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FOLIA BIAŁA - 0,60 zł/kg

Pieścirogi Nowe  
ul. Sikorskiego 14

DBAMY O ŚRODOWISKO
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czytaj na str. 5

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci
[Wisława Szymborska]

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Pana Grzegorza Duchnowskiego, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku,

Radnego II, III, V i VI kadencji Rady Miejskiej w Nasielsku.
Wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie Zmarłego

składają
   Radni Rady Miejskiej w Nasielsku  
   oraz
   Burmistrz Nasielska  
   wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
   i jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk  

   oraz Sołtysami z terenu Gminy Nasielsk.

W poniedziałek, 29 lipca br., odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, zwołana w celu zaprzy-
siężenia Bogdana Ruszkowskiego na burmistrza Nasielska. Uczestniczyło w niej wielu gości m.in.: Anna Ak-
samit, senator RP, Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jacek Ko-
złowski, wojewoda mazowiecki. Liczną reprezentację stanowili także przedstawiciele sąsiednich samorządów: 
Krzysztof Kapusta, starosta nowodworski, Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Dariusz 
Bielecki, wójt gminy Pomiechówek, Adam Krawczak, wójt gminy Leoncin, Piotr Rutowski, zastępca wójta gmi-
ny Czosnów, i Zenon Popławski, zastępca wójta gminy Wieliszew. W tym wyjątkowym spotkaniu nie zabrakło 
także duchownych, obecni byli: ksiądz Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii Nasielsku,  
oraz ks. Tadeusz Jabłoński, proboszcz parafii w Nunie. 
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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. 23 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 23 693 00 26

fot. I. Pęcherzewska

R E K L A M A

Z POWIATU

Zmiany kadrowe
W czwartek, 25 lipca br. odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Nowodwor-
skiego. Głównym punktem obrad było złożenie mandatu radnego przez 
Bogdana Ruszkowskiego i podjęcie w tej sprawie uchwały przez RP. 
Funkcję radnego Bogdan Ruszkowski pełnił niemal przez cztery kadencje 
RP. Jako zwycięzca drugiej tury przedterminowych wyborów, obejmuje 

urząd burmistrza Nasielska. Natomiast na jego miejsce radnym zostanie 
Marek Tyc, dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury, który jest kolejną oso-
bą z listy komitetu wyborczego Centrum Samorządowego 2010.

(red.)

WYBORY PRZEDTERMINOWE

Wygrał Ruszkowski

Z UM

Opłaty za odbiór odpadów
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, na sesji w dniu 17 lipca 
2013 r. Rada Miejska w Nasielsku podjęła nową uchwalę w sprawie 
terminu, częstot l iwości  i  t rybu uiszczenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi przez właścic ie l i 
n ieruchomości  na terenie Gminy Nasie lsk. Zgodnie z nową 
uchwałą od 1 października 2013 r. opłatę za odbiór odpadów będzie można 
wnosić miesięcznie. Opłata będzie również obowiązywała „z dołu”, czyli 
za październik opłatę trzeba będzie wnieść do 15 listopada 2013 r., i tak 
za kolejne miesiące.
Natomiast za obecny kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień 2013 r.) zgodnie 
z obowiązującą uchwałą opłatę należy wnieść za trzy miesiące „z góry”. 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

OBRADOWAŁA RADA

Niewiele punktów, 
długie obrady

37. sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się 17 lipca, miała w swym 
programie właściwie jeden merytoryczny punkt, przewidujący podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na rok 
2013. Radni wnioskowali o uzupełnienie tego porządku obrad o punkty, 
w których miano podjąć uchwałę w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za śmieci oraz powołać Radę Oświatową. Pełniący obowiązki Burmi-
strza Mirosław Łukowski wniósł autopoprawkę do uchwały w sprawie zmia-
ny w uchwale budżetowej gminy.
Obrady przebiegały sprawnie i prawie wszystkie decyzje podjęte zostały 
jednomyślnie. Ustalono, że opłatę za śmieci będzie można wnosić w staw-
kach miesięcznych „z dołu”, czyli po wykonaniu usługi. Sprawę powołania 
Rady Oświatowej postanowiono przekazać do rozpatrzenia Komisji Oświaty.
W uchwale dotyczącej zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 zwięk-
szono dochody budżetu gminy o kwotę 75 440,0 zł, zmniejszono o kwotę 
140 502,0 zł wydatki oraz zwiększono w odpowiednim paragrafie wydatki 
o kwotę 215 942,0 zł. Po tych zmianach dochód gminy ogółem wyniesie 
49 814 975,02 zł, a wydatki 46 799 366,84 zł.
Pod tymi ogólnym liczbami kryje się m.in. kwota 23 000,0 zł jako pomoc 
dla powiatu na modernizację ul. POW w naszym mieście (autopoprawka), 
kwota 113 200 zł na przebudowę mostu na ul. Żwirki i Wigury i moderniza-
cję tej ulicy. Ponadto zabezpieczono kwotę 32 534 zł na zakup wyposażenia 
na placu zabaw, kwotę 910,0 zł jako dodatek do projektu odnowy Domu 
Nauczyciela przy nasielskim gimnazjum. Zabezpieczono też kwotę 8000,0 
zł na organizację uroczystości w Borkowie nad Wkrą. 
Właściwie po półgodzinnych obradach porządek przewidziany na tę sesję 
został wyczerpany. Obrady sesji jednak się nie zakończyły. O głos popro-
sił pełniący obowiązki burmistrza Mirosław Łukowski. W swej wypowiedzi 
odniósł się do wielu nasielskich problemów, dokonał również wstępnego 
podsumowania tego, co udało się dokonać w ciągu trzech miesięcy jego 
pobytu w Nasielsku.  
Jak się dało zauważyć, desygnowany przez premiera RP na wniosek wo-
jewody Jacka Kozłowskiego „okresowy” burmistrz polubił nasze miasto, 
a jego ulubionym powiedzeniem stało się hasło-motto naszego miasta: 
„Nasielsk – warto powracać”. Radnym i pracownikom Urzędu podziękował 
za owocną współpracę. Wyrazem tego podziękowania było też wręcze-
nie radnym upominku. Otrzymali oni zestaw grafik, w formacie kart pocz-
towych, przedstawiający charakterystyczne miejsca w mieście i gminie 
Nasielsk.

andrzej zawadzki

Mieszkańcy gminy Nasielsk zde-
cydowali – ostatecznie w przed-
terminowych wyborach burmistrza 
zwyciężył Bogdan Ruszkowski, 
zdobywając poparcie 61,43% gło-
sów.
Po kilku miesiącach niepewności 
rozstrzygnęła się w końcu nasielska 
batalia o fotel burmistrza. Choć na-
sielskie wybory burmistrza odbyły 
się w cieniu wyborów elbląskich, 
które były rozgrywkami politycz-
nymi największych partii politycz-
nych, to nasielszczanie pokazali, że 
potrafią licznie skorzystać z prawa, 
jakie daje demokracja, i iść na wy-
bory nawet trzy razy w ciągu kilku 

miesięcy, opowiadając się za kan-
dydatami bezpartyjnymi.
Mimo tego, że lipiec to miesiąc wa-
kacyjno-urlopowy, w drugiej turze 
przedterminowych wyborów bur-
mistrza wzięło udział 39,29%, czyli 
6226 osób, co stanowi niemal o 2% 
więcej głosów niż w referendum. 
W głosowaniu o odwołanie burmi-
strza Arciszewskiego zagłosowało 
324 osób mniej, a w pierwszej tu-
rze wyborów 284 osób mniej niż 
w głosowaniu finalnym 21 lipca.
W II turze przedterminowych wy-
borów zwyciężył Bogdan Rusz-
kowski, pokonując konkurenta, 
odwołanego w referendum i po-
nownie startującego w wyborach 

G r z e g o r z a  A r c i -
szewskiego, o 1413 
g łosów, co stano-
wi 22,86% głosów. 
Burmistrz elekt zdo-
był poparcie 3797 
mieszkańców gminy 
(61,43%), natomiast 
przegrany konkurent 
2384 głosy (38,57%).

Geografia 
wyborcza
Przestrzenny rozkład wyników 
z poszczególnych obwodów obra-
zuje zamieszczona mapa. Mia-
sto Nasielsk zostało potraktowane 
zbiorczo – zsumowano wyniki 
z obwodów 1, 2, 3 oraz 11, którym 

jest Dom Pomocy Społecznej.
Najw yższą frekwencję odno-
towano kolejno w obwodzie 7 
(z siedzibą w Szkole Podstawowej 
w Budach Siennickich) – 43,9% 
i w obwodzie 6 (z siedzibą w Filii 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej przy ul. Warszawskiej 48) 
– 43,89% – obwód ten charakte-
ryzuje się jednak najmniejszą liczbą 
osób uprawnionych do głosowania 
(1014). Trzecim w kolejności obwo-
dem o najwyższej frekwencji był 
numer 9 z siedzibą w Szkole Pod-
stawowej w Dębinkach – 43,4%. 
Najniższa frekwencja zanotowa-
na została w obwodzie numer 10 
(z siedzibą w Zespole Szkół nr 3 
w Cieksynie) – tylko 29,47%.
Bogdan Ruszkowski zwyciężył 
w 9 obwodach, a Grzegorz Arci-
szewski w 2 – tak jak w pierwszej 
turze w obwodzie numer 6, choć 
nieznacznie wyższym stosunkiem 
głosów 225 do 213, oraz numer 11, 
czyli w Domu Pomocy Społecz-
nej, co może świadczyć o tym, 
że cieszył się poparciem głównie 
osób starszych. W obwodzie nu-
mer 6 odwołany burmistrz zdobył 
28 głosów więcej w stosunku do 
pierwszej tury, a jego konkurent 
o 35 głosów więcej.
Bogdan Ruszkowski największe 
poparcie zdobył w obwodzie nu-
mer 9 (z siedzibą w Szkole Podsta-
wowej w Dębinkach) – 80,09%, 
oraz w obwodzie numer 5 (z sie-
dzibą w Zespole Szkół Zawodo-
wych przy ul . L ipowej), gdzie 
zdobył poparcie 78,7%.
Do c iekawej  s ytuacj i  dosz ło 
w mieście Nasielsk – tu bowiem 

w pierwszej turze Grzegorz Arci-
szewski zwyciężył pięcioprocen-
tową przewagą nad Bogdanem 
Ruszkowskim (36,6% do 31,5%), 
a w drugiej turze doszło do zupeł-
nego zwrotu – radny powiatowy 
zdobył bowiem niemal o ¼ więcej 

głosów niż w pierwszej turze, wy-
przedzając odwołanego burmi-
strza o 11 punktów procentowych 
(55,37% do 44,63%). 
Zwycięzca cieszył się również du-
żym poparciem na terenach wiej-
skich – tu bowiem zagłosowało na 
niego 65,38% mieszkańców, a na 
Grzegorza Arciszewskiego tylko 
co trzeci mieszaniec wsi.
Głosy nieważne w II turze przed-
terminowych wyborów burmistrza 
stanowiły tylko ułamek – ogó-
łem 0,7%. Najwięcej oddano ich 
w obwodzie numer 7 (z siedzibą 
w Budach Siennickich) – łącznie 8 
głosów, a także po 7 głosów w ob-
wodzie numer 6 (z siedzibą w Filii 
MOPS) oraz w nasielskim obwodzie 
numer 3 (z siedzibą w Szkole Pod-
stawowej im. Starzyńskiego). Sta-
tystycznie najwięcej nieważnych 
głosów 4 na 31 oddano w DPS 
w Nasielsku.
II tura przedterminowych wybo-
rów burmistrza była finałem poli-
tycznego zamieszania na szczeblu 
lokalnym. Większość mieszkańców, 
którzy wzięli udział w głosowa-
niach, opowiedziała się trzykrotnie 
przeciwko polityce Grzegorza Ar-
ciszewskiego. Jego poparcie spadło 
z 60,12% zdobytych głosów w II tu-
rze wyborów na burmistrza w 2010 
r. do 38,57% w głosowaniu 21 lipca 
2013 r. 
Trzeba pamiętać, że nowy bur-
mistrz Nasielska, Bogdan Ruszkow-
ski, został wybrany na nieco ponad 
rok, a na jesieni 2014 r. odbędą się 
kolejne wybory samorządowe.

Michał B.

Niedokończona 
kadencja
W sobotę, 27 lipca br., 
zmarł niespodziewanie 
Przewodniczący na-
sielskiej Rady Miejskiej 
Grzegorz Duchnowski. 
Funkcję przewodniczą-
cego pełnił po raz drugi. 
Przez cztery kadencje 
(II, III, V, VI) był radnym 
z okręgu wyborczego 
nr 3. 
Zawodowo przez całe 
życie związany był ze 
szkolnictwem. Od 1986 
r. do chwili śmierci był 
dyrektorem Zespołu 
Szkół Zawodowych przy 
ulicy Lipowej. Nowy bu-
dynek tej szkoły to jego 
życiowa wizytówka. 
Dzięki jego zabiegom 
Szkoła Zawodowa, w której rozpoczynał pracę, została przekształcona 
w pełną szkołę średnią. Placówka uzyskała status zespołu szkół, jako że 
obok klas kształcących młodzież na poziomie szkoły zawodowej utwo-
rzono klasy technikum, a później także klasy liceum ogólnokształcą-
cego. 
Zapamiętamy go jako dobrego człowieka i odpowiedzialnego, rzetelne-
go mieszkańca naszej gminy. 

(red.)

Z MIASTA

Widok z urzędowego okna
We wtorek (23 lipca) ZGKiM zabrało swój 
pojemnik na śmieci sprzed bloku przy  
ul. Elektronowej, więc mieszkańcy zaczę-
li ustawiać je pod słupem latarni. Nocą psy 
rozszarpały worki i widok walających się po 
okolicy śmieci okazał się mało atrakcyjny. 
Wszystko to niemal pod oknami naszego 
Urzędu Miejskiego.
– Mieszkańcy bloku sytuacji się przyglądali, 
ale posprzątać nie było komu – mówi jedna 
z okolicznych mieszkanek, która chce po-
zostać anonimowa. – Problemem też są wy-
rzucane w tej okolicy na prywatne posesje 
śmieci, takie jak butelki po alkoholu, papier-
ki, ale nawet i całe reklamówki – dodaje.
Następnego dnia przed blokiem, zapewne po interwencjach mieszkańców, stał już kontener firmy „Błysk”. 
Jak się dowiedzieliśmy w nasielskim magistracie, za zapewnienie pojemników na śmieci zmieszane odpowia-
dają właściciele posesji, a w tym konkretnym przypadku wspólnota mieszkaniowa. 

Michał B.

fot. P. Kozłowski

fot. M. Brodowski

fot. Goniec Lokalny
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KRONIKA 
POLICYJNA

Kronika OSP
16.07. w Chrcynnie OSP Nasielsk zabezpieczało lądowanie i start śmigłowca 
LPR.
22.07. strażacy z OSP Psucin, OSP Nasielsk i JRG Nowy Dwór Mazowiecki 
gasili palącą się słomę po kombajnie.
26.07. OSP Nasielsk została wezwana na ulicę Piłsudskiego w celu usunięcia 
gniazda os.
27.07. strażacy z Nasielska wyjechali do pożaru traw w Starych Pieścirogach.

R E K L A M A

R E K L A M A

15.07. w Budach Siennickich kieru-
jący samochodem Daewoo Matiz 
wymusił pierwszeństwo przejazdu 
i zderzył się z samochodem Toyota 
Avensis. W wyniku wypadku dwie 
osoby doznały obrażeń i zostały 
odwiezione do szpitala.
16.07. na ulicy Płońskiej Rafał B., 
mieszkaniec Nasielska, doprowadził 
do stanu bezbronności swoją matkę 
i skradł jej pieniądze.
17.07. w Pniewie nieznany sprawca 
skradł samochód ciężarowy Man 
wraz z naczepą. Straty wynoszą 
120 000 zł na szkodę Jerzego Ch.
20.07. w firmie Binder przy ulicy 
Słonecznej nieznany sprawca skradł 
z szafki telefon komórkowy. Straty 
wynoszą 600 zł na szkodę Adria-
na L.
W okresie 22–25.07. w Lubomi-
nie nieznany sprawca włamał się 
do elektrycznej skrzynki kolejowej 
i skradł mienie o wartości 1000 zł 
na szkodę PKP.

Pijani na drodze 
15.07. w Nowych Pieścirogach Ra-
dosław Sz., mieszkaniec Nowych 
Pieścirogów, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,51 mg/l).
16.07. na ulicy Kolejowej Marek R., 
mieszkaniec Nowych Pieścirogów, 
kierował rowerem po spożyciu al-
koholu (1,20 mg/l).
17.07. w Lelewie Krzysztof G ., 
mieszkaniec Zaborza, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(1,39 mg/l).
19.07. na ulicy POW Jerzy Sz., 
mieszkaniec Nasielska, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(1,30 mg/l).
22.07. w Miękoszynie Mirosław J., 
mieszkaniec Miękoszyna, kiero-
wał rowerem po spożyciu alkoho-
lu (0,67 mg/l).
23.07. w Popowie Borowym Ma-
riusz J . ,  mieszkaniec powiatu 
wyszkowskiego, kierował samo-
chodem po spożyciu alkoholu 
(0,83 g/l.).
25.07. w Pniewie Grzegorz K., 
mieszkaniec Pułtuska, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,37 mg/l).
25.07. w Psucinie Franciszek K., 
mieszkaniec Psucina, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (1,25 
mg/l).
25.07. w Andzinie Jan Ł., mieszka-
niec Gawłowa, kierował rowerem 
po spożyciu alkoholu (1,00 mg/l).
25.07. w Morgach Arkadiusz W., 
mieszkaniec Psucina, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (1,36 
g/l.).
27.07. w Nowych Pieścirogach Da-
mian S., mieszkaniec gminy Nowe 
Miasto, kierował rowerem po spo-
życiu alkoholu (0,79 mg/l).
27.07. w Nowych Pieścirogach Mi-
chał W., mieszkaniec Starych Pieś-
cirogów, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,50 mg/l).

R E K L A M A

UROCZYSTOŚCI

Zaprzysiężenie burmistrza
W poniedziałek, 29 lipca br., od-
była się uroczysta sesja Rady Miej-
skiej w Nasielsku, zwołana w celu 
zaprzysiężenia Bogdana Ruszkow-
skiego na burmistrza Nasielska. 
Uczestniczyło w niej wielu gości 
m.in.: Anna Aksamit, senator RP, 
Tadeusz Nalewajk, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Jacek Kozłowski, 
wojewoda mazowiecki. Liczną re-
prezentację stanowili także przed-
stawiciele sąsiednich samorządów: 
Krzysztof Kapusta, starosta nowo-
dworski, Jacek Kowalski, burmistrz 

Nowego Dworu Mazowieckiego, 
Dariusz Bielecki, wójt gminy Po-
miechówek, Adam Krawczak, wójt 
gminy Leoncin, Piotr Rutowski, 
zastępca wójta gminy Czosnów, 
i Zenon Popławski, zastępca wój-
ta gminy Wieliszew. W tym wy-

jątkowym spotkaniu nie zabrakło 
także duchownych, obecni byli: 
ksiądz Tadeusz Pepłoński, pro-
boszcz parafii w Nasielsku, oraz ks. 
Tadeusz Jabłoński, proboszcz parafii 
w Nunie. W uroczystościach udział 
wzięli także dyrektorzy jednostek 
gminnych oraz reprezentacja pra-
cowników nasielskiego Urzędu 
Miejskiego. 
Tę wyjątkową sesję prowadziła 
Katarzyna Świderska, wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej, która 
przedstawiła obecnym postano-
wienie Komisarza Wyborczego 

w Warszawie w sprawie zwoła-
nia sesji Rady. Wspominała tak-
że rozmowę ze śp. Grzegorzem 
Duchnowskim, przewodniczącym 
RM, który z radością oczekiwał na 
przyjęcie ślubowania od trzeciego 
już z kolei burmistrza Nasielska. Pa-

mięć zmarłego w sobotę, 27 lipca 
br. Grzegorza Duchnowskiego ze-
brani uczcili minutą ciszy. 
Następnie radni przyjęli jednopunk-
towy porządek obrad, po czym 
Aneta Sierzputowska, Przewodni-
cząca Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Nasielsku, odczytała, a później 
wręczyła Bogdanowi Ruszkow-
skiemu zaświadczenie o wyborze 
na burmistrza Nasielska. Kolejnym 
punktem sesji było uroczyste zło-
żenie ślubowania przez Bogdana 
Ruszkowskiego.

Jako pierwsza z gości zabrała 
głos Anna Aksamit, senator 
RR, deklarując swoją pomoc 
nowemu burmistrzowi po-
wiedziała: – Zgoda buduje, 
niezgoda rujnuje, nie zapo-
minajmy, że stanowiska się 
miewa, trzeba być człowie-
kiem, pomagać ludziom. Tyle 
jestem wart, ile mogę drugiej 
osobie pomóc.
Tadeusz Nalewajk, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
pogratulował mieszkańcom 
naszej gminy wyboru burmi-
strza i licznego udziału w gło-
sowaniach. 
Sukcesów nowemu burmi-

strzowi życzył także Jacek Kozłow-
ski, wojewoda mazowiecki, który 
podkreślił, że wybory zakończyły 
kryzys władzy samorządowej. Zaś 
Katarzyna Świderska, wiceprze-
wodnicząca Rady, podziękowa-
ła w imieniu radnych wojewodzie 

i premierowi za wydelegowanie na 
przejściowy czas od referendum 
do wyborów Mirosława Łukow-
skiego, oceniając współpracę z nim 
bardzo dobrze. 
Następnie Bogdan Ruszkowski 
otrzymał życzenia i kwiaty od sa-
morządowców z sąsiednich gmin 
oraz gratulacje od Elżbiety Wrób-
lewskiej – koordynatorki akcj i 
„Masz głos, masz wybór” na te-

renie naszej gminy. Życzenia no-
wemu burmistrzowi złożył także 
proboszcz parafii św. Wojciecha 
w Nasielsku ks. Tadeusz Pepłoński.
Kończąc obrady sesji, K. Świderska 
poinformowała zebranych, iż uro-
czystość pogrzebowa śp. Grzego-
rza Duchnowskiego odbędzie się 
w najbliższy piątek (2 sierpnia) o go-
dzinie 15.00 w nasielskiej świątyni.

(red., um) 

Z MIASTA

Wjechał w słup
Do groźnie wyglądającego wypadku 
doszło w poniedziałkowe przedpołu-
dnie, 29 lipca br., na skrzyżowaniu ulic 
POW i Podmiejskiej, w skutek czego 
uszkodzony został słup energetycz-
ny. – Kierowca jadący od strony Po-
miechówka prawdopodobnie nie 
przewidział, a z powodu dużego na-
słonecznienia nie zauważył sygnału, 
że auto przed nim chce skręcić w uli-
cę Podmiejską – mówi jedna z oko-
licznych mieszkanek. – Na szczęście 
nikt w wypadku nie ucierpiał.
Nawierzchnia ulicy POW jest obecnie 
w fatalnym stanie. Wzdłuż chodników 
zalegają ogromne ilości łach piaskowych i brakuje znaków ograniczają-
cych prędkość. Często można zaobserwować tu „wyścigi” i próby wy-
przedzania na ostatnim odcinku POW przed objazdem zaczynającym się 
na ulicy Wyszyńskiego.
W poniedziałkowym zdarzeniu uszkodzony został słup, ale ucierpiało 
także kilka budynków, które były bezpośrednio do niego podłączone. 
Okoliczni mieszkańcy byli pozbawieni prądu przez wiele godzin w upalny 
poniedziałek, gdyż Pogotowie Energetyczne musiało wymienić uszko-
dzoną konstrukcję wsporczą.

Michał B.

Z GMINY

Odbiór z poślizgiem

FOTOOBSERWATOR
Jeden z mieszkańców Nasielska przysłał nam takie oto zdjęcie osiedlo-
wego śmietnika stojącego przy ulicy Warszawskiej. No cóż, segregacja 
może i jest tam prowadzona, ale śmieci odbierane są najwyraźniej zbyt 
rzadko. 

– Miało być tak, że w lipcu będą za-
bierać wszystkie śmieci. Wystawili-
śmy je przed bramę i czekamy. Tyle 
że już kolejny dzień mija. A przecież 
ostatni raz w czerwcu były odbierane 
i teraz cały lipiec, to się tego nazbie-
rało – mówił zdenerwowany miesz-
kaniec ul. Diamentowej w Nowych 
Pieścirogach. Ale sygnałów o opóź-
nieniach, nawet kilkudniowych, 
w odbieraniu śmieci zgodnie z har-
monogramem było zdecydowanie 
więcej. Dlaczego tak się dzieje? 
W kwestii realizacji ustawy śmiecio-
wej w naszej gminie na razie mamy 
do czynienia z efektem kuli śniego-
wej. Z pewnością zbyt późno podjęto 

decyzję o przystąpieniu do przetargu 
na odbiór śmieci z terenu gminy i nie 
bez znaczenia w tej kwestii była pato-
wa sytuacja polityczna, zakończona 
referendum. Bo choć treść ustawy 
była znana od dwóch lat, to już jej 
interpretacja prawna nasuwała wiele 
wątpliwości, a ostatnia jej nowelizacja 
weszła w życie na początku marca br.  
Dopiero w lipcu br., kiedy ustawa 
zaczęła już obowiązywać, okazało 
się, że śmieci wywozić będzie firma 
Błysk-Bis z Makowa Mazowieckie-
go wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonym. Wtedy dopiero 
można było przekazać firmie wy-
kaz nieruchomości z gminy Nasielsk 

oraz na jego 
p o d s t aw i e 
ustalać har-
monogram 
ich odbioru.  
-Nie chcia-
łabym t łu-

maczyć jakości świadczenia usługi 
przez firmę BŁYSKbis,  do której 
mamy również uwagi. Jednak trze-
ba przyznać, że firma nie zna jeszcze 
dobrze terenu naszej gminy, więc 
z tego tytułu mogły być opóźnienia 
w ich odbiorze. Ponadto nie wszyscy 
mieszkańcy złożyli deklaracje do lip-
ca i w szacunkach firmy co do ilości 
odbieranych odpadów nie byli bra-
ni pod uwagę, a odpady również od 
tych mieszkańców firma odbierała. 
Do tego niektórzy mieszkańcy po-
stanowili oddać dosłownie wszystkie 
śmieci, jakie gromadzili od dłuższe-
go czasu, a nie od czasu obowią-

zywania ustawy, a więc od 1 lipca 
br. Dlatego samochody zapełniały 
się bardzo szybko i nie były w sta-
nie odebrać odpadów ze wszystkich 
zaplanowanych w harmonogramie 
nieruchomości. Wśród odpadów 
pojawił się nieoczekiwanie w środ-
ku lata np. popiół  i to w dużych 
ilościach – mówi Jadwiga Szymań-
ska kierownik Wydziału Środowi-
ska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
nasielskiego UM. – To dopiero po-
czątki, tej tak szumnie nazywanej 
„rewolucji śmieciowej”, co do której 
samorządy nie miały wcześniejszych  
doświadczeń i z czasem na pewno 
wszystko się unormuje – zapewnia.
Miejmy nadzieję, że w sierpniu od-
biór odpadów będzie przebiegał 
sprawnie i w ustalonych wcześniej 
terminach. 

(i.) 

Szanowni Państwo, 
Serdecznie dziękuję za poparcie udzielone mi w przedterminowych wybo-
rach na Burmistrza Nasielska. Składam gorące podziękowania wszystkim,  
którzy oddali na mnie głos oraz pomagali mi i wspierali mnie podczas trudnej 
kampanii wyborczej. 

Dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki wykonywać sumiennie i na-
leżycie, a danego mi zaufania nie zawieść. Obiecuję pracować najlepiej jak 
potrafię, by spełnić Państwa oczekiwania. Moim niedawnym konkurentom 
z całego serca życzę dalszej aktywności w działaniach na rzecz naszej Gminy 
i jej mieszkańców. Mam nadzieję, że staną się oni moimi sprzymierzeńcami.

      Z wyrazami szacunku 
       Bogdan Ruszkowski

P O D Z I Ę K O W A N I A

fot. M. Brodowski

fot. M. Tyc
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Warto przeczytać Duchowe witaminy

Mały Książe 
Długo oczekiwane przez Brytyjczyków dziecko księżnej Kate i księcia 
Williama przyszło na świat 23 lipca br. A więc „Royal Baby show” zakoń-
czony? Skądże znowu. Te długo oczekiwane narodziny spowodowały, 
że wiele innych wydarzeń umknęło uwadze świata medialnego. Telewi-
zje informacyjne skupiły się głównie na tym, co dzieje się wokół rodziny 
królewskiej. Od samego początku pojawiały się spekulacje dotyczące 
zarówno wyboru imienia małego księcia, jak i prognozy dotyczące mo-
mentu, kiedy będzie mógł zasiąść na brytyjskim tronie – podobno nie 
wcześniej niż za pięćdziesiąt lat. Oficjalny profil królewskiej rezydencji 
Clarence House na Twitterze precyzuje, że „Będzie znany jako Jego Kró-
lewska Wysokość Książę Cambridge George”. 

Książę William i księżna Kate postanowili nazwać swojego syna Geo-
rge Alexander Louis. George (Jerzy) dlatego, że to popularne imię bry-
tyjskich władców. Do tej pory nosiło je już sześciu królów, wśród nich 
prapradziadek noworodka i ojciec królowej Elżbiety – Jerzy VI. Jeśli 
chłopiec zostanie kiedyś królem, będzie siódmy. Louis jest czwartym 
imieniem ojca chłopca księcia Williama. Może być też hołdem dla Loui-
sa Mountbattena – ostatniego wicekróla Indii przed odzyskaniem przez 
ten kraj niepodległości w 1947 r. i wujka księcia Filipa – męża Elżbiety II. 
I wreszcie Alexander – zdaniem korespondenta BBC, który relacjonuje 
życie rodziny królewskiej, to ulubione imię księżnej Kate.

W odniesieniu do tytułu potomka brytyjskiej pary książęcej przychodzi 
mi na myśl książka Antoine’a de Saint-Exupéry’ego pt. „Mały Książe”. 
Z pewnością jej treść jest mi bliższa niż konwenanse brytyjskiego dworu. 
Warto wrócić więc do treści utworu, który pokazuje ciekawą filozofię 
życia i międzyludzkich relacji. Tytułowy bohater zamieszkuje małą aste-
roidę B-612 z dwoma wulkanami: jednym czynnym i drugim wygasłym. 
Centralną część planety zajmuje wyjątkowa róża, jedyny przyjaciel księ-
cia. On opiekuje się wymagającym kwiatkiem każdego dnia. Nikt nie 
obiecywał, że będzie łatwo. Dlatego chłopiec krząta się wokół spełniania 
wszystkich zachcianek róży, zapewnia jej rozrywkę, dba o odpowiednią 
wilgoć gleby, a na noc przykrywa ją kloszem. Róża jest kapryśna, a jed-
nocześnie niezwykle dumna ze swojej pozycji. Książę w końcu nie znosi 
jej dąsów i opuszcza asteroidę. Róża zaskoczona jego decyzją, w koń-
cu jednak dochodzi do wniosku, że Mały Książę był jej całym życiem. 

W swej międzyplanetarnej podróży nasz bohater styka się z życiem, 
które reprezentuje sześciu ludzi. I tak, spotyka władczego Króla, któ-
ry rozkazuje, choć nie ma poddanych; Próżnego, oczekującego cią-
głych oklasków i pochwał; Pijaka, który był ciągłe wstawiony, bo mu 
wstyd, że pije, i pije, by zapomnieć, że pije; Bankiera liczącego bez prze-
rwy gwiazdy; Latarnika zapalającego co minutę swoją latarnię, gdyż co 
minutę następował wschód i zachód. Na ostatniej planecie natrafia na 
Geografa, który radzi mu, by odwiedził Ziemię. Chłopiec korzysta z tej 
propozycji i udaje się na tę właśnie planetę. Tu trafia między innymi do 
ogrodu, gdzie widzi tysiące róż i naraz uświadamia sobie, że jego róża 
okłamywała go, mówiąc, iż jest jedyna na świecie. Pojawia się lis, który 
uczy Małego Księcia podstawowych wartości, pokazując przy okazji, 
czym naprawdę jest przyjaźń i odpowiedzialność za wszystko, co się 
oswoi. Wspomina też, że „dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu”. 

Absolutnie pierwszym i niepowtarzalnym okazał się jednak „Mały Księ-
ciem”, który przyszedł na świat ponad dwa tysiące lat temu w ubogiej 
betlejemskiej stajni. I pochodził z królewskiego rodu Dawida. Jezus 
pokazał, że w życiu najważniejsza jest miłość i to dzięki niej człowiek 
może rozwijać się i budować relacje międzyludzkie. Pomimo miesza-
nych uczuć, jakie wywołały Jego narodziny – Herod trząsł się ze stra-
chu, a ubodzy pasterze radowali się – Jego czar nadal trwa. Możemy się 
o tym nieustannie przekonywać. To w imię Jezusa mały George Ale-
xander Louis przyjmie wkrótce chrzest w Kościele anglikańskim, który 
jest państwowym kościołem angielskim, jednym z głównych wyznań 
protestanckich. To w Jego imię zgromadziło się w dniach 23–28lipca 
br. ponad trzy miliony młodych ludzi w Rio de Janeiro na brazylijskiej 
Copacabanie w czasie ostatnich Światowych Dni Młodzieży. W tym sa-
mym celu przybędą oni również do Krakowa w roku 2016, który będzie 
jednocześnie 1050. rocznicą chrztu Polski. 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA

Jedyny łatwy dzień  
był wczoraj
Powyższe zdanie lubią podobno po-
wtarzać członkowie Navy SEALs, eli-
tarnych oddziałów amerykańskiej 
marynarki. Do ich zadań należy m.in. 
zagraniczna obrona wewnętrzna, dzia-
łania bezpośrednie, kontrterroryzm czy 
też zwiad specjalny. W maju 2011  r. 
Navy SEALs została uhonorowana 
przez prezydenta Baracka Obamę Pre-
sidential Unit Citation – najwyższym 
odznaczeniem, jakie można przyznać 
w USA jednostce wojskowej. Czym 
sobie na to zasłużyła? Cóż, żołnierze 
tej formacji dostali zadanie schwytania 
pewnego znanego na całym świecie 
brodatego jegomościa…

Wśród „operatorów” tej jednostki, która brała udział w słynnej akcji wy-
mierzonej przeciwko Osamie bin Ladenowi, był również Mark Owen, 
który swoje przeżycia opisał w książce Niełatwy dzień. Można po-
wiedzieć, że Owen zjadł zęby, służąc w „SEALs-ach”. Był tam wiele lat 
i w tym czasie wziął podobno udział w setkach operacji, m.in. akcji oswo-
bodzenia kapitana Richarda Philipsa na Oceanie Indyjskim w 2009  r. 
Niełatwy dzień został napisany we współpracy z Kevinem Maurerem, 
dziennikarzem zajmującym się tematyką sił specjalnych.

W książce Owena możemy prześledzić kulisy Operacji „Włócznia Nep-
tuna”, wymierzonej przeciwko Osamie bin Ladenowi, i to od samych 
początków, czyli morderczych i wyczerpujących treningów, wyprawy 
na akcję, katastrofy helikoptera, która mogła zniweczyć całą akcję aż po 
śmierć terrorysty. Owen opowiada także o kulisach amerykańskiej woj-
ny z terroryzmem i dokładnie opisuje selekcję oraz szkolenia członków 
zespołu SEAL-s. Przeczytamy o misjach, o których do tej pory nikt nie 
pisał, a także jak dzisiaj wygląda życie komandosa.

Książkę czyta się szybko i mimo całkiem sporej liczby stron – nie nu-
dzi. Owen stosuje prosty, żołnierski język w opisie wydarzeń, co dodaje 
odpowiedniego „militarnego” klimatu lekturze. Warto dodać, że mimo 
wszystko czuje się pewien dystans do obrazu amerykańskich żołnierzy 
jako obrońców pokoju na świecie i dlatego jego książka nie jest przesad-
nie pompatyczna czy patriotyczna. To spory plus, bo łatwo było w tym 
przypadku stracić obiektywizm relacji.

Niełatwy dzień polecam wszystkim fanom militariów i jednostek specjal-
nych oraz tych, którzy by chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o „Włócz-
ni Neptuna”. Warto dać książce szansę.

Paweł Kozłowski

O wolną Polskę

Bitwa o Nasielsk i Borkowo w 1920 roku
Pomimo wielkiego skupienia nieprzyjacielskiego w rejonie Nasielska – Borkowa stwierdzam, że w rejonie tym 
jesteśmy liczebnie i technicznie silniejsi od bolszewików.
Ze względu na wagę bitwy, która się rozgrywa na tym odcinku ponownie, jak najsurowiej nakazuję przejść 
wszystkiemi siłami o wyznaczonej godzinie do koncentrycznego ataku na Nasielsk, który bez względu na stra-
ty musi być w nakazanym terminie zajęty. Zaznaczam, że obserwuję walki i że usunę z zajmowanego przezeń 
stanowiska każdego, chociażby najbardziej zasłużonego dowódcę, który w obecnej przełomowej chwili nie 
wykaże potrzebnej siły woli, hartu i sprężystości.

Władysław Sikorski, Dowódca 5. Armii

mogłaby w obecnej chwili ob-
sadzić odcinaka […]. Brygada 
syberyjska, która miała uderzyć 
na Nasielsk, otrzymała dopiero 
przed chwilą karabiny maszyno-
we i nie miała czasu ich rozdzie-
lić, wszystkiego brak, tak że w tej 
chwili nie ma z czego strzelać. 
Do brygady kawalerji nie doszła 
jeszcze amunicja, która dopiero 
w nocy będzie mogła być wysła-
ną. 
M i m o  p o w a ż n y c h  b r a k ó w 
w uzbrojeniu wyruszono do boju 
w po ł udnie 14 s ierpnia prze-
c iwko 15 .  i  3 .  Armi i  n ieprz y-
j ac ie la .  J e dnym z  k ierun ków 
uderzenia był Nasielsk, na który 
pod dowództwem gen. Aleksan-
dra Osińskiego po koncentra-
cji w rejonie wsi Borkowo miała 
nacierać 18. Brygada Piechoty 
oraz Dywizja Ochotnicza, dążąc 
do uchwycenia linii Narwi. Ude-
rzenia znad Borkowa nie przy-
niosły oczekiwanych rezultatów. 
Być może widząc przygotowania 
do wymarszu, z wieży kościo-
ła w Cieksynie, którą to wieś za-
jęli, bolszewicy przypuścili atak. 
Rozgorzały ostre walki. Po stro-
nie polskiej czoła nieprzyjacie-
lowi stawi ł y pułki syberyjskie. 
Zasilone nowym rekrutem, który 
nie umiał jeszcze walczyć, broni-
ły przyczółka mostowego, pró-
bując dwukrotnie odbić Cieksyn 
i odrzucając nieprzyjaciela dale-
ko poza ich własną linię obrony. 
Straty osobowe były bardzo duże. 
Nie ominęły one także młodzie-
ży gimnazjalnej, która przyszła 
z pomocą w walkach.
Z nastaniem świtu 15 sierpnia Ro-
sjanie, uprzedzając natarcie wojsk 
polskich, zaatakowali ich pozycje 
nad Wkrą. Po długich i zaciętych 
bojach okupionych stratami żoł-
nierza w godzinach popołudnio-
wych Polakom udało się przejść 
do kontrataku. Odrzucono nie-
przyjaciela za Wkrę, zdobywa-
jąc Borkowo. Sforsowano także 
Wkrę, co umożliwiło posunię-
cie się w kierunku Nasielska. Za-
jęto Zawady, podchodząc pod 
Cieksyn, gdzie całkowicie rozbi-
to jedną baterię rosyjską i wzięto 
jeńców, a także zdobyto 20 kara-
binów maszynowych oraz amu-
nicję.
Zdobycie Borkowa i utwierdze-
nie polskich oddziałów nad Wkrą 
pozwoli ło na przystąpienie do 
dzia łań mających na celu od-
bicie Nasielska. Bój o to miasto 
rozpoczęto od wczesnych go-
dzin porannych 16 sierpnia. Za 
główne uderzenie wzdłuż l ini i 
kolejowej Modlin – Ciechanów 
odpowiedzialne był y odzia ł y 
gen. A. Osińskiego. Przy pomocy 
9. i 17. Dywizji Piechoty, Dywizji 
Ochotniczej oraz części Brygady 

Po raz kolejny dla mieszkań-
ców naszej gminy sierpień jest 
przypomnieniem wydarzeń ma-
jących swoje miejsce na ziemi na-
sielskiej przed niespełna wiekiem. 
Otóż 93 lata temu owe tere-
ny stanowiły arenę walk o wol-
ną Polskę. Działania prowadzone 
w rejonie Borkowa i Nasielska 
przez wielu historyków uważane 
są za decydujące dla losów woj-
ny polsko- bolszewickiej. Zacięty 
opór Polaków i odrzucenie wro-
ga znad Wkry i Nasielska nie dało 
mu szansy na okrążenie Warsza-
wy i zamknięcie jej w kleszczach 
czerwonoarmistów.
Zamysł  walk i  na przedpolach 
Warszawy zrodził się w począt-
kach sierpnia 1920 r. w kwaterze 
Sztabu Generalnego Naczelnego 
Dowództwa Wojsk Polskich. Jego 
pomysłodawcą był gen. Tadeusz 
Rozwadowski, który w wyprowa-
dzonej kontrofensywie znad dol-
nego Wieprza w kierunku Mińska 
Mazowieckiego i Siedlec i zwią-
zaniu przeciwnika w walkach 
na północ od Warszawy widział 
szansę rozstrzygnięcia bitwy na 
korzyść Polski. Plan ten zyskał ak-
ceptację marszałka Józefa Piłsud-
skiego, który 6 sierpnia podpisał 
rozkaz, a następnie udał się w re-
jon Wieprza, aby osobiście po-
prowadzić Grupę Uderzeniową. 
Obronę przedpola stolicy otrzy-
mał Front Północny dowodzony 
przez gen. Józefa Hallera, gdzie 
północne skrzydło tej obrony 
stanowiła 5. Armia, utworzona 6 
sierpnia i dowodzona przez gen. 
Sikorskiego. Początkowo teatrem 
działań miał y być rzeki Orzyc 
i Narew. Ostatecznie miejscem 
koncentracji zostały tereny po-
łożone na zachód od rzeki Wkry, 
z wykorzystaniem bazy ustano-
wionej w Twierdzy Modlin. 
P ierwsze walki 5 . Armii zosta-
ł y zaplanowane na poranek 14 
sierpnia. 13 sierpnia rozpoczę-
ł y się walk i pod Radzyminem 
i Polski Sztab Generalny sądził, 
że w dniu następnym wróg przy-
puści atak na Warszawę. Aby od-
ciążyć działania 1 . Armii,  gen. 
Sikorskiemu polecono rozpo-
częcie walki z wrogiem. Zadanie 
to w razie niepowodzenia mogło 
spowodować całkowite rozbicie 
5. Armii oraz upadek Warszawy. 
Gen. Sikorski zdawał sobie z tego 
sprawę, gdy prosił o przesunięcie 
terminu rozpoczęcia walk, gdyż, 
jak zapisał w swojej książce Nad 
Wisłą i Wkrą. Studium z polsko-
-rosyjskiej wojny 1920 roku: 18-
ta dywizja piechoty koncentruje 
się w Płońsku. Grupa Baranow-
skiego bez amunicji, bez kuchni 
polowych […] leży bez sił w re-
jonie Wrona. Brygada syberyjska 
absolutnie niezdolna do akcji nie 

Syberyjskiej i dwóch pociągów 
pancernych zajęto stację kole-
jową w Nasielsku, skąd generał 
zwycięsko wkroczył o godz. 16 
do miasta bronionego przez od-
dział y 3. Armii Czerwonej . Od 
strony północnej oswobodze-
nie Nasielska wspomagała część 
Brygady Syberyjskiej pod do-
wództwem gen. Krajowskiego. 
Brygada ta, zajmując o godz. 14 
Słustowo, zagroziła tyłom woj-
ska rosyjskiego, które obawiając 
się oskrzydlenia, rozpoczęło od-
wrót. Od zachodu do Nasielska 
o godz. 16.30 weszł y oddział y 
płk. Łuczyńskiego. Za zdobycie 
Nasielska gen. Aleksander Osiń-
ski został odznaczony krzyżem 
Virtuti Militari. 
Działania zbrojne w rejonie Bor-
kowa i  N a s i e l ska  p rowa d zo -
ne przez 5 . Armię i  związanie 
przez nią walką oddziałów wro-
ga umożliwiło marszałkowi Pił-
sudskiemu wykonanie uderzenia 
z rejonu dolnego Wieprza, a tym 
samym na osiągnięcie sukcesu 
wygrania całej bitwy. Sam gen. Si-
korski w cytowanej książce pod-
nosi rangę działań wojskowych 
w naszych rejonach, pisząc: Nad 
Wisłą, Bugiem i Wieprzem roz-
strzygnęły się w pamiętnym mie-
siącu sierpniu 1920 roku losy 
olbrzymiej na 350-kilometro-
wym froncie toczącej się bitwy. 
Jeżeli do tych wielkich rzek do-
ł ączam mało znaną Wkrę,  to 
czynię to dlatego tylko, że rozpa-
trując wydarzenia naszej ostatniej 
z Rosją wojny, patrzę na nie ze 
stanowiska dowódcy 5-tej Armii, 
która nad tą Wkrą podjęła decy-
dujące uderzenie. 
Warto w tym miejscu przytoczyć, 
może długi, ale autentyczny opis 
w ydarzeń tamt ych dni autor-
stwa Józefa Nowickiego, kolegi 
Emila Dobrzańskiego, uczestni-
ka wydarzeń: [Borkowo – przyp. 
D.D.] Wieś szeregiem chat i sto-
dół z rzadka przerywanych roz-
łożyła się równolegle do rzeki; za 
wsią na pochyłości wzgórza na-
sze okopy. Na rzece most. Tuż za 
nim na przestrzeni jakich dwóch 
wiorst równina rzadka porosła ja-
łowcem i brzeziną aż do wsi Cie-
ksyna, gdzie na wieży kościółka 
ob serwatorium bolszewickie . 
Wieś już przez nich zajęta, mają 
nas jak na dłoni. Zaraz po przyj-
śc iu do Borkowej kolega Do-
brzański wykąpał się, pokryliśmy 
gotowe już okopy trawą i poło-
żyliśmy się. – Ja drżałem z zim-
na. Kolega Dobrzański zdejmuje 
z siebie ciepłą koszulę i zmusza 
mię do jej przyjęcia, sam okry-
wa się swoim płaszczem, oczy-
wiście okrywa nim mnie i siebie. 
Rano budzę się otulony, kolegi 

nie ma. Wychodzę na okop, a ten 
w samym mundurze skostniały, 
od paru godzin stoi na warcie! Na 
to ja już nie wiedziałem, co mam 
powiedzieć…
Rano, po jakiejś kawie czy zupie, 
pobiegł się rozgrzać i wykąpać raz 
jeszcze do rzeki – powrócił jednak 
niebawem. Bitwa się już rozpo-
częła. Około 10-tej kazano nam 
wyjść z okopów pod najbliższą sto-
dołę. Major Cambeur wezwał na 
ochotnika obserwatora. Oczywi-
ście kolega Dobrzański był pierw-
szy i pierwszy stanął na stanowisku. 
Spostrzeżono go i skierowano na 
stodołę ogień. Zdawało się, że gwiż-
dżąca nawałnica kul zmiecie wraz 
z obserwatorem furkoczącą strze-
chę. Major C., widząc to, zawołał na 
kolegę Dobrzańskiego, by zeszedł, 
ponowił był wezwanie kilkakrot-
nie – na próżno. Usłuchał, dopie-
ro otrzymawszy formalny rozkaz. 
W jakiś czas wezwano nas powtór-
nie na obserwatorium, pobiegło nas 
paru, Dobrzański jak zawsze pierw-
szy. Jego to wybrał teraz major.

Ale już teraz oto wzywają, by ru-
szyć do ataku i zbliżyć się za sto-
dołami do mostu. W przerwach 
między stodołami kule padały 
ulewnie. Kolega Dobrzański gro-
mił tych, co się cofali, zachęcał 
nas słowem i przykładem, by iść 
naprzód, i sam poszedł…!
Dziś,  po tylu latach, niemymi 
świadkami tych dawnych wyda-
rzeń są wmurowane w ściany koś-
cioła w Cieksynie pociski, których 
zadaniem było rozbicie punktu 
obserwacyjnego bolszewików 
umieszczonego na wieży kościo-
ła. Pamięć o heroicznych walkach 
przypominają także dwie żołnier-
skie mogiły położone na cmen-
tarzach w Cieksynie i Nasielsku. 
Mieszkańcy gminy nie zapomina-
ją o swoich bohaterach, gdyż za-
wsze widziałem na nich zapalone 
znicze. Pamięć tamtych wydarzeń 
przypominają nam cykliczne im-
prezy organizowane pod pomni-
kiem w Borkowie.

D. Dalecki 

Z powodu śmierci naszego Kolegi i Współpracownika 

Śp. Dariusza Majewskiego, 
szczere wyrazy żalu i współczucia 

jego Rodzinie i Przyjaciołom
składa 

Redakcja „Życia Nasielska”
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Husaria w Pułtusku

W ostatnią sobotę (27 lipca br.) świętowano w Pułtusku 330. Rocznicę 
Wiktorii Wiedeńskiej. Odbywał się tam piknik historyczny „Dzień Trady-
cji Rzeczypospolitej” – wyruszenie króla Jana III Sobieskiego do punktu 
zbornego wojsk polskich w Krakowie. Była to wyjątkowa okazja, by zoba-
czyć prawdziwą husarię.
Około godziny 15.00 rycerze na swoich koniach ruszyli wprost spod koś-
cioła św. Józefa w kierunku zamku, w którym mieści się Domu Polonii. Po 
drodze przeszli przez największy w tej części Europy, brukowany „kocimi 
łbami”, rynek, pozdrawiając mijanych ludzi. Husaria prezentowała się bar-
dzo dumnie, przemierzając miejsca równie stare, jak ich formacja bojo-
wa. Już na placu obok Domu Polonii husarzy stanęli w rzędzie, a kolejne 
oddziały prezentowały, skąd pochodzą i jakie są ich umiejętności bojowe. 
Imprezę zaszczycił swą obecnością także Jan III Sobieski wraz z małżon-
ką i służbą. Z namiotu umieszczonego na niewielkim wzniesieniu z dumą 
obserwował swoje doborowe oddziały. Aura dopisywała – palące słońce 
odbijało się od wypolerowanych pancerzy, dodając konnym jeźdźcom 
grozy i wspaniałości. Żeby umilić czas zebranym, zorganizowano wiele 
pokazów. Szlacheckie potyczki na szable były na porządku dziennym! 
Dodatkowo włączano do zabawy widzów, którzy mieli wtedy okazję np. 

poszlachtować bronią białą główkę kapusty.
Niestety, w imprezie uczestniczyło niewiele osób. Kolejnym miastem, 
w którym będzie można podziwiać polskich rycerzy, będzie Kraków, 

gdzie 24 sierpnia br. odbędzie się piknik historyczny. Właśnie z Krakowa 25 
sierpnia zaplanowano początek „Rajdu konnego szlakiem króla Jana III So-
bieskiego” i wymarsz pod Wiedeń. Jego uczestnicy jechać będą przez 14 
dni w strojach historycznych przez Polskę, Czechy i Austrię (ok. 570 km). 
Więcej informacji na temat tej inicjatywy na stronie internetowej: http://
www.wieden330.pl/.

Paweł Kozłowski, (i)

U SĄSIADÓW

Inscenizacja zimowej bitwy w środku lata
W Pomiechowie prz y kośc ie le  
św. Anny nad rzeką Wkrą w sobotnie 
popołudnie (27 lipca) odbyła się in-
scenizacja bitwy, która odbyła się w 
nocy z 23 na 24 grudnia 1806 r. Po 
207 latach na oczach blisko dwóch 
tysięcy widzów prawie dwieście osób 
z kilku krajów zaprezentowało prze-
bieg bitwy pod Czarnowem. Były 
huki armatnich kół, strzały z broni, 
walka wręcz, wielu zabitych i… płacz 
dzieci obserwujących głośną bitwę. 
Stacjonujący na Mazowszu Napoleon 
przygotowywał wówczas uderzenie 
na armię rosyjską, która stacjonowała 
pod Pułtuskiem, natomiast Rosjanie, 
którzy mieli dwie armie, planowa-
li uderzenie w kierunku zachodnim. 
Doszło do krwawej i regularnej bitwy, którą obserwował z dachu jednego z domów sam Napoleon. Starcie w 

rzeczywistości trwało do późnych 
godzin nocnych, a Rosjanie ponieśli 
w niej klęskę, tracąc wszystkie swoje 
działa na rzecz przeciwnika. Dodat-
kowo do niewoli dostało się także 
wielu rosyjskich żołnierzy. Zgroma-
dzona publiczność miała możliwość 
zobaczyć nie tylko przebieg bitwy, 
ale i stroje z epoki, sposoby walk z 
początku XIX w., a także zwiedzić 
obóz. Rekonstrukcję przygotowa-
ło Stowarzyszenie Artylerii Daw-
nej „Arsenał” wraz z zagranicznymi 
gośćmi – Białorusinami i Francuzami. 
Inscenizacja przyciągnęła nie tylko 
mieszkańców Pomiechówka, ale i 
gości z okolic – głównie Warszawy.

Michał B.

WAKACYJNIE

Wypad za miasto – 
Wiktoria Park
Witamy w kolejnej odsłonie naszego cyklu. Tym 
razem idziemy w las, i to dosłownie.

W Cieksynie głęboko wśród drzew 
schowany jest Wiktoria Park, należący 
do państwa Brzezińskich. – Ten teren 
należał do rodziców mojej żony El-
żbiety, który odziedziczyła go po ich 
śmierci. Musieliśmy się tym zająć, by 
nie popadło w ruinę – mówi Ryszard 
Brzozowski. Nazwa „Wiktoria Park” 
pochodzi od imienia pierwszej właś-
cicieli terenu – Wiktorii Wojciechow-
skiej (babci pani Elżbiety), która wraz z 
mężem osiedliła się tam w 1930 r. 
Jak mówi pan Ryszard, Wiktoria Park 
to „wyodrębniony zakątek Cieksyna” 
liczący w sumie 26 ha. – Posiadłość 
jest położona w środku lasów, a jej 
naturalną granicę stanowi linia brze-
gowa rzeki Wkry. Jest tutaj specyficzny 
mikroklimat, wokoło są lasy miesza-
ne, co, jak stwierdzają lekarze, jest 
lepsze od np. samych lasów iglastych. 
Dodatkowo rzeka tworzy odpowied-
nią wilgotność i w ten sposób jest to 
miejsce świetne dla zdrowia. Każdy, 
kto tu przyjedzie, już pierwszej nocy 
śpi jak zabity i wstaje jak nowo naro-
dzony – opowiada pan Brzozowski i 
dodaje, że sam miał kłopoty z sercem, 
które ustąpiły po tym, kiedy zamiesz-
kał w tym miejscu, i dzisiaj cieszy się 
dobrym zdrowiem.
Część Wiktoria Parku jest przeznaczo-
na na działki, które cieszą się, wielką 
popularnością. Pan Ryszard Brzozow-
ski przytacza pewną anegdotę: – Pew-
nego razu przyjechał do nas człowiek 
aż z Krakowa, by kupić u nas dział-
kę. Ciekawy jest powód jego decyzji. 
Otóż przeglądając mapy satelitarne, 
doszedł do wniosku, że takiego wol-
nego i wyizolowanego od cywilizacji 
miejsca, przynajmniej w obrębie War-
szawy, nie ma. Państwo Brzozowscy 
dbają o dobre relacje z działkowiczami 
i jak opowiadają, tworzą razem prawie 
rodzinną wspólnotę. Z tego powodu 
przed sprzedaniem działki sprawdzają, 
czy dana osoba będzie odpowiednio 
sympatyczna i kulturalna, by nie psuć 

budowanego latami sąsiedzkiego kli-
matu.
Państwo Brzozowscy oferują rów-
nież pokoje do wynajęcia położone 
w dawnej stajni. Każdy jest przestron-
ny, ma własną łazienkę, jest też jedna 
wspólna kuchnia dla wszystkich. Do-
datkowo istnieje możliwość wypoży-
czenia całkiem dużej piętrowej chatki 
zbudowanej wiele lat temu i mającej 
ciekawy, starodawny klimat. Zarówno 
ona, jak i pokoje cieszą się ogromną 
popularnością. – W tym roku założyli-
śmy stronę internetową i od tego cza-
su pojawiło się takie zainteresowanie, 
że cały czas mamy komplet gości – 
podkreśla pan Ryszard.
Największą atrakcją miejsca jest, jak 
zapewniają państwo Brzozowscy, ci-
sza i spokój. – Nie ma tutaj głośno 
jeżdżących quadów czy imprez do 
rana. Do tego miejsca przyjeżdża się 
spokojnie pospacerować pójść na 
grzyby czy połowić ryby – mówią. Na 
terenie znajduje się także ekologiczna 
plantacją borówki amerykańskiej, któ-
ra ma 30 lat i należy do najstarszych 
tego typu w Polsce, a także wiekowy 
dąb „Władysław” będący pomnikiem 
przyrody. W jego okolicy znajduje się 
ponadto kurhan z prochami żołnierzy 
niemieckich z czasów I wojny świato-
wej.
Warto dodać, że państwo Brzezińscy 
są zapalonymi wędkarzami. Przed 
przeprowadzką do Cieksyna prowa-
dzili sklep wędkarski a tutaj na miejscu 
brali udział w tworzeniu kółka wędkar-
skiego. Są też jurorami w zawodach 
spinningowych i spławikowych akto-
rów. Z tego też powodu pan Ryszard 
może się pochwalić znajomością 
chociażby z Wiktorem Zborowskim.
Mamy nadzieję, że ten tekst stanie się 
inspiracją do odwiedzenia tego cieka-
wego miejsca i odnajdywania podob-
nych perełek w okolicy. 

Paweł Kozłowski

Z WIZYTĄ

Goście z całego świata

Ruszyły piesze pielgrzymki na Jasną Górę
Sierpień to w Polsce miesiąc pielgrzymek. Odbywają się 
one wprawdzie w ciągu całego roku, ale te największe, 
najbardziej widoczne, najbardziej znane idą od ostatnich 
dni lipca do połowy sierpnia. 
Celem ich jest Jasna Góra, duchowe serce Polski. Wszyst-
kie te pielgrzymki to wielkie rekolekcje w drodze. To 
w żadnym razie nie jest jeszcze jeden rajd turystyczny, 
chociaż przy okazji poznajemy nasz piękny kraj. Czas 
spędzony na tej wędrówce to czas zadumy nad naszym 
życiem, to czas modlitwy. Wspaniałą formą uczestnictwa 
w narodowym pielgrzymowaniu jest nasza różnoraka 
pomoc dla wszystkich tych, którzy czynnie uczestniczą 
w pielgrzymkach. A mamy po temu wyjątkową okazję, 
jako że trasa Ełckiej Pielgrzymki Pieszej wiedzie od jej po-
czątku, czyli od 21 lat, przez ziemię nasielską. Także w tym 
roku, tradycyjnie w dniu 3 sierpnia, będziemy gościli piel-
grzymów z diecezji ełckiej i wspólnie z nimi będziemy się 
modlili. I po raz czternasty „przyprowadzi” ją do nas jej 
kierownik ks. kan. Kazimierz Gryboś. W trzy dni później, 6 
sierpnia, na pielgrzymi szlak wyruszą pielgrzymi z parafii leżących w granicach naszej gminy. Pójdą z pielgrzymką 
płocką, która jest organizowana od 31 lat. Hasło tegorocznej pielgrzymki zawarte jest w słowach: „Kto wierzy, 
nigdy nie jest sam”. W dniu 6 sierpnia pielgrzymów płockich na pątniczy szlak wyprawi ks. dr Piotr Libera, biskup 
ordynariusz diecezji płockiej. Trasę od Płocka do Częstochowy podzielono na 9 etapów (ok. 30 km dziennie). 
Wejście naszej płockiej pielgrzymki do Częstochowy planowane jest na 14 sierpnia. Nasi nasielscy pątnicy wędro-
wać będą w grupie błękitnej. Grupę tę tworzą pielgrzymi z 16 parafii dekanatów nasielskiego i zakroczymskiego. 
Przewodnikiem naszej grupy będzie ks. Jacek Prusiński. Swoją duchową łączność z tymi, którzy będą „w drodze”, 
mieszkańcy nasielskiej ziemi będą utrzymywać poprzez codzienny, wspólny, organizowany w naszych świąty-
niach wieczorny Apel Jasnogórski. To jedna z form duchowego pielgrzymowania. 

andrzej zawadzki

W przedostatnim tygodniu lip-
ca br.  gospodarst wo państ wa 
Hanny i Krzysztofa Kowalskich 
w Winnikach dwukrotnie odwiedzi-
ła delegacja złożona z naukowców 
i rolników z całego świata. Zoba-
czyli oni m.in., jak produkowany 
jest słynny olej lniany. 
We wtorek, 23 lipca, i czwartek, 25 
lipca, gospodarstwo odwiedziło 
ponad 100 gości biorących udział 
w XIX Kongresie IFMA (The Inter-
national Farm Management Asso-
ciation), który w tym roku po raz 
pierwszy odbywał się w Polsce, 
a jego organizatorem była Szko-
ła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego. Tematem tegorocznego 
kongresu była „Transformacja rol-
nictwa – między polityką, nauką 
a konsumentem”. W kongresach 
uczestniczy zwykle 300–400 
osób, reprezentujących zarów-
no sektor produkcji rolniczej, jak 
i pracowników nauki, decydentów 
politycznych, przedstawicieli firm 
zaopatrujących rolnictwo w środ-
ki produkcji, przedsiębiorstw prze-
twórczych i handlowych, a także 
organizacji związanych z sektorem 
agrobiznesu i zaangażowanych 
w rozwój obszarów wiejskich. 

Kongresy organizowane są przez 
różne kraje na świecie i do tej 
pory odbywały się m.in. w Wiel-
kiej Brytanii, Niemczech czy USA. 
W ramach tegorocznego spotkania 
poza sesjami naukowymi uczestni-
cy mogli zwiedzić kilka interesują-
cych gospodarstw rolnych, w tym 
to należące do państwa Kowalskich. 
Goście pochodzili z najróżniej-
szych krajów i kręgów kulturo-
wych, dlatego z wielką uwagą 
zwiedzali gospodarstwo. Poza Eu-
ropejczykami (Anglicy, Duńczy-
cy, Czesi, Austriacy) znaleźli się 
wśród nich np. przedstawiciele obu 
Ameryk i Afryki, byli też Japończy-
cy, a nawet Afgańczycy. Wszyscy 
z ciekawością przyglądali się pro-
dukcji, wielokrotnie nagradzanego, 
oleju lnianego, począwszy od jego 
tłoczenia aż do momentu, gdy tra-
fia do butelki. Państwo Kowalscy 
pokazali przybyłym również, jedną 
z nielicznych w kraju, hodowlę świń 
rasy złotnicka biała, które ze wzglę-
du na swoje walory są hodowane 
pod ścisłą kontrolą Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. 
Gospodarze przygotowali ponadto 
prezentację multimedialną na temat 
historii swojego gospodarstwa. Pań-

stwo Kowalscy zadbali, by okazać 
swoim gościom prawdziwie pol-
ską gościnność. Po części oficjalnej 
można było zasiąść do stołów, aby 
spróbować lokalnych smakołyków, 
w tym chleba ze smalcem czy śle-
dzi w oleju, oczywiście lnianym. 
Czas umilał również zespół mu-
zyczny seniorów „Wiecznie Mło-
dzi” z Płońska, który grał i tańczył 
w rytm różnych utworów biesiad-
nych. Lokalny folklor bardzo przy-
padł do gustu przyjezdnym, którzy 
pozytywnie wyrażali się o piosen-
kach, a wielu z nich dało się nawet 
porwać do tańca. 
Na zakończenie spotkania każ-
dy gość z firmowymi upominka-
mi i z wiedzą z zakresu rolnictwa 
pożegnał gospodarstwo wiejskie 
pana Krzysztofa Kowalskiego. To 
spotkanie również było doskona-
łą okazją do promocji naszej gmi-
ny. Tym bardziej że uczestniczyli 
w nim Bogdan Ruszkowski, nowo 
wybrany burmistrz Nasielska, Anna 
Aksamit, senator RP, Krzysztof Za-
niewski z Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Mazowieckiego i przed-
stawiciele MODR.

Paweł Kozłowski

Drodzy Państwo,
Dziękuję serdecznie za poparcie jakiego mi Państwo udzielili w wyborach na burmistrza 
Nasielska. Postaram się nie zawieść Państwa w przyszłości.
W sprawach ważnych dla naszej społeczności lokalnej chciałbym pozostać w kontakcie 
z Państwem w celu wymiany poglądów, wsparcia i zwrócenia uwagi na niektóre inwestycje 
czy przedsięwzięcia. 
Korzystając z okazji, gratuluję Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu zwycięstwa, życzę sukcesów, 
zarówno Burmistrzowi, jak i mieszkańcom.
      Z wyrazami szacunku,
       Andrzej Pacocha

Składam serdeczne podziękowania Wyborcom,  
którzy zaufali mi i oddali na mnie swój głos.  
Szczególne podziękowania kieruję do tych,  

którzy pomagali mi i wspierali w kampanii wyborczej.
Zapewniam, iż nadal chcę i będę służyć Państwu swoją pracą,  

wiedzą i doświadczeniem.  
Będę także mocniej angażować się  

w życie społeczno-polityczne naszej gminy  
i obserwować dokonania nowo wybranego Burmistrza.

         Magdalena Biernacka

P O D Z I Ę K O W A N I A

fot. M. Brodowski

fot. P. Kozłowski

fot. A. Zawadzki
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RUBRYKA HARCERSKA

Druga barykada
Wakacje są dla większości z nas czasem wypoczynku, odprężenia i re-
laksu. Cieszą się nim szczególnie dzieci i młodzież, ale także w ramach 
swoich możliwości robią to dorośli. Pomysłów na spędzenie wolnego 
czasu jest wiele, można siedzieć w domu i cieszyć się kontaktem ze zna-
jomymi, wyjechać na wycieczkę, z przyjaciółmi lub na kolonie. Jednakże 
harcerz zawsze odpowie, że wakacje kojarzą mu się z Harcerską Akcją 
Letnią i związanym z nią wakacyjnym obozem harcerskim.
Harcerze z Hufca Nowy Dwór Mazowiecki po raz drugi spędzali wakacje 
na ziemi świętokrzyskiej, goszcząc w bazie obozowej Hufca ZHP Stara-
chowice nad zalewem Lubianka. Tym razem letni odpoczynek trwał dwa 
tygodnie: od 18 lipca do 1 sierpnia. „Druga barykada” jest nawiązaniem 
do koncepcji z 2003 r. – tak jak wtedy harcerze wcielają się w role mło-
dych powstańców warszawskich z 1944 r. Aby mogło to dojść do skutku, 
musieli postawić swoją barykadę i zapoznać się z historiami batalionów, 
których imiona przyjęły poszczególne zastępy. Ponadto uczyli się wielu 
ciekawych i przydatnych rzeczy, takich jak pierwsza pomoc, orientacja 
w terenie, techniki maskowania, praca w zespole, szyfrowanie i samo-
dzielne rozwiązywanie zadań. 
Dodatkowo harcerze spędzali radośnie czas, korzystając z kąpieliska, 
zaplecza w postaci łódek i kajaków, uczestnicząc w olimpiadach, festi-
walach i kabaretonach. Zwiedzali także okoliczne tereny, uczestnicząc 
w wycieczkach i rajdach, dzięki czemu zobaczyli Wykus, będący miej-
scem zgrupowania powstańców styczniowych oraz z okresu II wojny 
światowej dowodzonych przez Jana Piwnika „Ponurego”, a także kopal-

nię krzemienia pasiastego. Na obozie nie mogło zabraknąć też charakte-
rystycznych dla nas gier terenowych, dzięki czemu uczestnicy letniego 
wypoczynku mogli pomóc rannemu spadochroniarzowi, wcielić się 
w losy małego powstańca Janka, przemycić depesze i zaangażować się 
w Powstańczą Pocztę Polową. Nad wszystkim czuwała przeszkolona ka-
dra pod kierownictwem phm. Agnieszki Semeniuk-Czepczyńskiej, by 
wszystko mogło odbyć się w sposób bezpieczny i merytoryczny.
Obóz harcerski to aktywny wypoczynek, mnóstwo wspomnień, przy-
jaciół i nabytych umiejętności. To jedna z niewielu form wypoczynku, 
która moim zdaniem w sposób wychowuje uczestników i przygotowuje 
ich do podejmowania działań w prawdziwym życiu. Niestety, lipiec się 
już skończył, a razem z nim nasza obozowa akcja letnia. Następna taka 
przygoda dopiero za rok!

pwd. Daniel Nowak

ROZMAITOŚCI
ZDROWIE

Hirudoterapia, czyli leczenie pijawkami
Pijawki powracają do łask i co-
raz częściej są wykorzystywane 
w medycynie konwencjonalnej 
do leczenia wielu schorzeń u ludzi. 
W Ameryce w 2004 r. zostały na-
wet oficjalnie uznane za lekarstwo 
przez tamtejszą Agencję ds. Żyw-
ności i Leków. W leczeniu wyko-
rzystywana jest pijawka lekarska 
(Hirudo medicinalis ), hodowana 
w tym celu w sterylnych warun-
kach laboratoryjnych. Hodowla pi-
jawek lekarskich jest koniecznością, 
albowiem po pierwsze, przy stoso-
waniu pijawek lekarskich pocho-
dzących ze środowiska naturalnego 
istnieje realna możliwość przeno-
szenia przez nie chorób, a po dru-
gie zostały one prawie doszczętnie 
w naturze wytępione. Masowe ich 
wychwytanie ze środowiska na-
turalnego dla celów leczniczych 
drastycznie obniżyło ich liczeb-
ność. Pijawka lekarska od 1995 r. 
jest objęta w Polsce ochroną ga-
tunkową. W polskiej Czerwonej 
Księdze Zwierząt została zaliczona 
do kategorii „VU”, a więc gatunków 
wysokiego ryzyka, narażonych na 
wyginięcie. Znajduje się też w Czer-
wonej Księdze Gatunków Zagrożo-
nych IUCN (Międzynarodowej Unii 
Ochrony Przyrody i Jej Zasobów).

Charakterystyka pijawki
Pijawka lekarska jest pasożytem 
żywiącym się krwią kręgowców. 
„Najedzona” może przeżyć bez 
pokarmu prawie dwa lata. Widok 
pojedynczej pijawki albo wielu 
kłębiących się w słoiku w roztwo-
rze wodnym czy też przyssanych 
do ciała napawa nas wstrętem 
i obrzydzeniem. Ale i w jej wy-
padku potwierdza się stara zasada 
„im lekarstwo mniej nam smakuje, 
tym jest skuteczniejsze”. Wyglą-
da ona jak podłużny spłaszczony 
owalny woreczek o długości do-
chodzącej do prawie 15 cm. Kiedy 
jest syta, masa i objętość jej ciała 
zwiększa się pięciokrotnie. Ma 
dwie przyssawki – przednią i tyl-
ną. W przedniej znajduje się z ot-
wór gębowy wyposażony w dwie 
szczęki, z których każda ma po 
80–90 mikroskopijnych zębów. 
Tymi zębami bezboleśnie prze-
gryza skórę żywiciela na głębo-
kość około 1,5 mm, a potem ssąc 
krew, leczy…
Leczenie pijawkami znane było 
ludzkości już kilka tysięcy lat przed 
naszą erą. Z malowideł skalnych, 
fresków w grobowcach, legend, 
ale także ze źródeł pisanych wiemy, 
że pijawkami leczono już w preko-
lumbijskiej Ameryce, w starożyt-
nym Egipcie, Grecji czy Rzymie 
oraz w Azji. W Europie kuracja pi-
jawkami, początkowo znana tyl-
ko medycynie ludowej, „weszła 
na salony”, aby w wieku XVIII i na 
początku wieku XIX stać się najpo-
pularniejszą metodą leczenia wie-
lu chorób i schorzeń. Najbardziej 
popularną wtedy metodą były tzw. 
krwioupusty. Upuszczano więc 
choremu krew dla usunięcia z or-
ganizmu nadmiaru wilgoci, obniże-
nia ciepłoty ciała, w celu wydalenia 
krwi zepsutej lub wstrząśniętej albo 

usunięcia z organizmu chorego 
krwi zawładniętej przez złe du-
chy lub demony, czy też wreszcie 
w celu przywrócenia równowagi 
soków ustrojowych. Krwioupu-
sty stosowano, gdy nie pomagały 
zaklęcia i środki przeczyszczające. 
Z czasem obserwacja skuteczności 
leczenia pijawkami przy niektórych 
chorobach czy schorzeniach spra-
wiła, że z powodzeniem stosowa-
no tę metodę, np. przy wstrząsach 
mózgu, chorobach nerek, wątroby, 
bólach stawów, gruźlicy i epilepsji.

Współczesne  
zastosowanie

Rozwój medycyny, farmakologii, 
mikrobiologii w drugiej połowie 
XIX wieku oraz nacisk na zacho-
wanie zasad higieny przyczyniły 
się do gwałtownego spadku le-
czenia z wykorzystaniem pijawek. 
Powrócił y one ponownie, kie-
dy w latach 50. XX w. prof. Fritz 
Markwardt wyizolował z krwi pi-
jawki hirudynę, substancję biał-
kową hamującą krzepnięcie krwi. 
Z biegiem lat naukowcy odkry-
wali i  nazywali coraz to nowe 
produkty pijawki lekarskiej. W pro-
wadzonych badaniach poszuki-
wane są możliwości zastosowania 
„produktów pijawki lekarskiej” 
w leczeniu chorób i schorzeń, 
uznanych przez medycynę za 
najbardziej ciężkie, przysparza-
jące człowiekowi najwięcej bólu. 
Potwierdzone jest badaniami na-
ukowymi i udokumentowane, że 
wykorzystując pijawkę lekarską, 
można skutecznie leczyć cho-
roby układu sercowo-naczynio-
wego, narządów oddechowych, 
dróg żołądkowo-jelitowych, ukła-
du moczowo-płciowego, ukła-
du kostno-mięśniowego. Coraz 
częściej wykorzystuje się ją m.in. 
w chirurgi i  naczyniowej i  pla-
stycznej, w neurologii, w choro-
bach skórnych, nowotworowych, 
a nawet w stomatologii czy geria-
trii. Naukowcy odkrywają coraz 
to nowe mechanizmy działania 
związków wytwarzanych przez 
pijawki lekarskie i wskazują moż-
l i woś c i  ich w ykorz yst y wania 
w szeroko rozumianym leczeniu 

człowieka. I tak, wspomniana po-
wyżej hirudyna, najbardziej zna-
ny produkt pijawki lekarskiej, to 
obecnie wysoko ceniony przez le-
karzy lek przeciwzakrzepowy, lep-
szy od heparyny czy dikumaryny 
(otrzymywanej z koniczyny). Na 
początku lat 80. XX w. naukowcy 
wykazali, że czysta hirudyna nie 
wywołuje żadnych działań ubocz-
nych w organizmach pacjentów 
cierpiących na różne, szczególnie 
ciężkie, choroby krwi. Hirudyna 
jest skuteczniejsza w zapobiega-
niu zawałom niż stosowana do tej 
pory aspiryna czy heparyna. Dzia-
ła, zmniejszając ryzyko powstania 
w naczyniach wieńcowych serca 
skrzepu krwi doprowadzającego 
do zawału.

Metoda kuracji w Polsce
Leczenie pijawkami, także w Pol-
sce, jest oferowane przez wiele 
profesjonalnych klinik medycz-
nych. Z roku na rok zyskuje co-
raz większą liczbę zwolenników 
wśród lekarzy i chorych. I choć 
medyc yna tradyc yjna za lec a 
w procesie leczenia pijawkami 
użycie jednej pijawki na 1 kg cia-
ła chorego, to w praktyce stosuje 
się ich zazwyczaj znacznie mniej, 
a ich liczba zależy od wieku pa-
cjenta, zaawansowania choroby 
i czasu jej trwania. Tak więc pod-
czas jednego seansu „pijawkowe-
go” przystawia się najczęściej od 
4 do 20 pijawek, co trwa zazwy-
czaj około 15–20 minut. Pamię-
tać też trzeba o bezwzględnych 
przeciwwskazaniach do leczenia 
pijawkami, do których należą: he-
mofilia i anemia, ciąża, uczulenie 
na którąś z substancji produkowa-
nych przez pijawki czy też ogólne 
wyniszczenie organizmu, co ma 
miejsce np. przy nowotworach 
złośliwych. Decydując się na za-
biegi lecznicze z wykorzystaniem 
pijawek, wybierajmy sprawdzo-
ne i działające przez dłuższy czas 
ośrodki medyczne. Średnio koszt 
jednego seansu kształtuje się od 
100 do 300 zł, ale jest zależny np. 
od liczby wykorzystanych pijawek 
(1 pijawka kosztuje mniej więcej 20 
zł) czy miejsca przeprowadzenia 
zabiegu (dom, klinika).

Anna Fronczak 

WAKACYJNE NARRACJE

Głowa do góry 
W pracy kolejny dzień z rzędu było nerwowo, w domu dzieci krzyczą i rozrabiają, jakoś ogarniam towarzystwo i dla świętego spokoju włączam 
w końcu telewizor. A tam wiadomości, oczywiście z przewagą tych najgorszych. Mam dość.
Podnoszę głowę do góry i widzę kwiaty, drzewa, ptaki, zwierzęta, kolorowe wspomnienia, radości i smutki. Czas płynie powoli, rytmicznie mruga-
ją powieki, nie daję się uwieść szumowi informacji napływających zewsząd. Myślę wstecz i przychodzą godziny krótkie, długie, przegadane noce, 
wzruszające przeżycia. Czas wzlotów i upadków, dom rodzinny, uśmiech babci, dotyk miłości, ludzie bliscy i ludzie dalecy, są ze mną teraz, w tej 
chwili. Myśli wirują, jak na karuzeli, nachodzi zieleń, brąz, ugier, ultramaryna, róż, pomarańcz, aż w końcu szarość i czerń. I choć nie jest ona zła, nie 
boję się jej – jest wielka, przenikająca czerń boleści. Czerń bliska, która tonąc w mojej głowie, otwiera nowe szuflady wspomnień. Po niej przycho-
dzi krzyk, lament i ból. Jest jednak spokojny, spokojnie drwiący z nas z oddali otchłani. Mam czas na zadumę, refleksję i rozliczenie. Wiem, że kiedy 
otworzę oczy, słońce zaświeci swoją radością, a ptaki rozszczebioczą się, opowiadając mi najpiękniejsze baśnie nieznanych autorów.
Podnoszę głowę często, bo wtedy wiem, że nie jestem sama, wiem, że to wszystko, co było i jest, ma jakiś sens i cel, a czas, który tak niezrozumiale 
przewraca stale kartki w księdze mojego życia, ma swoją wartość, do niego warto powracać.
Głowa do góry, proszę Państwa, nie dajmy się zwariować, wyciągnijmy czasem wtyczkę i odpłyńmy dalej myślami, poznając na nowo historię 
swojego życia. Włosy siwieją w zastraszającym tempie, zegar tyka coraz szybciej, zmniejsza się miasto z roku na rok. Tempo wzrasta, a ja radzę 
zatrzymać się, choć na chwilę, przytulić się do wspomnień i przepłynąć rzekę powoli. Na prawdę warto.

(zuza)
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Kino NIWA ZAPRASZA
7-11 sierpnia godz. 15.00

KRÓL LEW 3D
Animacja, familijny; USA; czas: 1 godz. 29 min.

Klasyk powraca w wersji 3D. Historia Sim-
by, lwiątka bardzo ciekawego świata, a zara-
zem następcy Mufasy, władcy Lwiej Ziemi. Po 
śmierci wuja Skazy, Simba w poczuciu winy 
opuszcza rodzinną krainę. Wycieńczonego 
lwa odnajduje dwójka wesołych przyjaciół - 
surykatka Timon i guziec Pumba. Przekazują 
młodemu lwu swą wielką życiową mądrość: 
hakuna matata - czyli „nie martw się”. 

7-11 sierpnia godz. 17.00

Perfekcjonista
Thriller; Francja; czas: 1 godz. 44 min.

Toni Musulin, zupełnie zwyczajny człowiek, 
znajduje pewnego dnia w bagażniku samo-
chodu 11,6 miliona euro. 

7-11 sierpnia godz. 19.00

Pacific Rim
Dramat; Francja; czas: 2 godz. 05 min.

Ziemia zostaje zaatakowana przez potężne 
monstra. Do walki z nimi stają gigantyczne ro-
boty sterowane przez ludzi. 

14-18 sierpnia godz. 15.00

Był sobie dzieciak
Dramat historyczny; Polska; czas: 1 godz. 37 min.

Powstanie warszawskie. Marek to młody poeta 
i niedoszły maturzysta, który chce spotkać się 
z ojcem, jednak by do tego doszło musi prze-
drzeć się z Ochoty do opanowanego przez 
powstańców Śródmieścia. Po drodze spotyka 
młodą matkę Irenę, kobietę, która szuka wal-
czącego w Szarych Szeregach, syna. 

14-18 sierpnia godz. 17.00

RED 2
Komedia, thriller, akcja; USA; czas: 1 godz. 56 min.

Stróż prawa na Dzikim Zachodzie zakłada ma-
skę i z pomocą Indianina pragnie pomścić 
śmierć towarzyszy. 

14-18 sierpnia godz. 19.00

Byzantium
Dramat, fantasy, thriller; Irlandia, USA, Wielka Brytania; 
czas: 1 godz. 56 min.

Mieszkańcy nadmorskiej miejscowości po-
znają sekret dwóch tajemniczych kobiet, któ-
re zatrzymały się w lokalnym ośrodku. 

15 SIERPNIA KINO NIECZYNNE

www.noknasielsk.pl

Baran (21.03–19.04)
Unikaj zbytniej otwartości, to nie jest naj-
lepszy czas na szczerość. Nie daj się namó-
wić na nowe interesy. Barany zmagające się 
z chorobą szybciej wrócą do zdrowia.
Byk (20.04–20.05)

Zwiększy się Twoja wrażliwość psychiczna, 
a codzienne sprawy nabiorą tempa. Jeśli je-
steś w związku, nie angażuj się w żadne przy-
gody miłosne czy romanse. Postaraj się też 
nie przebywać długo poza domem. 
Bliźnięta (21.05–21.06)
Staniesz się bardzo popularną osobą. Ludzie 
będą zasięgać Twojej opinii, mogą nawet 
próbować Cię naśladować. Jeśli dostaniesz 
propozycję objęcia wysokiego stanowiska, 
zgódź się. W przyszłości okaże się, że był to 
strzał w dziesiątkę. 

Rak (22.06–22.07)
Nie odkładaj pilnych spraw na później. Po-
radzisz sobie z biurokracją, możesz też coś 
załatwić w urzędach. Zauważysz, że komuś 
bardzo na Tobie zależy, mimo że nie mówi 
tego wprost. Zrób pierwszy krok.
Lew (23.07–22.08)

Możesz wreszcie przystąpić do realizacji po-
mysłu, który stale odkładasz na lepsze czasy. 
Wykorzystaj każdą nadarzającą się okazję do 
odpoczynku. Jeżeli masz zamiar udać się w po-
dróż, masz szansę na nową przyjaźń.
Panna (23.08–22.09)

Odczujesz teraz wzrost witalności i aktyw-
ności. Wszystko toczyć się będzie szybko 
i z korzyścią dla Ciebie. To wspaniały czas na 
wprowadzanie zmian. Sukcesy na polu towa-
rzyskim sprawią, że odzyskasz pewność siebie. 

Waga (23.09–22.10)
Jeśli nie jesteś na urlopie, w pracy zapowia-
da się prawdziwe urwanie głowy. Nie daj się 
wciągnąć w wątpliwe interesy. Na szczęście 
masz wsparcie Wenus. W sprawach rodzin-
nych pełna sielanka. 

Skorpion (23.10–21.11)
To dobry czas na wypoczynek. Możesz śmiało 
wyjeżdżać na urlop. Korzystaj z życia, ale uwa-
żaj, aby w ferworze zabawy nie zniszczyć tego, 
co z takim mozołem budujesz. Zwróć uwagę 
na swoją dietę.

Strzelec (22.11–21.12)
Nastaw się teraz na twórcze działania. Jeśli pro-
wadzisz własną firmę, możesz otrzymać cie-
kawą, lecz ryzykowną propozycję. Rozważ ją 
dokładnie. W miłości rozsądek weźmie górę 
nad porywami serca.

Koziorożec (22.12–19.01)
Pojawią się nagłe zmiany w Twoich planach. 
Możliwe spotkanie dawno niewidzianej oso-
by lub zapoczątkowanie zupełnie nowej 
przyjaźni. Uważaj, beztroskie wydawanie go-
tówki może Cię doprowadzić do kłopotów.

Wodnik (20.01–18.02 )
Ktoś może zmusić Cię do dokonania rady-
kalnej rewizji poglądów. Uważaj, bo konse-
kwencje decyzji podjętych w tym tygodniu 
będą rzutować na Twoją w przyszłość. Ktoś 
usiłuje Ci zaszkodzić, miej się na baczności.

Ryby (19.02–20.03)
Korzystaj z letniej aury i jak najczęściej wy-
jeżdżaj, nawet krótkie pobyty poza domem 
zregenerują Twoje siły. To dobry czas na roz-
poczęcie budowy domu, zakup ziemi lub cze-
goś wartościowego. 
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Wakacje w NOK-u
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci na wakacyjne spektakle teatralne. 

9 sierpnia 2013 r. (piątek) godz. 12.00 „Dwie Dorotki”
Adaptacja mniej popularnej baśni braci Grimm, znanej też pod 
tytułem „Pani Zima”. Opowieść o wdowie, która ma dwie córki. 
Rodzona jest leniwa, pasierbica pracowita. Pasierbicy wysłanej po 
wodę prąd rzeki porywa wiadro. Dorotka, bojąc się gniewu maco-
chy, postanawia za wszelka cenę je odnaleźć. Na jej drodze jawią 
się mówiące jabłoń i piec chlebowy. Pomagając im, Dorotka za-
skarbia sobie ich wdzięczność. Spotkana na dalszej drodze tajem-
nicza staruszka również wynagradza Dorotkę za jej dobre serce. 
Macocha z zazdrości wysyła w drogę swoją rodzoną córusię…
Spektakl uczy, że człowiek dobry, uczynny i pracowity, w prze-
ciwieństwie do leniwego i chciwego, może być szczodrze wyna-
grodzony przez los. Czas trwania: 40 min.

26 sierpnia 2013 r. (poniedziałek) godz. 12.00 
„Żółw i zając”
Pełna humoru historia powolnego Żółwika Bogdanka, który postana-
wia zmierzyć się w wyścigu ze sprytnym i bardzo szybkim Zającem. 
Wydaje się, że Żółw nie ma szans na zwycięstwo, ale… Adaptacja sce-
niczna wiersza dla dzieci, ubarwiona zabawnymi dialogami i charak-
terystycznymi postaciami zwierząt (Sroka Krysia – artystka leśna, Miś 
– Śpioch, Lis Zenon – leśny menedżer, i Baran, któremu się nigdy ni-
gdzie nie spieszy). Czas trwania: 40 min.

Cena biletu na każdy ze spektakli – 5 zł.
K.T.

PORADY

Dieta osób starszych 
Jesień życia jest perspektywą nas wszystkich, dla jednych bliższą, dla innych dalszą. Należy 
jednak pamiętać, że nawet w podeszłym wieku warto zadbać o odpowiednie żywienie. 
Każdy organizm jest inny, jedni do ostatnich dni są aktywni, samodzielni, inni natomiast 
chorują i potrzebują pomocy.
Dlatego szczególnie ci drudzy potrzebują odpowiedniej opieki. Częste odwiedzamy lekarzy, łykamy stosy 
tabletek, a o odpowiednim jedzeniu zapominamy. Prawidłowe odżywienie pacjenta znacznie poprawia jego 
stan zdrowotny i fizyczny. O czym należy pamiętać, planując żywienie osoby starszej? Przede wszystkim po-
dawane posiłki powinny być wartościowe. Osoby starsze często mają osłabiony apetyt, mniej jedzą, dlatego 
trzeba podawać im wartościowe posiłki, zawierające pełnowartościowe białko (mięso, jaja, chudy nabiał), wi-
taminy, składniki mineralne, tłuszcz roślinny, węglowodany. 
Należy jednak unikać węglowodanów prostych, szczególnie w postaci słodyczy. Produkty te podnoszą znacz-
nie poziom glukozy we krwi na czczo i po posiłkach, a często osoby starsze mają zaburzenia tolerancji wę-
glowodanów lub cukrzycę. Dodatkowo słodycze, ciasta są wysokoenergetyczne, dlatego jeśli osoba starsza 
zjada słodycze, to znacznie mniej zje wartościowych produktów i potraw. Ważne jest także to, aby posiłki były 
smaczne, atrakcyjne wizualnie i przygotowane z produktów, które pacjent lubi. Ważne jest spożycie warzyw 
i owoców, aby dostarczyć odpowiednich ilości witamin i składników mineralnych. Często należy jednak po-
dawać je w postaci gotowanej lub znacznie rozdrobnionej. Posiłki należy również podawać starszym osobom 
o odpowiedniej konsystencji, w zależności od możliwości pacjenta. Jeśli przełykanie jest utrudnione, to należy 
podawać posiłki papkowate lub płynne, miksowane. 
W ciągu dnia pacjent powinien spożywać około 5 posiłków, z przerwami od 2,5 do 3 godz. Należy również 
pamiętać o odpowiednim przygotowaniu potraw, należy unikać dań smażonych, a podawać duszone, goto-
wane, pieczone. Osoby starsze również mają osłabione odczuwanie pragnienia, dlatego należy również ten 
aspekt mieć pod kontrolą. Najlepiej postawić rano np. pełną butelkę wody czy dzbanek i wieczorem spraw-
dzić, ile rzeczywiście zostało wypite. Należy podawać ok. 30 ml na każdy kilogram masy ciała. Często osoby 
starsze mają wiele chorób towarzyszących, takich jak: cukrzyca, choroby jelit, zaparcia, nadciśnienie, choroby 
nerek i wątroby, które również należy wziąć pod uwagę przy podawaniu pożywienia.
Jeśli masz w domu osobę starszą, zastanów się, jak jest odżywiana. Pamiętajmy o tym, że abyśmy byli aktywni, 
musimy mieć sprawne mięśnie, a jeśli dieta nie jest właściwie zbilansowana, organizm zabiera białko z naszych 
mięśni, przez co osłabia się nasza siła mięśniowa. Czy pamiętamy o tym, że mózg i serce to również mięś-
nie? Dlatego gdy osoby starsze są niedożywione, narastają problemy z pamięcią, poznawaniem, logicznym 
myśleniem.
Warto zadbać o osoby starsze, żeby jak najdłużej były w możliwie dobrej kondycji fizycznej i umysłowej.

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

Magiczna podróż do Turcji

Spektakl teatralny 
„Latający kufer”
24 lipca br. w sali wido-
wiskowej Nasielskiego 
Ośrodka Kultury odbyło 
się przedstawienie teatral-
ne dla najmłodszych "La-
tający kufer". 
Oryginał baśni wyszedł 
spod pióra Hansa Chri-
stiana Andersena – pisa-
rza i autora znanych baśni. 
Aktorzy Studia Małych 
Form Teatralnych z Kra-
kowa opowiedzieli nasielskiej publiczności historię syna bogatego kup-
ca, który po stracie ojca, majątku i przyjaciół zostaje sam. Jego jedynym 
dobytkiem jest stary kufer, który zupełnie niespodziewanie ujawnia swo-
je cudowne zdolności. Dzięki niemu główny bohater dociera do Turcji 
i trafia do komnat księżniczki. Młodzi od razu przypadają sobie do gustu, 
a podróżnikowi udaje się nawet zdobyć przychylność sułtana i jego żony. 
Zabawne perypetie młodzieńca podróżującego latającym kufrem bar-
dzo zaciekawiły dzieci w NOK. Najmłodsi z ochotą pomagali bohaterowi 
rozwiązywać problemy. Przedstawieniu towarzyszyła orientalna muzyka 

i stroje. Widzowie na zakończenie spektaklu dowiedzieli się, że udawanie 
kogoś, kim się nie jest, nie popłaca, a nawet za „niewinne” kłamstwa płaci 
się wysoką cenę.
Na kolejne wakacyjne spotkania z teatrem w Nasielskim Ośrodku Kultury 
zapraszamy 9 i 26 sierpnia o godz. 12.00. Więcej informacji można zna-
leźć na stronie ww.noknasielsk.pl.

K.T.
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Wycieczka do Lelewa
Niewiele jest na te-
renie naszej gminy 
atrakcyjnych miejsc 
nad wo dą,  j e dnak 
Dolina Wkry może 
być dla nas powo-
dem do dumy. Warto 
więc tam przejechać 
się rekreacyjnie choć 
raz w sezonie, a przy 
okazj i  spojrzeć na 
Nasielsk z nieco innej 
perspektywy. 
D la  om in ię c ia  ru-
chliwej drogi numer 
571 do Przyborowic 
godna polecenia jest 
trasa spokojniejsza. 
Naszą wycieczkę za-
czynamy w Nasielsku 
na skrzyżowaniu ulic 
Warszawskiej i Piłsud-
skiego. Stąd ruszamy 
w kierunku Chrcynna 
ulicą Piłsudskiego i dojeżdżając do lasu, skręcamy w prawo w ulicę Krańcową. Jest to niestety droga gruntowa na 
odcinku 2 km, ale bezpieczniejsza. Jadąc nią, po prawej stronie zobaczymy panoramę niemal całego Nasielska.
Dalej jedziemy prosto przez Siennicę, aż do stacji PKP. Tu jedyną przeszkodą są schody i brak podjazdów w przej-
ściu podziemnym, dlatego rower należy przenieść. Odradzamy też jazdę rowerem w tunelu, gdyż pracownicy 
SOK mogą nam wręczyć za taką przyjemność mandat. Kiedy opuścimy dworzec PKP w Pieścirogach, należy 
skręcić w ulicę Diamentową w kierunku Morgów – to też droga o małym natężeniu ruchu. W ten sposób doje-
dziemy do miejscowości Czajki, gdzie przed wieloma laty mieścił się PGR.
W Czajkach skręcić należy w lewo na drogę gruntową i niestety znów nas czeka przejażdżka nawierzchnią żwi-
rową na odcinku 2 km i to lekko pod górkę. Gdy dojedziemy do lasu, będzie z górki i pojawi się też asfalt. 
W ten sposób dojedziemy do Lelewa. Przy figurce należy skręcić w lewo i jechać drogą przez wieś. Potem po 
kilku zakrętach, kiedy zacznie się zabudowa z domkami letniskowymi, odbić w prawo w las. Tu, po 500 m, po-
winniśmy wyjechać na polanę i bez problemu trafić nad samą rzekę, gdzie niegdyś stał młyn wodny.

Michał B.

Podziękowanie
dla

Sołectw: Popowo Borowe, Popowo-Północ,  
Popowo Południe, Lorcin, Chrcynno

za przeznaczenie Funduszu Sołeckiego na zakup pomocy dydaktycznych  
i wyposażenia na rzecz Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym

    Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
     i społeczność uczniowska 

fot. M. Brodowski

fot. K. Tyc
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DROBNE
Instalacje elektryczne – komplek-
sowo – uprawnienia. Systemy 
alarmowe, monitoring/kame-
ry. Profesjonalnie z gwarancją. 
Atrakcyjne ceny. Tel. 518 529 925.

Sprzedam działkę budowlaną 
2100 m2. Tel. 518 445 613.

Zespół EVERYDAY. Wesela, im-
prezy okolicznościowe. Tel. 692 
823 434.

Sprzedam działki w Kosewie 
(prąd, gaz, woda). Tel.  500 138 
106.

Sprzedam tuje Szmragd. Tel. 500 
138 106.

Usługi Geodezyjne, ul. Kilińskiego 
13. Tel. 604 179 447.

Przyjmę ziemię w każdej ilości 
bez gruzu, Strzegocin. Tel. 601 
805 546.

Przyjmę ziemię z wykopów.  
Tel. 538 109 373.

Sprzedam mieszkanie 46 m2 po 
remoncie. Tel. 607 269 885.

OL-GAZ – wymiana i legalizacja 
zbiorników LPG, montaż i ser-
wis. Przyjmę ucznia na praktykę.  
Tel. 606 248 809.

Sprzedam działki budowlane – 
Nasielsk. Tel. 519 840 059.

Sprzedam działki budowlane – 
Nasielsk. Tel. 508 903 803.

Sprzedam M3 os. Warszawska, 
parter 56 m2. Cena 168 000 zł. 
Tel. 787 665 892.

Sprzedam działkę budowlaną 
3600 m2, Głodowo. Tel. 787 665 
892.

Tynki maszynowe. Tel. 516 315 
490.

Mieszkanie 32 m 2 2p. ul . 
Starzyńskiego 1/8 (Nasielsk) 
sprzedam lub wynajmę. Tel. 785 
484 339.

Zatrudnię elektromechanika 
samochodowego, ul. Płońska 
55/57. Tel. 512 333 283; 501 237 
173.

Wynajmę powierzchnię ma-
gazynowo-biurową z placem 
(Dantex). Tel. 501 237 173.

Do wynajęcia dom w Mogowie. 
Tel. 668 302 813.

Sprzedam słomę po kombajnie 
8 ha. Tel. 504 533 147.

Zatrudnię kobiety do zbioru 
pieczarek, zapewniam dojazd.  
Tel. 607 602 411.

Sprzedam mieszkanie 48 m2.  
Tel. 500 728 908.

Sprzedam działkę budowlaną, 
częściowo uzbrojoną. Tel. 784 
528 758.

Garaż do wynajęcia – murowany 
na os. Warszawska. Tel. 604 242 
523.

Zatrudnię pomoc dekarza (1 rok 
praktyki). Tel. 501 691 790.

Usługi ogrodnicze – koszenie 
trawników, koszenie kosą spa-
linową, wycinanie drzew i krze-
wów, przycinanie żywopłotów. 
Tel. 503 042 099.

Wynajmę garaż w centrum 
Nasielska, ul. POW. Tel. 501 032 
424.

Sprzedam drewno opałowe ko-
minkowe – brzoza. Tel. 795 445 
701.

Sprzedam deski szalunkowe.  
Tel. 795 445 701.

Sprzedam działki budowlane 
w Nasielsku, ul. POW. Tel. 605 
610 332.

Sprzedam działkę budowlaną 
1490 m2 ul. Krupki. Tel. 519 122 
575.

Firma zatrudni osobę z grupą 
umiarkowaną do sprzątania 
pomieszczeń biurowych jak 
również terenu zewnętrznego. 
Kontakt: 508 297 395 po godz. 
19.00

Sprzedam mieszkanie przy ul. 
Piłsudskiego. Tel. 664 519 060.

Dom do wynajęcia w Nasielsku. 
Tel. 661 781 415.

Sprzedam mieszkanie o pow.  
44 m2 os. Starzyńskiego 4.  
Tel. 663 020 804.

Sprzedam działki budowlane – 
Popowo Borowe. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 519 194 902.

Wapno magnezowe z dowozem 
na miejsce – 26 ton. Tel. 606 436 
876.

Sprzedam kosiarkę spalinową. 
Tel. 692 476 931.

Sprzedam działkę i cegłę używa-
ną. Tel. 692 122 772.

Do wynajęcia dom w Nasielsku. 
Tel. 668 110 745; 668 397 638.

Lokal do wynajęcia 50 m2 
(wszystkie media, parking) na 
działalność – Stare Pieścirogi. Tel. 
880 665 665.

Lokal do wynajęcia 25 m2 na dzia-
łalność (punk bankowy, kredyto-
wy), 45 m2 mieszkalne – Nasielsk. 
Tel. 788 628 665.

Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne – xero, fax. Tel. 784 808 
863.

Kama – usługi brukarskie.  
Tel. 507 024 590.

Sprzedam jałówkę nad wy-
cieleniem i siano w kostkach.  
Tel. 510 195 864.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

www.noknasielsk.pl

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

Wycinanie drzew, 
prace porządkowe 

oczyszczanie rynien.
Tel. 606 705 640

Cennik reklam i ogłoszeń 
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto 
zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł) 20,00
3. drobne  za słowo 0,82 
4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00
5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:

ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%
ogłoszenie całostronicowe – 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%
reklama przy winiecie 150 zł

wymiary pojedynczego modułu  ogłoszeń powierzchniowych  
wynoszą 98 mm x 45 mm

Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy w dobrym stanie, mało używany  
+ wagę 300 kg. Tel. 505 480 292.

Sprzedam kontener mieszkalny, ok. 80 m2. Tel. 664 423 582.

Usługi hydrauliczne. Tel. 504 618 250.

Sprzedam książeczkę mieszkaniową i 0,5 ha ziemi. Kaczyński Bogdan, 
Chrcynno 85.

Ridera Polska Sp. z o.o. w Katowicach
prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową węgla

skład w Nasielsku, ul. Srebrna 34 (przy dworcu PKP)  
tel. 601 220 564; 501 455 730; 23 69 31 073

Ceny detaliczne brutto:
1) węgiel orzech – kaloryczność 28 tys. KJ/kg, Kop Chwałowice  
 w cenie 713,40
2) węgiel orzech II – kal. 29 tys. KJ/kg, Kop Wesoła i Staszic  
 w cenie 713,40
3) ekogroszek luzem – kal. 28 KJ/kg, Kop. Chwałowice i Staszic  
 w cenie 799,50
4) ekogroszek syberyjski luzem – kal. 25 tys. KJ/kg w cenie 701,10
5) miał węglowy – kal. 23-24 KJ/kg w cenie 504,30
6) miał węglowy – kal. 28-29 KJ/kg w cenie 651,90

Istnieje możliwość DOWOZU.
Ceny hurtowe

Upust do 100,00 zł brutto w zależności od asortymentu  
i ilości zakupionego węgla. 

Minimalna ilość hurtowa to 20 ton.
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R E K L A M A

R E K L A M ABRYDŻ
Wyniki turnieju „czternastego” 19.07.2013 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  169 pkt (58,68%)
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 162 pkt (56,25%)
3. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  161 pkt (55,90%)
4. Janusz Wydra – Janusz Muzal   144 pkt (50,00%)
5. Mariusz Figurski – Piotr Turek    129 pkt (44,79%)
6. Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek   122 pkt (42,36%)
7. Józef Dobrowolski – Jerzy Krzemiński  121 pkt (42,01%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2013:
1-2. Piotr Kowalski       71 pkt
 Grzegorz Nowiński      71 pkt
3. Janusz Wydra      69 pkt
4. Janusz Muzal      66 pkt
5. Kazimierz Kowalski     51 pkt
6. Krzysztof Morawiecki     45 pkt
7-8. Mariusz Figurski     44 pkt
 Krzysztof Michnowski    44 pkt
9. Waldemar Gnatkowski    41 pkt
10. Jerzy Krzemiński     38 pkt
Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK

KOLARSTWO

Wyścig Dookoła Mazowsza
26 lipca około godz. 18 przez ulice nasze-
go miasta przemknęła wyścigowa zwarta 
kolumna kolarzy. Przemknęła w zawrot-
nym tempie, jako że kolarze jechali z szyb-
kością ponad 50 km na godzinę. I tyle 
żeśmy ją widzieli. A szkoda, bo kolarstwo 
ma na terenie naszej gminy wielu sympa-
tyków.
Przejazd kolarzy został prawie niezauwa-
żony. Brakowało o nim minimalnej cho-
ciażby informacji. Jedynymi znakami, które 
informowały, że u nas coś będzie się dzia-
ło „na szosie”, były bladozielonkawe strzał-
ki na drodze wojewódzkiej od Wrony aż 
do granic gminy za Jaskółowem. Dlatego 
przejazdowi kolarzy nie towarzyszyły szpalery widzów. Ci, którzy znaleźli się na trasie przejazdu, trafili tu w więk-
szości zupełnie przypadkowo. 
Z pewnością byłoby ich więcej, gdyby wcześniej znalazła się bardziej dostępna informacja, że 26 lipca przez teren 
naszej gminy wiodła będzie trasa piątego etapu wyścigu Dookoła Mazowsza: Modlin–Nowodwór Maz. Etap ten 
liczył 131,1 km, z tego aż 26 km przypadało na gminę Nasielsk.
Wyścig Dookoła Mazowsza ma już długą, bo ponad pięćdziesięcioletnią historię. Wielokrotnie jego trasa wiodła 
przez Nasielsk. Nigdy wprawdzie nasze miasto nie było miastem etapowym, ale prawie zawsze, gdy kolarze je-
chali przez Nasielsk, mieściła się tu lotna premia. 
To bardzo atrakcyjny element każdego wyścigu, ponieważ widzowie obserwują nie tylko monotonny przejazd 
kolorowej kolumny wyścigu, ale mają możliwość obserwacji kolarskiej walki. Tych emocji w czasie tegorocznego 
wyścigu nasielszczanom także oszczędzono. I szkoda, bo emocji byłoby bardzo dużo, a byłaby to jednocześnie 
promocja naszej gminy i miasta.
56. Międzynarodowy Wyścig Dookoła Mazowsza – Mazovia Tour miał sześć etapów. Trzy z nich rozegrane zo-
stały na terenie powiatu nowodworskiego. Zwycięzcą całego wyścigu został Marcin Sapa z zespołu BDC Marc 
Pol, który ma swą siedzibę w Nowym Dworze Mazowieckim.
Kto był pierwszy w Nasielsku, tego nie ustaliliśmy. Na czele z niewielką przewagą jechało 7 kolarzy. Potem z nie-
wielką stratą jechała cała olbrzymia grupa, prawie stu zawodników. „Nasielski” etap ukończyło 104 zawodników, 
a wystartowało do niego 106 kolarzy. Średnia szybkość na nasielskim etapie wyniosła 46, 54 km/h. 

andrzej zawadzki

PIŁKA NOŻNA

Żbik ma  
kłopoty kadrowe
Do pierwszego meczu, in-
augurującego nowy sezon 
piłkarskich rozgrywek, po-
zostały już tylko dwa tygo-
dnie. To naprawdę niewiele, 
zwłaszcza jeśli weźmie się 
pod uwagę fakt, że jeszcze 
nie wiadomo, kto ostatecz-
nie wybiegnie w pierwszym 
składzie w dniu 14 sierpnia 
w Ojrzeniu na boisko prze-
ciwko tamtejszej Tęczy. 
Nie chodzi w tym wypadku 
o ilość. Ta raczej nie budzi 
obaw. Do pierwszego składu 
pretenduje wielu młodych 
zdolnych piłkarzy, w większości wy-
chowanków naszego klubu. Młodość 
jest ich atutem. Jednak ona sama nie 
wystarczy. Tych atutów musi być 
znacznie więcej. Można je podzielić 
na te, które zależą od warunków fi-
zycznych zawodnika (wzrost, waga, 
szybkość, zwrotność, gibkość), jak 
i te, które zależą od stanu ducha (od-
waga, waleczność, nieustępliwość, 
zdecydowanie). Wydaje się, że naszej 
młodzieży wielu tych cech brakuje, 
a dochodzenie do pełnej dyspozycji 
jest zbyt wolne. Wybijającym się za-
wodnikiem młodego pokolenia jest 
bezsprzecznie Marek Osiński. Duże 
nadzieje należy wiązać z Danielem 
Szadkowskim i Dawidem Kulpą. Ich 
czas przyjdzie, jak przyjdzie też czas 
innych zdolnych i chętnych do cięż-
kiej pracy zawodników.
Dobra drużyna to ta, w której mło-
dość i doświadczenie idą w parze. 
Niepokojące jest to, że doświadczeni 
piłkarze nie zawsze są dyspozycyjni. 
Brakuje ich niekiedy w bardzo waż-
nych pojedynkach. 
Wynika to najczęściej z tego powo-
du, że nie zawsze można pogodzić 
udział w treningach i zawodach z pra-
cą zawodową. A nasz klub jest bied-
ny i nie stać go na rekompensowanie 
utraconych zarobków, o nagradzaniu 
piłkarzy już nie mówiąc. Nie można 
się więc dziwić, że młody człowiek 
idzie tam, gdzie klub potrafi mu stwo-
rzyć lepsze warunki bytowe. Stąd sta-
ły dylemat przed każdym nowym 
sezonem trenera i Zarządu: na kogo 
możemy liczyć. Drużyny, w danym 
momencie bogatsze, podkupują za-
wodników biedniejszym klubom. 
Zarząd Żbika i trenerzy robią wszyst-
ko, aby na czas należycie przygo-
tować naszych piłkarzy do sezonu. 
Pole działania mają wyraźnie ogra-
niczone. Pierwsze próby oceny 
możliwości „naszych” w konfron-
tacji z drużynami, które grają w tej 
samej klasie rozgrywkowej, ale w in-
nej grupie, wypadły zupełnie nieźle. 
Nie chodzi tu tylko o wynik spotkań. 
Te też nie były najgorsze. W me-
czu z WKS-em Rzekuń odnieśliśmy 
zwycięstwo 3:2, a mecz z Dębem 
Wieliszew zremisowaliśmy 2:2. Cha-
rakterystyczne było to, że w obydwu 
spotkaniach po pierwszej połowie 
Żbik przegrywał 2:0. Po zmianie 
stron i rozmowie z trenerem nasi pił-
karze zagrali bardziej zdecydowanie 

i wyraźnie przeważali. Jeszcze jedno 
w tym wypadku warte jest zauwa-
żenia: w obydwu meczach nasza 
drużyna nie grała w optymalnym 
składzie. 
Obecny sezon jest szczególnie waż-
ny, i to nie tylko dla naszej drużyny. 
Przygotowywana jest reorganizacja 
rozgrywek. Na niej można wiele zy-
skać, ale również wiele stracić. Do tej 
pory Żbik zazwyczaj w wyniku re-
organizacji tracił. Obecnie, aby dużo 
zyskać, trzeba wygrać ligę. Zajęcie 
miejsca w dolnej połowie tabeli by-
łoby wielką przegraną i dlatego warto 
się sprężyć – i powalczyć.
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fot. A. Zawadzki


