paweł Mazurkiewicz (SP Nasielsk), 9. 
Krystian Kanigowski (SP Nasielsk), 10. Konrad Ślubowski (SP 
Cieksyn), 11. Michał Żbikowski (SP Popowo Borowe), 12. Adrian 
Gogolewski (SP Nasielsk)
Dziewczęta rocz. 2003
1. Karolina Kuczborska (ZSO Nasielsk), 2. Weronika Gortat (Gim. 
Cieksyn), 3. Karolina Bogońska (Gim. Nasielsk), 4. Klaudia Hatała 
(Gim. Nasielsk), 5. Iza Ujazda (Gim. Nasielsk), 6. Małgorzata 
Sienkiewicz (Gim. Nasielsk), 7. Julia Bogońska (Gim. Nasielsk), 
8. Anastazja Stromecka (Gim. Nasielsk), 9. Natalia Siwek (Gim. 
Pieścirogi), 10. Karolina Jaskulska (Gim. Nasielsk), 11. Aleksandra 
Rogalska (Gim. Pieścirogi), 12. Zuzanna Ostaszewska (Gim. Nasielsk)

Chłopcy rocz. 2003
1. Sebastian Sokołowski (Gim. Nasielsk), 2. Bartek Saliszewski 
(ZSO Nasielsk), 3. Dawid Wiśniewski (Gim. Pieścirogi), 4. Norbert 
Rosłoński (Gim. Nasielsk), 5. Marcel Kiliś (Gim. Pieścirogi), 6. Łukasz 
Górecki (Gim. Nasielsk), 7. Krystian Darkowski (Gim. Nasielsk), 
8. Jakub Chrustowski (Gim. Nasielsk), 9. Dawid Walczak (Gim. 
Nasielsk), 10. Łukasz Strzelczak (Gim. Pieścirogi), 11. Sebastian 
Borzym (Gim. Cieksyn)
Dziewczęta rocz. 2002
1. Kamila Gortat (Gim. Nasielsk), 2. Kamila Wodeńska (Gim. 
Pieścirogi), 3. Patrycja Gromke (Gim. Nasielsk), 4. Karolina 
Popielarska (Gim. Nasielsk), 5. Aleksandra Kuczborska (ZSO 
Nasielsk), 6. Elwira Oporska (Gim. Cieksyn), 7. Klaudia Niezgoda 
(Gim. Cieksyn), 8. Jolanta Popielarska (Gim. Nasielsk), 9. Karolina 
Szyszka (Gim. Nasielsk), 10. Aleksandra Popielarska (Gim. Nasielsk), 
11. Natalia Jaskulska (ZSO Nasielsk), 12. Aleksandra Banasiewicz 
(Gim. Pieścirogi)
Chłopcy rocz. 2002
1. Karol Zych (Gim. Pieścirogi), 2. Sebastian Zakrzewski (Gim. Cieksyn), 
3. Maksymilian Mucha (Gim. Pieścirogi), 4. Piotr Kraśniewicz (Gim. 
Nasielsk), 5. Piotr Sekudewicz (Gim. Cieksyn), 6. Albert Duczman (Gim. 
Cieksyn), 7. Jakub Gogolewski (Gim. Nasielsk), 8. Jakub Chmielewski 
(Gim. Nasielsk), 9. Jakub Szcześniak (Gim. Pieścirogi), 10. Kacper 
Popielarski (Gim. Nasielsk), 11. Kamil Kasiński (Gim Pieścirogi), 12. 
Bartosz Lubelski (Gim. Nasielsk)
Dziewczęta rocz. 2001
1. Patrycja Felczak (Gim. Pieścirogi), 2. Sandra 
Chrzanowska (Gim. Cieksyn), 3. Alicja Pawlak 
 (Gim. Pieścirogi), 4. Maja Wyszyńska (Gim. 
Nasielsk), 5. Klaudia Jechalik (Gim. Nasielsk), 
6. Anna Suska (Gim. Cieksyn).
Chłopcy rocz. 2001
1. Kajetan Kiliś (Gim. Pieścirogi), 2. Dawid 
Sokołowski (Gim. Nasielsk), 3. Patryk 
Komorowski (Gim. Pieścirogi), 4. Dawid 
Olszewski (ZSO Nasielsk), 5. Sebastian Koczara 
(Gim. Nasielsk), 6. Mateusz Gros (Gim. Nasielsk), 
7. Michał Kobuszewski (Gim. Pieścirogi), 8. 
Damian Ślepowroński (Gim. Nasielsk), 9. Kamil 
Moczydłowski (Gim. Nasielsk), 10. Kamil Różalski 
(Gim. Pieścirogi), 11. Sylwester Ujazda (ZSO 
Nasielsk), 12. Patryk Gumowski (Gim. Pieścirogi).

BASZTA NASIELSK TEAM

Nasielsk pobiegł  
w maratonie
W niedzielę, 25 września br., 
Nasielsk dumnie prezentował się 
podczas 38. PZU Maratonu War-
szawskiego, w składzie: Iwona 
Wawrzyńska, Łukasz Witkowski, 
Radosław Jankowski, Jarosław Ru-
ciński, Jarosław Dylewski i Stanisław 
Łabęda. 
Idealna pogoda i fantastyczna at-
mosfera sprzyjały biegaczom. 
Maraton to nie przelewki. Aby 
przebiec królewski dystans 42 
km 195 m, potrzebne są miesiące przygotowań, tysiące wyrzeczeń i silna wola. 
Oczywiście, bicie życiówek na tym dystansie to mrzonka. Tutaj każdy biegnie na 
miarę swoich możliwości, by wbiec na metę o własnych siłach i zmieścić się w 
limicie czasowym 6,5 h. 
Tegoroczny maraton został połączony z obchodami 200-lecia Uniwersytetu 
Warszawskiego, dlatego też na medalu widnieje wizerunek bramy uczelni. O go-
dzinie 9 spod tej właśnie bramy UW ruszyliśmy w drogę wiodącą przez najpięk-
niejsze i najważniejsze, z historycznego punktu widzenia, ulice i dzielnice miasta: 
Trakt Królewski, Ursynów, Czerniaków, Wybrzeże Helskie, plac Wilsona, ul. Gwiaź-
dzista, by wbiec na metę przy Parku Fontann na warszawskim Nowym Mieście. 
Po drodze mogliśmy liczyć na wodę, izotoniki, banany, a nawet cukier w kostkach. 
Ale przede wszystkim na kibiców – ci byli niezastąpieni. Tutaj gorące podziękowania 
dla Kamila Chojnackiego, który co prawda biega dla konkurencyjnego Lider Winni-
ca, ale pozostaje naszym wiernym kibicem i dopingował nas na trasie. 
Wszystkim nasielszczanom udało się ukończyć maraton. Nasz najlepszy za-
wodnik Robert Sierzputowski ukończył bieg z czasem 3 h 26 min, co jest bardzo 
dobrym wynikiem, a 30 minut później na mecie pojawił się Łukasz Witkowski. Je-
dyną kobietą z grona „Baszty” była Iwona, która pokonała maratoński dystans w 
czasie 4 h 51 min, zaś jako ostatni na metę wbiegł Jarek Ruciński z czasem 5 h 15 min. 
38. PZU Maraton Warszawski to też Bieg na Piątkę i tutaj Nasielsk również miał swo-
ich reprezentantów, w składzie: Marek Maluchnik, Krystyna Sobczyńska, Agnieszka 
Ogórek i Agnieszka Jankowska. Nieważne, że nogi bolą, ważne, że było warto. Ból 
jest ogromny, ale satysfakcja jest jeszcze większa. Gratulujemy wszystkim!

(IW)
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Kino NIWA ZAPRASZA
5–9 października

godz. 15.00 2D godz. 17.00 3D

Sekretne życie zwierzaków 
domowych

Animacja, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 30 min

Jeżeli ktoś myśli, że kiedy zostawia swoje uko-

chane zwierzaki w domu, one zajmują się wy-

łącznie tęsknotą za nim, cóż, jest w błędzie. 

Zwierzaki prowadzą swoje własne, osobne ży-

cie, pełne przygód, intryg i zabawy. 

5–9 października

godz. 19.00

Sługi Boże
Kryminał; Polska; Czas trwania: 1 godz. 41 min

Policjant bada sprawę młodej Niemki, członkini 

chóru gregoriańskiego, która rzuciła się z wieży 

kościoła we Wrocławiu. 

12–16 października

godz. 15.00

Nowe przygody Aladyna 
2D (dubbing)

Komedia; Belgia, Francja; Czas trwania: 1 godz. 47 min

Dwaj drobni złodzieje, uciekając przed po-

gonią w wielkim domu towarowym, znajdują 

schronienie w dziale dziecięcym, gdzie zosta-

ją zmuszeni przez dzieci do opowiadania bajek. 

Niesieni ich niezwykle swobodną narracją prze-

nosimy się do Bagdadu latających dywanów, 

pięknych księżniczek, przebiegłych czarodzie-

jów oraz przeróżnej maści wezyrów i sułtanów.

12–16 października

godz. 17.00

Mechanik: Konfrontacja
Akcja; Francja, USA, Tajlandia; Czas trwania: 1 godz. 49 min

Arthur Bishop w kręgach wtajemniczonych 

uważany jest za najskuteczniejszego zawodo-

wego eliminatora na świecie. Po latach „kariery” 

Bishop postanawia zerwać z krwawą przeszło-

ścią, by zacząć nowe życie u boku ukochanej...

12–16 października

godz. 19.00

Blair Witch
Horror; USA; Czas trwania: 1 godz. 30 min

James wraz z przyjaciółmi wyrusza do upiornego 

lasu, aby odkryć prawdę o zniknięciu swojej siostry.

19–23 października

godz. 15.00

Kosmiczna jazda. Hau! 
Hau! Mamy problem! (dub-

bing)
Animacja, familijny, przygodowy; Rosja, USA; Czas 

trwania: 1 godz. 30 min

Biała i Strzała próbują wyjaśnić zagadkę ginących 

z Ziemi przedmiotów.

19–23 października

godz. 17.00 i 19.15

Bridget Jones 3
Komedia romantyczna; Francja, Irlandia, USA, Wielka 

Brytania; Czas trwania: 2 godz. 2 min

Bridget porzuca swój dziennik i oddaje się karie-

rze na portalach społecznościowych. 

Baran 21.03–20.04
Bądź ostrożny i dbaj o siebie. Jak zwykle 
chętnie komuś pomożesz, uważaj tylko, 
żeby Cię nie wykorzystano. Uporasz się 
z zaległymi rachunkami i porządkami, znaj-
dziesz zgubione rzeczy.

Byk 21.04–20.05
Znajdź czas dla siebie, zamiast w kółko my-
śleć o pracy. Warto poświęć się ciekawe-
mu hobby lub sięgnąć po dobrą książkę do 
przeczytania. Uwierz we własne siły, a ze 
wszystkim sobie poradzisz.

Bliźnięta 21.05–21.06
Korzystaj ze wsparcia życzliwych ludzi i do-
kończ ważne sprawy zawodowe. Jeśli nie 
zapanujesz nad swoimi emocjami, będziesz 
miał skłonność do popadania w konfliktowe 
sytuacje. Zadbaj o rodzinę.

Rak 22.06–22.07
Czas sprzyja zawodowym sukcesom, wy-
grywaniu trudnych spraw i pokonywaniu 
konkurencji. Warto też wyjaśnić stare niepo-
rozumienia. Zarezerwuj więcej czasu tylko 
dla siebie i odpocznij.

Lew 23.07–23.08
Na plotki nie reaguj nerwowo, bo wszystko 
szybko się wyjaśni. Znajdź za to więcej czasu, 
aby zająć się swoim związkiem, zamiast zosta-
wiać partnera samemu sobie. Uwierz we wła-
sne siły.

Panna 24.08–22.09
Możesz teraz liczyć na przypływ gotówki, bo 
pojawi się więcej zleceń. Ale jeśli nie zadbasz 
o swój relaks, to szybko przestaniesz być miły 
dla otoczenia. Weź urlop i wyjedź daleko od 
marudzącego szefa.

Waga 23.09–23.10
Chwytaj nowe okazje, nie oglądaj się na prze-
szłość! Nie podejmuj ważnych decyzji, nie 
podpisuj niczego ważnego, jeżeli nie musisz. 
Poświęć im więcej czasu najbliższym. Zrób 
porządek w rachunkach.

Skorpion 24.10–22.11
Wykorzystaj swoje dyplomatyczne zdolności 
i pozbądź się niechcianych zobowiązań. Spo-
tkaj się z przyjaciółmi, idź do teatru lub kina. 
W pracy więcej słuchaj, a mniej się zwierzaj 
i nie daj się wciągnąć w rywalizację.

Strzelec 23.11–21.12
Czeka Cię poważna rozmowa z przyjacielem. 
Nie bierz jednak wszystkiego do siebie. Pa-
miętaj, że prawdziwi przyjaciele nie zostawią 
Cię w potrzebie, a innymi ludźmi nie warto 
się przejmować. 

Koziorożec 22.12–20.01
Przed Tobą czas wytrwałej pracy, zarządza-
nia innymi i kierowania rodzinnymi sprawa-
mi. Musisz podjąć ważne decyzje. Możesz 
otrzymać propozycję zmiany stanowiska 
lub awansu. Zmień dietę.

Wodnik 21.01–19.02
Zainteresuj się wszystkim, co może przydać 
Ci się w dalszej karierze. Inwestuj w szkole-
nia i kursy. Warto odnowić stare przyjaźnie. 
Twoje sprawy zmierzają w dobrym kierun-
ku, nie musisz się o nic martwić.

Ryby 20.02–20.03
Korzystaj z dobrej passy, proś o poradę i ucz 
się od innych. Możesz mieć mniej czasu na 
domowe obowiązki. Nie żałuj pieniędzy na 
kupno ciekawej książki lub wyjazd. Jesteś teraz 
mało odporny na stres. 

HOROSKOP



14 Życie Nasielska nr 21 (459); 7–20.10.2016OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam działkę, ul. Brzozowa, 
Nasielsk. Tel. 696 771 475.
Sprzedam tanio działki budowlane. 
Tel. 518 445 613.
Korepetycje z angielskiego. Tel. 509 
708 992.
Sprzedam tanio wózek dziecięcy 
Bebecar 3 w 1 – gondola, spacerówka 
i fotel samochodowy. Tel. 698 203 077.
Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną – Nowe Pieścirogi. Tel. 502 081 799.
Sprzedam działkę budowlaną 5600 
m2 w Miękoszynie. Tel. 505 175 121.
Wynajmę Ciągnik rolniczy New 
Holland T4 75 oraz prasę McHale 
F5500 do prac w rolnictwie. Tel. 514 
309 812.
Sprzedam działkę ul. Brzozowa, 
Nasielsk. Tel. 502 182 991.
Korepetycje z matematyki. Tanio.  
Tel. 798 714 084.
Koszenie i suszenie ziarna kukurydzy. 
Tel. 660 527 035.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Siennicy przyjmie do pracy na sta-
nowisko opiekunki. Prosimy o kontakt 
pod nr tel. 603 555 624 lub 23 69 
12 284.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Siennicy przyjmie do pracy na sta-
nowisko opiekunki. Prosimy o kontakt 
pod nr tel. 603 555 624 lub (23) 69 
12 284.
Serwis Fiata ASO Duch w Nowym 
Dworze Maz. zatrudni mechanika 
i elektromechanika. Minimum 2 letnie 
doświadczenie na wymienionych 
stanowiskach. Kontakt: (22) 775 85 
85, 602 681 919.
Dotacja unijna do 500 tys. zł na 
rozwój usług rolniczych (zakup 
maszyn). Dotacja dla osób (firm) 
prowadzących działalność w tym 
zakresie. Nabór wniosków - listo-
pad 2016. Wypełnianie wniosków.  
Tel. 795 931 529.
Poszukuję lokalu do wynajęcia pod 
działalność usługową. Tel 604 509 
374.
Zatrudnimy magazynierów, opera-
torów wózków widłowych, pakowa-
czy, osoby do pracy przy produkcji. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt: 
723 193 118.
Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.

www.noknasielsk.pl

To miejsce czeka na Twoją reklamę

tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl
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ZAPRASZAMY 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 w czwartki o godz. 19.00 i w niedziele o godz. 

18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Powrót do źródeł
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku, wtorki 

godz. 19.00, tel. 792 876 563.

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 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.

OGŁOSZENIA DROBNE

Wynajmę budynek (z częścią miesz-
kalną lub bez) na magazyn lub dzia-
łalność – okolice Nasielska. Tel. 695 
119 982.

Sprzedam pszenicę odm. Arkadia. 
Chmielewo k. Nasielska. Tel. 664 
754 028.

Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
w Nasielsku. Pilne!!! Tel. 530 044 474.

Zatrudnię pracownika do re-
montów i na budowę. Praca na 
terenie Nasielska i Warszawy. 
Rozliczenie tygodniowe. Praca od 
zaraz! Doświadczenie mile widziane,  
ale niekonieczne. Tel. 510 746 349.

Sprzedam drewno kominkowo-opa-
łowe. Tel. 887 961 164.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 
556 774.

Sprzedam działkę 1100 m2 – Kosewo 
k.Nasielska. Tel. 662 042 757.

Kierowca C+E w transporcie krajo-
wym i międzynarodowym. Nasielsk. 
Tel. 724 449 724. 

Poszukuję mieszkania lub pokoju 
do wynajęcia w Nasielsku. Tel. 509 
947 037.

Sprzedam jaja wiejskie, świeże, zdro-
we, ekologiczne. Tel. 887 961 164.

Zatrudnimy traktorzystę-mechanika 
na pełny etat. Możliwość zakwate-
rowania w domu jednorodzinnym 
i pracy dla całej rodziny. Tel. 602 303 
143.

Dyżury aptek 
W dni  powszednie,  niedziele,  dni  świąteczne  oraz  inne  dni wolne  od  pracy  

dyżur rozpoczyna  się o godzinie 2000 i trwa do godziny 800

dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu tel. 572 388 045
10.10.-16.10.2016 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk;

17.10.-23.10.2016 r. - Apteka Nova, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk,
24.10.-30.10.2016 r. - Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek.

  Na podstawie Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20.11.2015 r.

(red.)

INFORMACJA ARR

Pomoc  
dla producentów mleka
Agencja Rynku Rolnego zakończyła obsługę wniosków na ograniczenie 
produkcji mleka. O pomoc ubiega się prawie 4 tys. producentów mle-
ka krowiego. Deklaracja produkcji w okresie referencyjnym to 190 mln 
kg mleka, zatem planowane przez nich ograniczenie to około 60 mln kg 
mleka. Stanowi to równowartość pomocy w wysokości około 34 mln zł. 
Wykaz uprawnionych do ograniczenia produkcji zostanie zamieszczony 
na stronie agencji www.arr.gov.pl po ogłoszeniu decyzji Komisji Europej-
skiej w zakresie stosowania lub braku współczynnika przydziału. Płatności 
zostaną zrealizowane po złożeniu wniosku o płatność od 1 lutego 2017 r. 
Agencja Rynku Rolnego przed dokonaniem płatności jest zobowiązana 
do przeprowadzenia kontroli. 

Weź paragon ze sobą – startuje akcja 
informacyjna Ministerstwa Finansów 
Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” 
w całym kraju rusza ogólnopolska 
kampania informacyjna Ministerstwa 
Finansów. Akcja ma uświadomić Po-
lakom z czym wiąże się niewydawanie 
paragonów fiskalnych na stacjach pa-
liwowych i niezabieranie ich ze sobą, 
kiedy je otrzymują. Kampania prowa-
dzona będzie od września do listopada 
2016 roku.
Ministerstwo Finansów analizując me-
chanizmy występujące w szarej strefie 
odnotowuje coraz częstsze sygnały 
o nadużyciach występujących na sta-
cjach paliw. 
Jedną z najczęstszych nieprawidło-
wości  jest niewydawanie paragonu fi-
skalnego nieuważnemu klientowi lub 
zbieranie nieodebranych przez klien-
ta paragonów fiskalnych. Proceder 
ten może mieć dalsze konsekwen-
cje polegające na wystawianiu tzw. 
„pustych” faktur na podstawie nie-
wydanych lub nieodebranych para-
gonów fiskalnych. Uczestniczą w nim 
zarejestrowane i legalnie działające 
podmioty. „Puste” faktury to faktury 
niedokumentujące rzeczywistych 
zdarzeń gospodarczych, mające na 
celu m.in. zawyżenie kosztów w dzia-
łalności gospodarczej oraz zwiększe-
nie podatku naliczonego. Dokumenty 
te następnie są przekazywane „umó-
wionym” podmiotom prowadzą-
cym działalność gospodarczą w celu 
wygenerowania niemających od-
zwierciedlenia w rzeczywistości kosz-
tów działalności, a także nienależnego 
podatku naliczonego. Takie działania 

godzą w uczciwych przedsiębior-
ców, którym trudniej jest konkurować 
z oszustami osiągającymi nienależne 
korzyści.   
– Chcemy uczulić podatników na 
nadużycia związane z wyłudzaniem 
podatku VAT. Wystarczy, że każ-
dy z nas tankując paliwo zabierze ze 
sobą paragon fiskalny, by zapobiec 
takim sytuacjom. Ważne jest dla nas 
nawiązanie współpracy z branżą pa-
liwową, dla której również ta kwestia 
jest ważna. Dlatego partnerami kam-
panii są między innymi Polska Izba 
Paliw Płynnych oraz Polska Organi-
zacja Przemysłu i Handlu Naftowego 
– mówi wiceminister finansów Leszek 
Skiba. 
W ramach kampanii uruchomiona 
zostanie zakładka na stronie www.
mf.gov.pl poświęcona kampanii, 
w której znajdą się m.in. materia-
ły informacyjne do pobrania np.  dla 
przedsiębiorców. Dzięki współpracy 
z organizacjami branżowymi: Pol-
ską Organizacją Przemysłu i Handlu 
Naftowego oraz Polską Izbą Paliw 
Płynnych, na stacjach benzynowych 
należących do ich członków pojawią 
się materiały informacyjne w posta-
ci plakatów. Plakaty, a także plansze 
wyświetlane na monitorach będą wi-
doczne też w salach obsługi podat-
nika w urzędach i izbach skarbowych 
w całej Polsce. Na stronach www 
publikowane będą banery kierują-
ce na dedykowaną kampanii zakład-
kę. Uzupełnieniem kampanii będzie 
ogólnopolska akcja realizowana na 

wielkoformatowych ekranach wizyj-
nych rozmieszczonych w wybranych 
lokalizacjach na terenie całego kraju. 
Nośniki umieszczone będą w miej-
scach o dużym natężeniu ruchu, 
szczególnie samochodowego. Kam-
pania będzie prowadzona przy aktyw-
nym wsparciu rzeczników prasowych 
wszystkich izb skarbowych. Do współ-
pracy ministerstwo zaprosiło także 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz Policję.  Kampania 
skierowana jest do ogółu konsumen-
tów i podatników, ze szczególnym 
naciskiem na kierowców. Ponadto 
skierowana jest do przedsiębiorców 
i organizacji branżowych działających 
w sektorze paliw płynnych. 
Działania informacyjne i edukacyjne 
są prowadzone równolegle do no-
welizacji ustawy o VAT i akcyzie, sta-
nowiącej tzw. pakiet paliwowy. Nowe 
rozwiązania zdecydowanie ograniczą 
możliwość dokonywania oszustw 
podatkowych w obrocie wewnątrz-
wspólnotowym i przyczynią się do 
zwiększenia legalnej sprzedaży paliw 
oraz bezpieczeństwa ich nabywców.
Ministerstwo apeluje również, by 
w przypadku, gdy stwierdzimy, że 
sprzedawca nie wydaje paragonów 
lub zbiera wystawione i nieodebrane 
paragony fiskalne zgłośmy te niepra-
widłowości na numer bezpłatnej info-
linii: 800 807 007 lub adres e-mail: 
powiadom_podatki@mf.gov.pl, które 
są przeznaczone m. in. do zgłaszania 
nadużyć występujących na stacjach 
paliw.

Więcej o akcji: Weź paragon ze sobą  
Kampania „Weź paragon” jest organizowana przez Ministerstwo Finansów cy-
klicznie od 2002 roku. Jej celem jest uświadomienie Polakom roli paragonu fiskal-
nego i minimalizowanie negatywnych efektów nierzetelnego ewidencjonowania 
obrotów na kasach rejestrujących przez przedsiębiorców. Duża grupa podatników 
sprzedających towary i świadczących usługi ma obowiązek ewidencjonowania 
obrotów na kasach rejestrujących. Część przedsiębiorców uchyla się jednak od 
obowiązku ich instalowania. Są również i tacy, którzy mimo tego, że posiadają 
kasę rejestrującą nie ewidencjonują wszystkich swoich obrotów, a powinni to 
robić za każdym razem. Tego typu nadużycia wpływają na uszczuplenie wpływów 
z tytułu podatku VAT, co ma negatywny wpływ na budżet państwa i w efekcie na 
kondycję i rozwój całego społeczeństwa będącego odbiorcą usług finansowanych 
przez państwo, takich jak edukacja czy służba zdrowia. Po drugie zmniejsza to 
konkurencyjność uczciwego sprzedawcy lub usługodawcy, który rzetelnie płaci 
podatek VAT. Po trzecie wreszcie takie zachowania przyczyniają się do powiększania 
szarej strefy i w efekcie osłabiają polską gospodarkę. 

W 2015 roku kampania odbywała się pod hasłem „Nie daj się oszukać - Sprawdź 
paragon” i dotyczyła branży gastronomicznej. Rok wcześniej, w 2014 roku, 
w odsłonie pod hasłem „Nie bądź jeleń. Weź paragon” Ministerstwo Finansów 
zachęcało podatników do brania paragonów, nawiązując współpracę z rysow-
nikiem Andrzejem Mleczko.
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „siedemnastego”, 23.09.2016 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   84 pkt (66,66%)

2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   70 pkt (55,55%)

3. Zbigniew Michalski – Piotr Turek    69 pkt (54,76%)

4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    67 pkt (53,17%)

5. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski   59 pkt (46,82%)

6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  58 pkt (46,03%)

7. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski   52 pkt (41,27%)

8. Janusz Muzal – Janusz Wydra    45 pkt (35,71%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2016:
1-2. Waldemar Gnatkowski    92 pkt

 Krzysztof Michnowski    92 pkt

3-4. Janusz Muzal     86 pkt

 Janusz Wydra     86 pkt

5-7. Kazimierz Kowalski    73 pkt

 Piotr Kowalski     73 pkt

 Grzegorz Nowiński    73 pkt

8-10. Mariusz Figurski     71 pkt

 Krzysztof Morawiecki    71 pkt

 Robert Truszkowski    71 pkt

Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 
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PIŁKA NOŻNA

Trzy kolejne porażki 
Po względnie dobrym początku 
Żbik znowu się pogubił. Świadczą 
o tym trzy kolejne porażki – z Nad-
narwianką Puł tusk, Soną Nowe 
Miasto i Koroną Ostrołęka. Należy 
przy tym jednak pamiętać, że na 
początku sezonu Żbik trafił na słab-
sze drużyny, a obecni przeciwnicy 
należą do czołówki ciechanowsko-
-ostrołęckiej ligi okręgowej.
Po sądnym dniu Żbika w Pułtu-
sku przyszedł jeszcze smutniejszy 
dzień. W niedzielę, 25 września, 
w Nowym Mieście Żbik przegrał 
wysoko, bo aż 5:1. Najważniejszy 

jest jednak styl, w jakim poniósł 
tę porażkę. Nasz zespół w gruncie 
rzeczy nie podjął w tym meczu 
walki. Piłkarze grali tak, jakby uwa-
żali, że zwycięstwo im się po prosu 
należy. Jednak wysokość tej porażki 
i tak zaskakuje.
Początek meczu nie zapowiadał, 
że ostatecznie mecz zakończy się 
sromotną klęską. Pierwsze minuty 
zapowiadały wręcz, że to Żbik zo-
stanie zwycięzcą w tym lokalnym 
pojedynku. Nasi zawodnicy inicjo-
wali ciekawe akcje i nawet częściej 
przebywali na połowie przeciw-
nika. Fatalna w skutkach okazała 
się 5. minuta meczu. Przed polem 
karnym naszej drużyny, ale w dość 
dużej odległości od naszej bramki, 
został sfaulowany zawodnik go-
spodarzy. Sędzia podyktował rzut 
wolny. Jego wykonawcą był Michał 
Ernest. Nasi zawodnicy nie widzieli, 
jak się wydaje, żadnego 
zagrożenia wynikają-
cego z tej sytuacji. Do 
bramki było napraw-
dę daleko (około 30 
metrów), a w bramce 
stał nasz bardzo dobry 
bramkarz Błażej Koko-
siński.
Zawodnik Sony uderzył 
piłkę bardzo mocno. Ta 
mijała kolejne formacje 
jednej i drugiej drużyny 
i wpadła do siatki. Inter-
wencja bramkarza była 
spóźniona. Wydaje się, 
że gol ten zaskoczył nie tylko na-
szych piłkarzy, ale i gospodarzy 
również.
Dało się również zauważyć, że gol 
ten nie wstrząsnął naszą drużyną 
i nie zagrzał Żbika do walki. Wprost 
przeciwnie, spowodował jakby 
pewnego rodzaju uśpienie. Za to 
gospodarze ruszyli do bardziej 
zdecydowanych akcji. I właśnie 
wtedy, po jednej z niewielu w tym 

czasie akcji naszej drużyny, w do-
skonałej sytuacji strzeleckiej znalazł 
się Marek Osiński. Późno zareago-
wała obrona gospodarzy, a jeden 
z jej zawodników powalił naszego 
strzelca na ziemię. Sędzia podyk-
tował rzut karny.
Rzut ten w ładnym stylu wykonał 
Rafał Załoga (17’). Wyrównująca 
bramka nie spowodowała jednak 
uaktywnienia się naszej drużyny. 
Gra toczyła się głównie w środku 
pola, ale jej poziom był coraz słab-
szy. W 30. minucie Bartosz Kaczor 
wykorzystał niezdecydowanie na-

szych obrońców i wyprowadził 
swoją drużynę na prowadzenie. Po 
przerwie gospodarzy dokończyli 
tej swego rodzaju egzekucji. Jesz-
cze dwie bramki zapisał na swoje 
konto Michał Ernest (52 i 89”). Na-
szą drużynę dobił w doliczonym 
już czasie gry Marcin Chyczewski.
Kolejnym przeciwnikiem Żbika 
był lider tej grupy ligi okręgowej, 
Korona Ostrołęka. Drużyna ta nie 
przegrała jeszcze w tym sezonie 
żadnego meczu. Z rozmów z kibi-
cami tej drużyny wynika, że choć 
liczono na kolejne trzy punkty, to 
jednak obawiano się naszej druży-
ny. Już pierwsze minuty pokaza-
ły, że obawy te były słuszne. Żbik 
podjął walkę. To zaskoczyło nie 
tylko gości, ale i kibiców nasielskiej 
drużyny. 
Przez pierwsze pół godziny druży-
ny toczyły wyrównany bój. Prze-

ciwnik wprawdzie szybko zdobywał 
teren, ale gubił się w sytuacjach 
podbramkowych. W tym cza-
sie poprawnie grała nasza obrona. 
Mimo to napastnicy gości stwo-
rzyli dwie groźne sytuacje. O wiele 
bardziej klarowna była sytuacja pod 
bramką gości w 38. minucie me-
czu, w 35. minucie obrońca gości 
nie miał innego sposobu zapobie-
żenia utracie bramki jak sfaulowa-
nie naszego strzelca wyborowego 
Marka Osińskiego, a sędzia – inne-
go wyboru jak podyktowanie rzu-
tu karnego. Wykonawcą był, jak się 

wydawało, niezawodny 
dotąd Rafał Załoga. Nieste-
ty, tym razem jego ude-
rzenie sparował bramkarz 
gospodarzy. 
W drugiej połowie obraz 
gry niewiele się zmienił, ale 
w 70 minucie groźną sytu-
ację, jaką stworzyli goście, 
wykorzystał Patryk Wy-
socki. Część widzów do-
patrywała się przy tej okazji 
pewnych nieprawidłowości 
(czy dwóch zawodników 
było na spalonym, czy 
strzelec bramki nie pomógł 

sobie przy opanowaniu piłki ręką). 
Sędzia jednak uznał bramkę i tę de-
cyzję należy uszanować. O tę jedną 
bramkę w tym meczu lepszą dru-
żyną okazali się goście. Nasielskich 
kibiców, jak się wydaje, zadowolił 
fakt, że drużyna na nowo walczy.
Czy tę optymistyczną opinię po-
twierdzi najbliższy mecz w Kra-
snem z tamtejszą Iskrą? To także 
trudny przeciwnik, a w dodatku 
nasi zawodnicy dotąd źle się czu-
li na „parkowym” boisku, a jest to 
boisko podobne do tego w No-
wym Mieście. 
Kolejnym przeciwnikiem będzie 
drużyna z Troszyna (to obec-
n i e  p rze dm i e ś c i e  O stro łęk i ) . 
W pewnym okresie ubiegłego se-
zonu drużyna ta włączyła się nawet 
w walkę o awans. Ostatnio jednak 
takiej formy nie wykazuje, ale jest 
to nadal bardzo groźny przeciwnik. 

Te ra z  j e d n a k  n a l e -
ży w yraźnie powie-
dzieć, że obecna forma 
i umiejętności piłkarzy 
Żbika nie potwierdzają 
aspiracji sympatyków, 
którzy uważają, że na-
sielska drużyna powin-
na być w IV lidze. Inna 
sprawa, że żaden z ze-
społów, z którymi Żbik 
grał w tym roku, nie jest 
drużyną na poziomie 
IV ligi.

andrzej zawadzki 

Sport w skrócie
26 września 2016 r. w Twierdzy Modlin odbyły się powiatowe biegi prze-
łajowe. Kwalifikacje do zawodów rejonowych uzyskało 30 zawodników 
z naszej gminy.
29 września 2016 r. w Twierdzy Modlin odbyły powiatowe sztafetowe 
biegi przełajowe. Nasze reprezentacje zajęły tam następujące miejsca:
– Gimnazjum w Starych Pieścirogach (dziewczęta) – III miejsce, 
– Gimnazjum w Starych Pieścirogach (chłopcy) – III miejsce,
– Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach (dziewczęta) – III miejsce,
– Szkoła Podstawowa w Nasielsku (chłopcy) – I miejsce i awans na za-
wody rejonowe.


