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Surowców wtórnych
MAKULATURA - 0,15 zł/kg

FOLIA BEZBARWNA - 0,60 zł/kg

Pieścirogi Nowe  
ul. Sikorskiego 14
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Wolny wybór
W środę, 7 sierpnia br. w nasielskim Urzędzie Miejskim odbyło spotkanie komisji oświaty poświęcone kwestii utworzenia do-
datkowej klasy pierwszej gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku. Przewodniczył mu radny Radosław 
Skrzynecki, który tym razem jednoosobowo, z uwagi na czas urlopów, reprezentował RM. Obecni byli także: Bogdan Ruszkow-
ski, burmistrz Nasielska, Hanna Pietrzak, dyrektor ZOSiP, panie dyrektor obu nasielskich gimnazjów: Danuta Białorucka (ZSO) 
i Bożenna Zawadzka-Roszczenko (PG nr 1), oraz rodzice nasielskich gimnazjalistów. 

Wśród rodziców uczestniczących w posiedzeniu komisji wyraźnie wyróżniały się dwie grupy. Jedną stanowili rodzice dzieci, które od września br. 
zaczną naukę w gimnazjum i chciałyby uczęszczać do szkoły przy nasielskim LO (ZSO). Natomiast w drugiej grupie byli rodzice uczniów uczęszcza-
jących do Publicznego Gimnazjum nr 1.
Jak się okazało, od kilku miesięcy rodzice szóstoklasistów zabiegali o to, by przy nasielskim ZSO powstały dwie pierwsze klasy gimnazjalne. Wstępnie na-
wet chęć uczęszczania do tego gimnazjum deklarowało ponad 60 dzieci. 
Jednak zgodnie z arkuszem organizacyjnym tej placówki, dla której orga-
nem prowadzącym jest powiat nowodworski, na rok szkolny 2013/2014 
zatwierdzono tylko jedną klasę pierwszą, do której przyjęto już 36 osób. 
Na liście oczekujących dzieci, które też chciałyby chodzić do tego gim-
nazjum, jest obecnie 17 osób, w tym trzy 
z orzeczeniami o niepełnosprawności. 

O miejscach  
parkingowych

str. 5
Gościliśmy pielgrzymów

str. 9
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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

R E K L A M A

INWESTYCJE 

Modernizacja SUW
W czerwcu br. nie udało się rozstrzygnąć przetargu na modernizację Stacji 
Uzdatniania Wody w Jackowie Włościańskim, gdyż wpłynęła tylko jedna 
oferta, która nie spełniała kryteriów SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warun-
ków Zamówienia). Sukcesem zakończyło się kolejne podejście przetargo-
we, które odbyło się w lipcu. 

Do konkursu stanęły trzy firmy, lecz tylko jedna spełniła kryteria i zwy-
ciężyła – to konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwo Budownictwa 
i Instalacji ABT Sp. z o.o. oraz AVT Sp. z o.o. i Wspólnicy z Częstochowy.

„Projekt przebudowy obejmuję wymianę istniejących urządzeń techno-
logicznych dla stworzenia możliwości dostarczania mieszkańcom wody 
w ilości do 5543 m3/dobę. W wyniku przebudowy zmianie ulegnie sposób 
uzdatniania wody z obecnej metody filtrów pośpiesznych na nowe filtry 
otwarte. […] Wymianie podlegać będzie instalacja elektryczna technolo-
giczna. Budynek stacji zostanie ocieplony, wymieniona zostanie stolarka 
okienna oraz ściany i podłogi zostaną oblicowane płytkami. Roboty będą 
prowadzone w latach 2013 i 2014. Gmina dołoży wszelkich starań, aby 
dostawa wody dla odbiorców odbywała się bez przerw. Niemniej jednak 
mogą wystąpić wyłączenia, o których z wyprzedzeniem będą powiada-
miani mieszkańcy” – czytamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

– Całkowity koszt inwestycji wyniesie 3,604 mln zł – informuje pani Anna 
Sobczyńska z Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych Urzędu Miejskiego – a modernizacja powinna zakończyć 
się przed 30 czerwca 2014 r. Prace ruszą, gdy tylko zostanie podpisana 
umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją tego zadania.

Warto przypomnieć także, że inwestycja ta w lutym br. została wsparta 
dofinansowaniem od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wyso-
kości 3,191 mln zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013. Stacja ta służy do zaopatrywania w wodę pitną miesz-
kańców Nasielska i okolicznych miejscowości.

Michał B.

Z MIASTA

Rusza remont mostu  
na Żwirki i Wigury

Nasielsk, od kilku tygodni, jest miejscem wykonywania licznych inwe-
stycji drogowych. Zmodernizowana została już nawierzchnia kilku strate-
gicznych ulic, pojawiły się także poziome oznaczenia drogowe.

– W najbliższym czasie, 21 sierpnia, ruszą prace związane z moderni-
zacją mostku na ulicy Żwirki i Wigury. Wykonawca w połowie sierpnia, 
po konsultacjach z księdzem proboszczem, ma wytyczyć od kościoła 
na cmentarz objazd, który prawdopodobnie będzie poprowadzony uli-
cami Kościelną, Młynarską i Folwark – mówi Anna Sobczyńska z Wy-
działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych 
w nasielskim Urzędzie Miejskim. Prace mają zostać zakończone do 30 
października, czyli na Wszystkich Świętych powinniśmy na cmentarz 
przejechać nowym mostem. Koszt tej inwestycji wyniesie 451 725,19 zł, 
z czego 300 tys. zł to środki pochodzące z dotacji wojewody mazowie-
ckiego.
Przebudowy dokona Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „Mazo-
wieckie Mosty” Sp. z o. o. wyłonione w drodze przetargu w lipcu bie-
żącego roku. Według informacji zamieszonych w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, w zakres przeprowadzonych 
prac wejdzie całkowita rozbiórka istniejącego mostu i zbudowanie nowe-
go od podstaw. Ponadto odmulone i oczyszczone będzie w tym miejscu 
dno rzeki Nasielnej oraz umocniona zostanie skarpa dna rzeki na długoś-
ci 10 metrów w jej górę i dół materacami gabionowymi (umocnienia ze 
stalowych siatek wypełnione kamieniami, które zabezpieczają przed ero-
zją wodną). Wyremontowana zostanie również nawierzchnia ulicy z wy-
mianą zniszczonego krawężnika i wykonany zostanie zjazd na parkingu.
Na czas remontu dla pieszych wykonana będzie tymczasowa kładka.

Michał B.

A tymczasem mostek na Podmiejskiej…
Kapitalnego remon-
tu w t ym roku n ie 
doczeka się jednak 
mostek na ulicy Pod-
m i e j sk i e j ,  ł ąc z ąc y 
Krupkę z Nową Wsią. 
– Był on zgłoszony 
do Wojewody Ma-
zowieckiego o dofi-
nansowanie, jednak 
w tym roku nie ma już 
na niego pieniędzy – 
mówi informuje Anna 
Sobczyńska z Urzę-
du Miejskiego. Tymczasem mostkiem tym, mimo zakazów, codziennie 
przejeżdża wiele samochodów ciężarowych o masie powyżej 8 ton, któ-
re skracają sobie drogę między ulicami Kolejową – POW. A w miejscu 
dotychczasowych napraw pojawiły się nowe dziury i pęknięcia.

Michał B.

POŻEGNANIE
Grzegorza Duchnowskiego 

Przewodniczącego Rady Miejskiej  
i Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
Wszystkich nas zaskoczyła śmierć Grzegorza Duchnowskiego – dy-
rektora Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, przewodniczącego 
nasielskiej Rady Miejskiej. Wiedzieliśmy o jego chorobie, ale wierzy-
liśmy, że najtrudniejsze chwile ma już za sobą, że teraz będzie tylko 
lepiej. Niestety stało się inaczej. Odszedł do Wieczności. 
Pożegnaliśmy Go 2 sierpnia br. na nasielskim cmentarzu parafialnym. 
Tuż przed tym pożegnaniem w kościele parafialnym uczestniczy-
liśmy we mszy św. sprawowanej w jego intencji. Koncelebrowanej 
mszy św. przewodniczył członek jego rodziny ks. płk Andrzej Dzie-
wulski. On też wygłosił pożegnalną homilię. W koncelebrze uczest-
niczyli księżą, którzy z nim współpracowali: proboszcz nasielskiej 
parafii ks. kan. Tadeusz Pepłoński, dziekan dekanatu gąbińskiego ks. 
kan. Józef Szczeciński, proboszcz parafii w Nunie ks. Tadeusz Jabłoń-
ski, proboszcz parafii w Zambskach Kościelnych ks. Dariusz Multon 
i dyrektor płockiego Caritasu ks. Szczepan Bugaj. W końcowej części 
mszy św. Zmarłego pożegnał proboszcz nasielskiej parafii. 
W kościele nastąpiły też oficjalne pożegnania. Żegnał go jako dy-
rektora i samorządowca jego zwierzchnik starosta nowodworski 
Krzysztof Kapusta, współpracujący z nim burmistrz Bogdan Rusz-
kowski, najbliższa współpracownica w Radzie Miejskiej Katarzyna 
Świderska i najbliższa współpracownica w ZSZ Agnieszka Rutkowska. 
W ich słowach były podziękowania za wszystko to, co dobrego zrobił 
dla społeczności powiatu, gminy i szkoły, którą przez ponad ćwierć 
wieku kierował. 
W pogrzebie oprócz rodziny uczestniczyli jego wychowankowie, 
współpracownicy, przyjaciele, znajomi. Obecna była senator Anna 
Aksamit, radna sejmiku mazowieckiego Maria Kowalska, przedsta-

wiciel poseł Jadwigi Zakrzewskiej, byli wojewodowie ciechanowscy, 
przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatów ościennych. 
Kondukt żałobny liczył około pół kilometra. Na cmentarzu, po krót-
kiej modlitwie, urnę z prochami Zmarłego złożono do grobu. Akto-
wi temu towarzyszyły melodie grane przez hejnalistę na trąbce. Jego 
przyjaciele ze Związku Hodowców Gołębi Pocztowych wypuścili 
w niebo stado gołębi pocztowych. 

(az)

Z UM

Kosze uliczne powrócą 
Jak się dowiedzieliśmy, w nasielskim magistracie podjęte zostały już kon-
kretne działania, by na ulice naszego miasta powróciły kosze uliczne. 
Rzecz wydawałoby się oczywista, ale przez ostatnie lata koszy w Nasielsku 
było zaledwie kilka. I od dawna mieszkańcy dopominali się, by ustawiono 
je na nasielskich ulicach. 
– Kosze zostały już zamówione i przygotowany został plan ich ustawienia 
na terenie miasta. Niebawem pojawią się w najbardziej newralgicznych 
miejscach – mówi Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska. – Jednocześ-
nie staramy się utrzymywać porządek i czystość na miejskich ulicach. Na 
ładnym, estetycznym wyglądzie naszego miasta powinno zależeć nam 
wszystkim, dlatego mam nadzieję, że mieszkańcy także będą o to dbać 
– dodaje.
Na dobry początek w mieście staną 33 kosze uliczne, do których będzie 
można wrzucać niewielkie pojemniki po napojach, papierki po cukier-
kach czy lodach. 

(red.)

KONKURSY

Kandydaci na dyrektorów
Do 5 sierpnia br. zainteresowani udziałem w konkursach na stanowiska 
dyrektorskie w trzech nasielskich placówkach oświatowych mogli skła-
dać swoje aplikacje. W terminie do nasielskiego magistratu wpłynęły w 
sumie dokumenty od pięciu osób. O stanowisko dyrektora ZS nr 2 w Sta-
rych Pieścirogach ubiegać się będą: Marianna Turek i Cezary Wiśniewski; 
w Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach – Kamila Broma, 
zaś w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku: Hanna Szumska i Anna 
Namielska. 
Komisyjne otwarcie kopert z ofertami kandydatów nastąpi we wtorek 20 
sierpnia br. Być może tego dnia komisja konkursowa dokona oceny kan-
dydatów i zdecyduje o wyborze nowych dyrektorów.

(red.)

OŚWIATA

Wolny wybór
W środę, 7 sierpnia br. 
w nasielskim Urzędzie 
Miejskim odbyło spot-
kanie komisj i  oś wia-
ty poświęcone kwestii 
utworzenia dodatkowej 
klasy pierwszej gimna-
zjum przy Zespole Szkół 
O gól nok sz t a ł c ąc yc h 
w Nasielsku. Przewod-
niczył mu radny Rado-
sław Skrzynecki, który 
tym razem jednooso-
bowo, z uwagi na czas 
urlopów, reprezento-
wał RM. Obecni byli tak-
że: Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska, Hanna Pietrzak, dy-
rektor ZOSiP, panie dyrektor obu 
nasielskich gimnazjów: Danuta Bia-
łorucka (ZSO) i Bożenna Zawadzka-
-Roszczenko (PG nr 1), oraz rodzice 
nasielskich gimnazjalistów. 
Wśród rodziców uczestniczących 
w posiedzeniu komisji wyraźnie 
wyróżniały się dwie grupy. Jedną 
stanowili rodzice dzieci, które od 
września br. zaczną naukę w gim-
nazjum i chciałyby uczęszczać do 
szkoły przy nasielskim LO (ZSO). 
Natomiast w drugiej grupie byli ro-
dzice uczniów uczęszczających do 
Publicznego Gimnazjum nr 1.
Jak się okazało, od kilku miesię-
cy rodzice szóstoklasistów zabie-
gali o to, by przy nasielskim ZSO 
powstały dwie pierwsze klasy gim-
nazjalne. Wstępnie nawet chęć 
uczęszczania do tego gimnazjum 
deklarowało ponad 60 dzieci. Jed-

nak zgodnie z arkuszem organi-
zacyjnym tej placówki, dla której 
organem prowadzącym jest po-
wiat nowodworski, na rok szkolny 
2013/2014 zatwierdzono tylko jed-
ną klasę pierwszą, do której przyjęto 
już 36 osób. Na liście oczekujących 
dzieci, które też chciałyby chodzić 
do tego gimnazjum, jest obecnie 
17 osób, w tym trzy z orzeczeniami 
o niepełnosprawności. 
Żeby taka klasa powstała, potrzebna 
jest decyzja władz samorządu gmin-
nego, ponieważ utworzenie dodat-
kowej klasy w szkole prowadzonej 
przez powiat to jednak obciążenie 
dla gminnego budżetu. Tym bardziej 
że szóstoklasiści z tego obwodu byli 
jednak brani pod uwagę w arkuszach 
organizacyjnych gminnej placówki, 
czyli Publicznego Gimnazjum nr 1. 
Zaplanowano więc dla nich miejsce 
w klasach, a przy tym pracę dla na-
uczycieli. 
Kłopot w tym, że tak poważna spra-
wa ujrzała światło dzienne dopiero 
w sierpniu, czyli tuż przed począt-
kiem roku szkolnego. A spotkanie 
było doskonałą okazją do tego, by 

każda z zainteresowanych sprawą 
stron wypowiedziała się w tej kwe-
stii.
Dyrektor PG nr 1 Bożenna Za-
wadzka-Roszczenko przekonywała 
obecnych na sali rodziców, by ich 
dzieci zdecydowały się jednak pod-
jąć naukę w prowadzonej przez nią 
szkole. Zachwalała jej zalety, kadrę 
pedagogiczną, sukcesy, zarówno 
naukowe, jak i sportowe uczniów. 
Podobnie w samych superlatywach 
na temat gimnazjum wypowiadali 
się rodzice uczących się tam ucz-
niów. 
Jednak przedstawiciele rodziców 
opowiadających się za stworzeniem 
dodatkowej klasy gimnazjalnej przy 
LO wielokrotnie podkreślali, że nie 
mają zastrzeżeń do Publicznego 
Gimnazjum nr 1, tyle że ich dzie-
ci po prostu nie chcą tam chodzić 
do szkoły. Jedna z mam podkreślała 
ważną dla jej córki, mającej orzecze-

nie o niepełnosprawności, kwestię 
bezpieczeństwa i dobrego samopo-
czucia dziecka w mniejszej szkole.
– Mamy XXI wiek i chcemy stwo-
rzyć konkurencję. Dziecko ma pra-
wo wybrać szkołę, do której chce 
chodzić – mówili rodzice. – Nie uj-
mujemy zasług PG nr 1, ale dzieci 
miały ulotki, uczestniczyły w spot-
kaniach, oglądały szkołę i mają 
swoje zdanie. To co ja mam zrobić? 
– pytała retorycznie jedna z mam, 
stwierdzając, że nie zamierza zmie-
nić podjętej już decyzji. 
Rodzice zrelacjonowali swoje 
trwające od kilku miesięcy stara-

nia o utworzenie dodatkowej klasy 
gimnazjalnej przy ZSO: 
– Pisaliśmy pisma do starosty, jeź-
dziliśmy na spotkania. Przycho-
dziliśmy do pełniącego obowiązki 
burmistrza, też zostawialiśmy pisma. 
Odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Były 
tylko obietnice, a starosta odsyłał 
nas do burmistrza. Gdzie jest dobro 
dziecka? – pytali oburzeni rodzice. 
Cały szkopuł tkwi w mało precy-
zyjnym porozumieniu pomię-
dzy gminą a starostwem z 2009 
r. o utworzeniu gimnazjum przy 
nasielskim LO i niefortunnej sytua-
cji politycznej (mało stabilna sytuacja 
starosty i brak burmistrza Nasielska). 
Wszystko to sprawiło, że tak ważną 
i niosącą ze sobą skutki finansowe 
decyzję odkładano aż do sierpnia. 
Pełne emocji spotkanie Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska, 
podsumował krótko: – Chciałbym, 
żeby dzieci mogły wybierać szko-

łę, ale mam świadomość, że z taką 
decyzją o utworzeniu dodatkowej 
klasy wiążą się spore koszty. A jako 
gmina i tak dokładamy do oświaty 
duże pieniądze. Musimy to wszyst-
ko policzyć, spotkać się z radnymi 
i paniami dyrektorkami szkół. To bę-
dzie trudna decyzja i teraz nie od-
powiem „tak” ani „nie”. 
Zadeklarował jednocześnie, że de-
cyzja zostanie podjęta w ciągu 
najbliższych kilku dni. Czy uda się wy-
pracować kompromisowe rozwią-
zanie, tak by dzieci nie szukały szkół 
gimnazjalnych poza Nasielskiem, a na-
uczyciele nie tracili pracy? 

(i.)



516–29 sierpnia 2013 AKTUALNOŚCI4 16–29 sierpnia 2013AKTUALNOŚCI

KRONIKA 
POLICYJNA

Kronika OSP

1.08. w Jaskółowie w godzinach 
wieczornych strażacy z OSP Nuna 
usuwali konar drzewa, który spadł 
na jezdnię.
1.08. strażacy z OSP Psucin usu-
wali konary drzew z jezdni w Wą-
grodnie.
2.08. strażacy z nasielskiej OSP 
ugasili pożar trawy przy ulicy 
Krupki.
5.08. w Miękoszynie cztery za-
stępy straży: JRG z Nowego Dwo-
ru Maz., OSP Nasielsk, OSP Psucin 
i OSP Cieksyn, gasiły pożar słomy 
po kombajnie.
5.08. OSP Nasielsk pomagało po-
gotowiu ratowniczemu.
6.08. dwa zastępy straży z OSP Ja-
ckowo i OSP Nasielsk gasiły pożar 
dzikiego wysypiska śmieci w Ko-
sewie.
7.08. strażacy z OSP Nasielsk ga-
sili pożar traw przy ulicy Starzyń-
skiego.
8.08. strażacy z OSP Psucin gasili 
pożar rżyska w Toruniu Włościań-
skim. 
8.08. w Paulinowie pięć zastę-
pów straży w godzinach popołu-
dniowych ugasiło pożar poszycia 
leśnego. W akcji udział brały: JRG 
Nowy Dwór Maz., OSP Nuna, OSP 
Nasielsk, OSP Psucin i OSP Goła-
wice.
8.08. w Konarach strażacy z OSP 
Nasielsk usuwali gniazdo os.
8.08. w Jaskółowie pięć zastępów 
straży brało udział w gaszeniu bu-
dynku gospodarczego. W akcji 
uczestniczyli strażacy z Jednostki 
Wojskowej z Pomiechówka, JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki, OSP 
Nasielsk, OSP Nuna, OSP Psucin. 
10.08. strażacy z OSP Nasielsk 
usuwali wodę z piwnicy przy uli-
cy Starzyńskiego. 
12.08. strażacy z JRG Nowy Dwór 
Maz., OSP Psucin i OSP Nowy 
Dwór Maz. Ratownictwo Wodne 
zostali wezwani do zabezpieczenia 
podmytego przez wodę komina 
na budynku szkolnym w Budach 
Siennickich.

R E K L A M A

R E K L A M A

30.07. w Nowych Pieścirogach 
Andrzej G., mieszkaniec gminy 
Nasielsk, kierował samochodem 
po spożyciu alkoholu (0,77 mg/l).

31.07. na ulicy Kilińskiego Paweł S., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,26 mg/l).

31.07. w Andzinie Paweł Z., miesz-
kaniec gminy Nasielsk, kierował 
rowerem pomimo zakazu sądo-
wego.

31.07. w Cieksynie Mariusz S ., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,62 mg/l).

31.07. w Borkowie Krzysztof G., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,28 mg/l).

31 .07. na ulicy Kościuszki Ra-
dosław Z ., mieszkaniec gminy 
Nasielsk, kierował samochodem 
po spożyciu alkoholu (0,37 mg/l).

06.08. na ulicy Kościuszki Ja-
rosław B.,  mieszkaniec gminy 
Nasielsk, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,88 mg/l).

07.08. w Nowych Pieścirogach 
Pawe ł W.,  mieszkaniec gminy 
Nasielsk, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,36 mg/l).

08.08. na ulicy Kościuszki Janusz 
P., mieszkaniec gminy Serock, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,38 mg/l).

R E K L A M A

FOTOOBSERWATOR

Dziura w Lelewie
Kolejna wyrwa w asfalcie pojawiła się w drodze gminnej Lelewo–Czajki. 
Powstała tuż obok załatanej wcześniej dziury. Może tym razem warto za-
reagować wcześniej i naprawić ją, póki jeszcze można tędy przejeżdżać? 
Czyżby był jakiś feralny przepust w tym miejscu?

Michał B. 

NA TROPIE ŚMIECIOWISK

Plaża w Lelewie
U s t a w a  ś m i e c i o -
wa n iewiele zmie-
n i ł a ,  t e m a t  t e n 
funkcjonuje od wie-
lu miesięcy – jed-
nak niektórzy dalej 
śmiecą… A gdzie? 
Z a z w y c z a j  t a m , 
g d z i e  n a j b a r d z i e j 
wymagamy czysto-
ści – na terenie na-
szej gminy niewiele 
j e s t  a t r a kc y j n yc h 
m i e j s c  d o  w y p o -
czynku nad wodą. 
P laża w Lelewie to 
m i e j s c e ,  d o  k t ó -
r e g o  p r z y b y w a -
ją tłumy – niestety 
część osób wycho-

dzi chyba z założenia, że samo 
się posprząta. Nawieźć kilogra-
my produktów spożywczych to 
nie problem, ale zabrać ze sobą 
własne śmieci to już wstyd i hań-
ba? Bądźmy więc prz ykładem 
dla innych i sprzątajmy po sobie 
miejsca, w których spędziliśmy 
letni czas.

Michał B.

Z MIASTA

O miejscach parkingowych
Brak miejsc parkingowych to nadal poważny problem w naszym mieście. Centrum miasta przeżywa prawdziwy 
najazd kierowców w dni targowe i w soboty. Nie wystarczają wtedy parkingi przy marketach. Wówczas kierow-
cy, ryzykując otrzymanie mandatu od policji, zostawiają auta nawet w miejscu wyznaczonym dla autobusów 
w rynku przy skwerze Jana Pawła II. Denerwują się więc także i przewoźnicy, którzy nie mogą zaparkować w za-
pewnionych dla nich miejscach.

Duże oblężenie często przeżywa ulica Kościuszki  choć od strony ul. Świętego Wojciecha po prawej stronie stoi 
znak zakaz zatrzymywania, to i tak kierowcy, którzy chcą skorzystać z punktów usługowych przy ulicy Kościusz-
ki, odprowadzając dzieci do szkoły lub wybierając się na mszę w niedzielę, właśnie w tym miejscu zostawiają swo-
je auta, nie respektując zakazu. Parkują je niejednokrotnie po obu stronach ulicy. – Nie wiem, jakby wyglądała 
sytuacja, gdyby osoby prywatne nie udostępniły placu przy skrzyżowaniu ulic Koziej i Kościuszki – informuje 
pani Ilona i podpowiada – Być może warto ulicę Kościuszki zamienić w ulicę jednokierunkową i wzdłuż skweru 
wyznaczyć pas parkingowy, z którego skorzystaliby legalnie i parafianie, i klienci sklepów.
Problemem jest też brak umiejętnego parkowania u niektórych kierowców, bowiem zdarzają się przypadki pozo-
stawienia auta na dwóch miejscach 
parkingowych. – To może być czy-
sta arogancja i brak kultury  – ko-
mentuje pani Monika, mieszkanka 
jednej z podnasielskich wsi, która 
przyjeżdża robić zakupy do miasta. 
Tak się dzieje zarówno na parkingu 
przy skwerze Jana Pawła II, jak i przy 
marketach.
Jak więc rozwiązać problem do 
czasu powstania nowych parkin-
gów? Nasielsk dużym miastem nie 
jest. Można więc nie jeździć autem 
od jednego do drugiego sklepu, 
a takie zachowania również można 
zaobserwować. Może warto, jeśli 
nie planujemy większych i cięż-
szych zakupów, auto pozostawić 
nieco dalej od zatłoczonego cen-
trum i pozwolić sobie na odrobinę 
ruchu.

Michał B.

PODZIĘKOWANIE
Skł adam serdeczne po-
dziękowania wszystkim, 
którzy w czwartek, 8 sierp-
nia pomagali w ratowaniu 
zwierząt gospodarskich i ga-
szeniu pożaru zabudowań 
gospodarskich w Jaskółowie. 
Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności kieruję do pana Ka-
zimierza Drab ika i  pana 
Stanis ława Wysockiego,  
a także do wszystkich stra-
żaków biorących udział w 
tej akcji.
 Z wyrazami szacunku
 Bożena Nowosielska

R E K L A M A

Z UM
Ważne informacje 
dotyczące odbioru 
śmieci:
1) Odpady należy bezwzględnie 
wystawiać najpóźniej do godz. 7 
w dniu zgodnym z harmonogra-
mem – wystawione po godz. 7 
mogą nie zostać odebrane. 

2) Odpady należy wystawić przed 
posesję – nie będą odbierane od-
pady z terenu posesji ani z altan 
śmietnikowych. Pracownikom 
f irmy nie wolno wchodzić na 
Państwa teren, gdyż zdarzały się 
przypadki pomówienia o kra-
dzieże. 

3) Odpady należy wystawić do 
drogi publicznej – firma nie ma 
obowiązku wjeżdżania w drogi 
prywatne.

4) Należy przestrzegać harmono-
gramu – w dni odbioru odpadów 
zmieszanych nie wystawiać od-
padów segregowanych i w dniu 
odbioru segregowanych nie będą 
odbierane zmieszane.

5) Systemem nie zostały objęte 
odpady remontowe i budowla-
ne – odpady te należy przekazać 
np. ZGKiM w Nasielsku za odpłat-
nością. 

6) Systemem nie został objęty 
popiół z domowych kotłowni – 
odpad ten należy przekazać np. 
ZGKiM w Nasielsku za odpłatnoś-
cią lub gdy nie są to bardzo duże 
ilości, mieszać z odpadami zmie-
szanymi. 

7) Nie należy wystawiać odpa-
dów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego – na od-
biór tych odpadów opracowane 
zostaną oddzielne harmonogra-
my podane do publicznej wia-
domości – odbiór tych odpadów 
odbędzie się jeden raz w tym 
półroczu.

8) Nie należy wystawiać odpa-
dów zielonych – na odbiór tych 
odpadów opracowany zostanie 
oddzielny harmonogram podany 
do publicznej wiadomości – od-
biór tych odpadów odbędzie się 
dwa razy w tym półroczu.

9) Systemem objęte zostały wy-
łącznie nieruchomości zamiesz-
kałe – wszelkiego rodzaju firmy 
(działalność gospodarcza) muszą 
posiadać indywidualne umowy 
na odbiór odpadów np. z ZGKiM 
w Nasielsku. Jeżeli działalność 
gospodarcza mieści się w gra-
nicach tej samej nieruchomości 
co zamieszkiwanie właściciela 
nieruchomości – odpady z go-
spodarstwa domowego należy 
oddawać w ramach złożonej de-
klaracji, natomiast na firmę musi 
być podpisana umowa. Umowy 
te zostaną objęte systemem kon-
troli.

Wydział Środowiska  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Warto przeczytać Duchowe witaminy

I cuda się zdarzają 
Dla człowieka wiary cuda dzieją się przez cały rok. Wystarczy wspo-
mnieć przemianę chleba oraz wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa do-
konującą się każdorazowo w czasie mszy świętej. W ostatnim czasie 
moją uwagę przykuły trzy szczególne wydarzenia związane z Euchary-
stią. Gdyby na nie spojrzeć, to z pewnością są znakiem osłabienia wiary 
w żywą i realną obecność Jezusa w Eucharystii i stanowią odpowiedź 
na pojawiające się tu i ówdzie oznaki kryzysu życia duchowego. Na po-
czątku tego typu zjawiska są nazywane „domniemanym cudem” – do-
piero po wykonaniu stosownych ekspertyz mogą zostać uznane przez 
kompetentną władzę kościelną za cud. Co on wnosi do naszej wiary?
Cud eucharystyczny, który został uznany przez władze kościelne, miał 
miejsce w stolicy Argentyny – Buenos Aires. Wieczorem 18 sierpnia 
1996 r. ks. Alejandro Pezet odprawiał mszę św. w katolickim kościele, 
który znajduje się w dzielnicy handlowej. Pod koniec udzielania ko-
munii św. podeszła do niego kobieta, informując, że z tyłu kościoła na 
świeczniku leży porzucona hostia. Ksiądz poszedł we wskazane miejsce, 
włożył hostię do naczynka z wodą i schował do tabernakulum w kapli-
cy Najświętszego Sakramentu. Kiedy 26 sierpnia ksiądz otworzył taber-
nakulum, ze zdziwieniem stwierdził, że hostia zamieniła się w krwistą 
substancję. Poinformował o tym kard. Jorge Bergoglio (obecnego pa-
pieża Franciszka), który polecił wykonanie profesjonalnych zdjęć. Widać 
na nich wyraźnie, że hostia, która zamieniła się w zakrwawione ciało, 
znacznie się powiększyła. Przez kilka lat przechowywano ją w taberna-
kulum, trzymając całą sprawę w tajemnicy. Ponieważ hostia ta w ogóle 
nie ulegała degradacji, w 1999 r. decyzją kard. Bergoglio postanowiono 
poddać ją badaniom naukowym. Jednym z badaczy był dr Frederic Zu-
gibe, znany nowojorski kardiolog i patolog medycyny sądowej. Stwier-
dził on, że badana substancja jest prawdziwym ludzkim ciałem i krwią, 
w których obecne jest ludzkie DNA. Dopiero później dowiedział się, że 
badany materiał to konsekrowana hostia. 
Przechodząc na rodzimy grunt, przypomnijmy, że 12 października 2008 
r. podczas porannej niedzielnej mszy świętej w kościele parafialnym pw. 
św. Antoniego w Sokółce, w trakcie udzielania komunii, jednemu z ka-
płanów wypadł na stopień ołtarza konsekrowany komunikant. Kapłan 
podniósł go i włożył do naczynia z wodą, by mógł się rozpuścić. Po 
mszy siostra zakrystianka na polecenie proboszcza parafii przelała za-
wartość naczynia do innego i umieściła je w sejfie w zakrystii kościo-
ła. Po tygodniu siostra, otwierając naczynie w sejfie, zobaczyła czystą 
wodę z rozpuszczającym się w niej komunikantem, na którego środku 
widniała wypukła plamka o intensywnej czerwonej barwie. Woda w na-
czyniu była niezabarwiona. O wydarzeniu powiadomiono metropolitę 
białostockiego, który przybył do Sokółki wraz z innymi kapłanami. Ar-
cybiskup zalecił komunikant zabezpieczyć oraz czekać i obserwować. 
29 października naczynie z komunikantem przeniesiono do kaplicy na 
plebanii i umieszczono w tabernakulum. Następnego dnia, decyzją ar-
cybiskupa, komunikant wyjęto z wody i położono na małym korporale, 
a następnie umieszczono w tabernakulum. W styczniu 2009 r. arcybi-
skup zlecił poddać komunikant badaniom patomorfologicznym, a 30 
marca 2009 r. powołał komisję kościelną do zbadania zaistniałych zja-
wisk. Komunikant był przechowywany przez trzy lata, aż do uroczystego 
przeniesienia go do kościoła 2 października 2011 r. 
I wreszcie ostatnie wydarzenie z 24 lipca br., które miało miejsce w pa-
rafii Maryi Matki Kościoła w meksykańskiej Guadalajarze. Tamtejszy 
proboszcz klęczał, modląc się przed Najświętszym Sakramentem. 
Wówczas zobaczył błysk i usłyszał głos, który zapowiedział „wylanie 
błogosławieństwa”. Otrzymał wówczas w sposób duchowy dokładne 
polecenie, aby nie otwierać małego domowego tabernakulum aż do 
godziny trzeciej po południu, adorować Pana Jezusa w dużej monstran-
cji. Ksiądz po wysłuchaniu przesłania oświadczył: „Panie, jestem Twoim 
sługą, niech się stanie wola Twoja”. Kiedy mieszkańcy, jak co dzień, ze-
brali się na modlitwie o godzinie piętnastej, otworzył tabernakulum, a po 
otwarciu jest okazało się, że konsekrowane hostie tam przechowywane 
były częściowo krwistego koloru. Teraz domniemany cud bada specjal-
na komisja powołana przez diecezję.
Cuda zdarzają się także i dzisiaj. Mogą być pomocą zarówno dla wie-
rzących, wątpiących, jak i poszukujących w wierze.  

ks. Leszek Smoliński

KULTURA

Kiedy przeszłość powraca
Najlepsze na urlop i nud-
ne plażowanie są książki. 
Oczywiście dla każdego to, 
co lubi. Ja polecam dobre 
kryminały, w które należy 
zaopatrzyć się wcześniej. 
Najlepiej też sprawdzonych 
autorów. Od kilku lat nie-
słabnącą popularnością na 
świecie cieszą się krymina-
ły skandynawskie. I tym ra-
zem, wpisując się właśnie w 
ten klimat, proponuję lek-
turę książek norweskiego 
pisarza Jo Nesbo. Jest on 
autorem całej serii powieści 
kryminalnych, które łączy 
postać głównego bohate-
ra – komisarza Harry’ego 
Hole. Na naszym rynku 
wydawniczym ukazało się 
drukiem dziesięć powieści 
z tego cyklu. 
Jedną z ciekawszych, moim zdaniem, powieści tego twórcy jest Czer-
wone gardło. Utwór został skonstruowany w ciekawy sposób, ponieważ 
jego akcja rozgrywa się na dwóch planach czasowych. Jeden to lata II 
wojny światowej i opowieść o grupie żołnierzy norweskich walczących 
po stronie niemieckiej pod Stalingradem. Drugi, współczesny, pokazuje 
kolejną historię z życia komisarza Hole, który tym razem będzie musiał 
się zmierzyć z neofaszystami, weteranami wojennymi, wspierającymi 
przed laty faszystów, i handlarzami bronią. Kiedy zostaje zesłany za karę 
do innego resortu, by segregować dokumenty, trafia przypadkiem na 
raport o znalezieniu łusek po nabojach z niezwykle rzadkiej i kosztownej 
broni, karabinu Märklin, używanego głównie przez snajperów. Podejrze-
wając, że ma to związek ze sprawą przemytu broni do Norwegii, posta-
nawia się nią zająć. Śledztwo rozrasta się, zataczając coraz szersze kręgi i 
odkrywając kolejne tajemnice sprzed lat, których rozwiązanie przyniesie 
dopiero teraźniejszość. Niestety, nie zabraknie też ofiar. 
Komisarz Harry Hole, to samotnik, regularnie podejmujący walkę z włas-
nym alkoholizmem i funkcjonujący w pracy według własnych reguł, czę-
sto nadwyrężając mocno cierpliwość przełożonych. Taka postać raczej 
nie będzie napawać czytelnika zachwytem, ale z pewnością wzbudzi re-
spekt i odrobinę sympatii. Tym bardziej że autor starał się pokazać swo-
jego bohatera jako człowieka z krwi i kości, przeżywającego zarówno 
sukcesy, jak i porażki, w życiu zawodowym i w prywatnym.
Atutami tej Czerwonego gardła są ciekawie pomyślana wielowątkowa 
intryga kryminalna, wartka akcja i świetnie skonstruowane sylwetki bo-
haterów. To książka dla czytelników, którzy nie lubią zbędnych opisów. 
W tej powieści najważniejszy jest przebieg śledztwa – zbieranie zeznań, 
czytanie raportów i dopasowywanie fragmentów śledczej układanki. Ale 
nie bez znaczenia jest też ciekawie pokazane tło społeczno-historyczne, 
w którym autor otwarcie mówi o faszystowskich fascynacjach Norwe-
gów w przeszłości. 

(i.)

Wakacje w NOK-u
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci na wa-
kacyjne spektakle teatralne. 

26 sierpnia 2013 r. (poniedziałek) godz. 12.00 
„Żółw i zając”
Pełna humoru historia powol-
nego Żółwika Bogdanka, któ-
ry postanawia zmierzyć się w 
wyścigu ze sprytnym i bar-
dzo szybkim Zającem. Wyda-
je się, że Żółw nie ma szans na 
zwycięstwo, ale… Adaptacja 
sceniczna wiersza dla dzieci, 
ubarwiona zabawnymi dia-
logami i charakterystyczny-
mi postaciami zwierząt (Sroka 
Krysia – artystka leśna, Miś – 
Śpioch, Lis Zenon – leśny menedżer, i Baran, któremu się nigdy nigdzie 
nie spieszy). Czas trwania: 40 min.

Cena biletu – 5 zł.
K.T.

MOIM ZDANIEM

Poplacowe dywagacje
Kilka tygodni temu ze skweru przy 
ulicy Kościuszki zniknął plac za-
baw. Był jedynym w mieście ogól-
nodostępnym obleganym przez 
maluchy miejscem przeznaczo-
nym do zabawy. 
Przypomnijmy, że placyk prze-
trwał przez ki lka ładnych lat . 
Niejednokrotnie bywało o nim 
głośno. A to, że za blisko ulicy 
i niebezpieczny, a to, że zabaw-
ki nie takie jak potrzeba. A to, że 
ogrodzenie by się przydało, a to 
piaskownica, a i ławka byłaby do-
bra. Po latach kompromisów, re-
montów tudzież wymiany piasku 
w piaskownicy i zmiany na stano-
wiskach dyrektorów ZGKiM plac 
zabaw przetrwał aż do teraz.
Udało mu się odejść w niebyt aku-
rat wtedy, kiedy wydawało się, że będzie cieszył się niezmiennie ogromną popularnością przez całe wakacje. 
No cóż, po pierwsze remont, po drugie pieniądze, po trzecie wybory nowej władzy – te wszystkie czynniki 
w dowolnej konfiguracji złożyły się na decyzję tak błyskawiczną, co i ostateczną. Bo zabawki zniknęły z dnia na 
dzień i już. Być może wszystkie wymagały już koniecznej renowacji, bo zwyczajnie ich czas minął i dalsza z nimi 
współpraca byłaby narażaniem dzieci na niebezpieczeństwo upadku lub zatrucia (piaskownica). Ale dlaczego 
nie próbowano zabawek (tak jak bywało w latach ubiegłych) reanimować lub sztukować, a może częściowo 
wymienić? A może zakupić nowe zabawki, a może poszukać na nie pieniędzy, a może mieć pomysł na projekt 
i zagospodarowanie terenu zielonego w taki sposób, żeby dzieci i dorośli z przyjemnością przysiadali na ław-
ce w parku…? W końcu nasze miasto nie oferuje zbyt wielu takich zielonych miejsc. A tu masz babo placek, 
zgodnie z dość zagmatwaną dewizą, że „jak nie będzie pieniędzy, to nie będzie niczego, bo jak będzie niczego, 
to nie będzie nic”, po przepychankach urzędowo-urzędowych, które mieszkańców nie wzruszają w stopniu 
najmniejszym, zostaliśmy z tym wielce wymownym „nic”. A już było słychać o środkach finansowych, które 
mogą właśnie na plac zabaw zostać przeznaczone. Zapadła cisza.
Czyli, tak na skróty, gdy ktoś chce mieć dzieci, powinien sobie zorganizować też plac zabaw, przynajmniej dla 
maluchów. Nieco starsi dają już sobie radę i najwyżej sami coś sobie zorganizują. Rzeczywistość, nawet ta 
najbardziej szara, próżni nie lubi. I już miejsce poplacowe, zaciszne, bo otoczone zielonym żywopłocikiem 
i drewnianym płotkiem, zaadoptowali dla swoich potrzeb rozrywkowo-towarzyskich nieco starsi bywalcy skwe-
ru. Ławki zestawili i mają swój kąt. Po prostu zatroszczyli się sami o siebie i odważnie zaaranżowali przestrzeń 
miejską. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie te śmieci, które malowniczo przystrajają tę zieloność. Najwyraź-
niej ani kultura osobista, ani urzędowa, ani domowa, ani tym bardziej ustawa śmieciowa czy też jakakolwiek 
inna nie pomoże. Myślą pewnie, że jak już nie ma niczego, to chociaż z tych nudów warto umaić jakiś trawnik? 
Przynajmniej dopóki jest…
A może trzeba najpierw zgasić, a potem zapalić światło i zacząć od nowa. Tym razem jednak uwzględniając 
w tej naszej gminie zarówno zdanie, jak i dobro mieszkańców. A więc pstryk! 

Iwona Pęcherzewska

NOK dzieciom

Baśniowe wakacje
W piątek, 9 sierpnia br. na sce-
nie Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury wystąpił krakowski teatr 
ArtRe ze sztuką pt. Śpiąca Kró-
lewna.
Historia o królewskiej cór-
ce, złych i dobrych wróżkach 
oraz odważnym księciu jest 
powszechnie znana. Właśnie 
dlatego dziecięca publiczność 
bardzo aktywnie brała udział w 
przedstawieniu, podpowiadając 
baśniowym postaciom, jak po-
winny się zachować. Nie zabra-
kło żartów, wesołych piosenek, 
a na koniec wspólnego tańca 
na weselu u księżniczki Aurory.
Jak się okazało, smoka można pokonać zwykłym pieprzem, bo najważniejsza jest wiara w dobro i miłość. Wtedy 
można zwyciężyć wszelkie zło.

(red.)

HISTORYCZNIE

Podziękowanie

Dziękuję panu Markowi Mogielnickiemu  
z zakładu mechanicznego  

w Starych Pieścirogach  
za nieodpłatną naprawę pralki.

 Mama wielodzietnej rodziny

Sprostowanie
W artykule z numeru 16 ŻN pt. „Wypad 
za miasto – Wiktoria Park” znalazł się 
błąd. Nazwisko właścicieli, państwa Brzo-
zowskich, zamienione zostało w dwóch 
miejscach na „Brzezińskich”. Za pomyłkę  
i niedopatrzenie serdecznie przepraszamy 
państwa Elżbietę i Ryszarda Brzozowskich 
serdecznie przepraszam.

Paweł Kozłowski

Śladami nasielskich Żydów
Całą niedzielę, 11 sierpnia br., trwała 
wycieczka rowerowa po miejscach 
na terenie gminy Nasielsk, które są 
związane ze społecznością żydow-
ską. 

Cykl wycieczek szlakiem hi-
storii i kultury żydowskiej na 
Mazowszu organizuje Muze-
um Historii Żydów Polskich 
i Stowarzyszenie Welocy-
pedy.pl. Do tej pory uczest-
nicy odwiedzi l i  Ot wock, 
Żyrardów, Nowy Dwór Ma-
zowiecki, Mińsk Mazowiecki 
i Brwinów. Nasielsk stanowi 
kolejny odcinek kolarskich 
podróży. 
Żydzi w Nasielsku odgrywali 
przez wieki ważną rolę. Za-
częli się osiedlać w szlache-
ckiej części miasta w XVII 

stuleciu. Mieli własną synagogę wy-
budowaną około 1650 r. – była ona 
jedną z najpiękniejszych tego typu 
budowli w Polsce. Przed II wojną 
światową Żydzi stanowili połowę 

mieszkańców miasta. Kres historii 
tej społeczności przyniósł 1939 rok. 
Wycieczka rowerowa rozpoczęła 
się na stacji kolejowej Nasielsk. Go-

ści, którzy przyjechali do nasze-
go miasta z Warszawy, przywitał 
pan Zdzisław Suwiński, historyk 
i mieszkaniec Nasielska. Pełnił 
on tego dnia funkcję gospoda-
rza spotkania. Pokazał uczest-
nikom w ycieczk i  wsz ystk ie 
miejsca związane ze społecz-
nością żydowską: nasielski rynek, 
cmentarz żydowski i lotnisko 
w Chrcynnie. 
P a n  S u w i ń s k i  o p o w i e ś c i 
o danych miejscach urozma-
icał zdjęciami lotniczymi albo 
z prowadzonych tu wykopalisk, 
chętnie też odpowiadał na pyta-
nia uczestników. Okazało się, że 

historia Nasielska jest niero-
zerwalnie związana ze spo-
łecznością żydowską i aż żal, 
że wiele rzeczy zaprzepasz-
czono wraz z wybuchem II 
wojny światowej.
Wycieczka rowerowa była 
dobrą okazją do promocji 
naszego miasta i zapozna-
nia się z cząstką jego, jakże 
ciekawej, historii. Miejmy 
nadzieję, że w przyszło-
ści będzie więcej okazji do 
przybliżenia historii naszego 
miasta nie tylko gościom, ale 
i mieszkańcom. 

pk
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Poduszki, przytulanki, maskotki…
Któż nie lubi ręcznie robionych zabawek? Kojarzą nam się z dzieciństwem, 
jarmarkami, odpustami, babciną opieką i ciepłem domowego ogniska. 
Los sprawił, że parę lat temu poznałam u znajomych Walentynę Biełową, 
prawdziwie nietuzinkową osobę, która zajmuje się takim niecodziennym 
rękodziełem. Walentyna od kilkunastu lat mieszka w Polsce – całkiem nie-
daleko, w Pomiechówku.

LUDZIE Z PASJĄ

Kolekcjoner dzieł sztuki i nie tylko 
Mało kto wie, że w naszej gminie 
znajduje się kolekcja wielu cieka-
wych antycznych dzieł sztuki. Na-
leżą one do Francesca D’Andrea, 
który przeprowadził się do naszej 
gminy z Włoch za sprawą pewnej 
pięknej kobiety.
Francesco jest z wykształcenia hi-
storykiem sztuki, a swoją kolekcję 
gromadzi od przeszło 25 lat. Jak 
twierdzi, stanowi to całe jego życie 
i jest czymś, co zawsze chciał robić. 
Udaje mu się to skutecznie, ponie-
waż na jego zbiory składa się około 
10–12 tys. przedmiotów!
Sukcesywnie powiększana przez 
lata kolekcja Francesca jest bardzo 
zróżnicowana. Ważne miejsce zaj-
mują w niej przedmioty antyczne, 
wazy, miski czy figurki należące do 
Greków, Rzymian i Etrusków. Znaj-
dują się wśród nich takie ciekawost-
ki, jak ceramiczny etruski hełm, 
rzymskie przyrządy chirurgiczne 
czy kopia kalendarza Majów. Gros 
zbiorów stanowią reprodukcje, ale 
natrafić można także na oryginały. 
Jedną z nich jest figurka z Babilonu, 
na której wyryto znaki pierwszego 

stworzonego przez ludzkość pisma. 
Ale to zaledwie część zbiorów. Do 
Włocha należy również pokaźna 
liczba… samochodów-zabawek 
pochodzących z różnych części 
świata i różnych okresów historii. 
Sam kolekcjoner najbardziej dum-
ny jest z posiadania chyba wszyst-

kich aut krajów komunistycznych. 
Znalazło się tam miejsce m.in. dla 
naszej swojskiej syrenki w skali 1:34. 
Francesco jest również w posiada-
niu pokaźnej liczby płyt winylo-

wych sięgających 1903 r. Słuchanie 
muzyki z takiej starej płyty sprawia 
niezwykłe wrażenie, szczególnie 
jeśli odtwarzana jest ona na rów-
nie starym gramofonie. Ale to nie 
wszystko, w zbiorach znajdziemy 
także starą broń, dokumenty i fo-
tografie.
Włoch eksponatów do swojej ko-

lekcji pozyskuje w różny sposób. 
Najczęściej odwiedza antykwaria-
ty, prywatnych kolekcjonerów czy 
szuka przedmiotów na aukcjach. 
Często ciekawe rzeczy udaje mu 
się dostać od prywatnych właś-
cicieli . Jak mówi, ludzie często 
pozbywają się wartościowych 

przedmiotów, np. po dziadkach, 
za bezcen. Dla przykładu udało 
mu się kupić duży i szczegółowy 
model okrętu żaglowego za jedy-
ne 50 euro od rzymianina, który 

stwierdził, że… tylko zawadza mu 
to w domu.
Zapytany o to, co jeszcze chciał-
by mieć w swojej kolekcji, żartuje, 
że mumię, ale potem poprawia się 
i dodaje, że również papirusy a tak-
że więcej dzieł z rejonu starożytne-
go Egiptu, Persji czy Babilonii. 
Francesco ma nadzieję, że dzięki 

artykułowi znajdą się osoby i in-
stytucje zainteresowane, by poka-
zać publicznie jego dzieła. Będzie 
to na pewno dobrą lekcją historii 
dla mieszkańców. Zainteresowane 
osoby prosimy o kontakt z redak-
cją. 

Paweł Kozłowski

U NAS

Gościliśmy pielgrzymów  
z diecezji ełckiej
Już po raz dwudziesty pierwszy gościliśmy pielgrzymów z diecezji ełckiej. 
Tak jak zawsze, tak i w tym roku, przewędrowali przez teren gminy 
Nasielsk 3 sierpnia. Pierwsi pojawili się w Nasielsku, tradycyjnie, już 
przed godziną ósmą. Grupy wkraczają w szyku tuż przed godziną 
dziewiątą. Idą z pieśnią na ustach. Jest radośnie. Pielgrzymi pozdra-
wiają mieszkańców, ci pozdrawiają pielgrzymów. Tak jest od począt-
ku.
W tym roku dzień przybycia pielgrzymki wypadł w sobotę, a w so-
boty na ulicach Nasielska jest wielu turystów i wczasowiczów, którzy 
w okolicach miasta spędzają urlopy. Oni także byli zadowoleni, że 
spotkali tutaj pielgrzymkę. Im także udzielił się modlitewny nastrój.

Od 14 lat pielgrzymów z diecezji ełckiej przyprowadzał ks. prałat 
Kazimierz Gryboś. Tak miało być i w tym roku i zapowiadaliśmy to 
w poprzednim numerze naszego pisma. Niestety, na ten dzień ks. 
prałat musiał opuścić pątniczą kolumnę, aby wziąć udział w pogrze-
bie członka swej rodziny. Dzielnie zastąpił go ksiądz Jarosław Sutyła. 
W imieniu nasielskiej wspólnoty parafialnej gości w nasielskim koś-
ciele powitał proboszcz ks. kan. Tadeusz Pepłoński.
Główne spotkanie ełckich pielgrzymów i wiernych z nasielskich 
paraf ii ma miejsce w nasielskim kościele św. Wojciecha i na przy-
kościelnym placu. Najpierw wspólnie uczestniczono we mszy św., 
a następnie goście spożyli przygotowany przez gospodarzy posiłek. 
Ponieważ ma on miejsce we wczesnej porze obiadowej, więc naj-
większym powodzeniem cieszyły się dania obiadowe. Aby sprostać 
zadaniu, a jest to duże wyzwanie logistyczne, mieszkańcy organi-
zują się tradycyjnie w grupy. Tradycyjnie też były i grupy bardziej 
sformalizowane, skupione np. wokół samorządowego przedszkola, 
Akcji Katolickiej czy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II. 
Niezależnie od tego, czy ktoś działał w grupie, czy zaspokajał po-
trzeby pielgrzymów indywidualnie, każdy się starał, aby pielgrzymi 
otrzymali to, co najlepsze. Na tych, którzy mieli kłopoty zdrowotne, 
czekały pielęgniarki z SP ZOZ.
Nasielszczanie zapewnili pielgrzymów, że będą o nich pamiętali 
w codziennej modlitwie, zwłaszcza w ramach pielgrzymki ducho-
wej, a ci zapewniali gospodarzy, że w ich intencji będą się modlić 
przed obrazem jasnogórskiej Pani.
W modlitwie w nasielskim kościele pamiętano o wieloletnim uczest-

niku pielgrzymki ełckiej ks. kanoniku Leonie Szatkowskim. To wielce 
charakterystyczna postać wielu tych pielgrzymek. Wiekowy kapłan 
często szedł samotnie między grupami. Widać było, że modli się żar-
liwie. Kościół nasielski na pątniczym szlaku był mu szczególnie bliski. 
Tu poprzez chrzest został włączony do chrześcijańskiej wspólnoty. 
Na tej, jak i na kilku poprzednich, modlono się w jego intencji i spo-
kój jego duszy.

andrzej zawadzki

Wala, opowiedz, kiedy zaczęła się 
Twoja przygoda z zabawkami, kie-
dy zaczęłaś szyć?
– Cztery lata temu zobaczyłam na 
parkingu przy mojej pracy w Bło-
niu w samochodzie zabawkę – psa 
uszytego ze skrawków materiałów. 
Tak mnie zachwycił, że nie mogłam 
od niego oderwać wzroku. Trzy dni 
trwało namierzanie właścicielki samo-
chodu, ale w końcu znalazłam osobę, 
do której należał pluszak. Okazało się, 
że to zabawka mojej znajomej. Nie 
było problemu z pożyczeniem, co 
mnie ucieszyło. Przywiozłam psa do 
domu, wszystkim się spodobał. Posta-
nowiłam uszyć podobną przytulankę. 
Powstała moja wersja, szyłam ręcznie, 
bo bardzo chciałam mieć przytulaka 
uszytego przez siebie. Potem się oka-
zało, że zupełnie zapomniałam o tym, 
iż mam w domu maszynę do szycia 
Singera, i mogłam to zrobić szybciej 
i sprawniej, ale wtedy nie miało to 
znaczenia. Uszytego pierwszego psa 

mam do tej pory. Nim uruchomiłam 
maszynę, minęło jeszcze trochę cza-
su, na początku szyłam tylko ręcznie.
Teraz masz wiele wzorów, wiele za-
bawek, zaczęło się od „skrawkowe-
go psa”, a jak sytuacja się rozwijała?
– Pewnego dnia przyszedł do nas do 
domu kolega mojej córki i poprosił 
mnie, czy mogłabym uszyć mu za-
bawkę do samochodu. Zgodziłam się 
i uszyłam małego kota; potem były 
szczury i myszy. Następne zamówie-
nie było również od znajomego, któ-
ry złożył nam wizytę. Zadał pytanie, 
czy uszyłabym mu pająka. Ja siedzia-
łam naprzeciwko niego, rozmawia-
łam i szyłam. Znajomy nawet się nie 
zorientował, dopóki rozmawialiśmy, 
szyłam pająka i na koniec rozmowy 
dostał wymarzoną zabawkę. Można 
powiedzieć, że moje zabawki szy-
łam spontanicznie. Moim pierwszym 
sponsorem była Małgorzata Mo-
rawska, właścicielka sklepu z używa-
ną odzieżą w Nasielsku. Od niej się 
w sumie zaczęło, bo jeżeli dostawa-
łam materiały za darmo, a ja chcia-
łam szyć, bo lubię, to dlaczego nie. 
Podkreślam jeszcze raz, że Małgosia, 
to osoba, która bardzo mi pomogła 
i pomaga. Udostępniała mi wiele ma-
teriałów, które z jakiegoś powodu się 
nie podobały i nie sprzedawały, a dla 
mnie były w sam raz. Dużo zaba-

wek powstało właś-
nie dzięki niej. Różne 
materiały stawały się 
inspiracją do mojego 
twórczego działania. 
Ostatnio z włochate-
go materiału powstał 
np. robal.
Wala, czy wcześniej 
zajmowałaś się szy-
ciem?
– Umiałam szyć, bo 
nas w szkole uczy-
li. W szkole również 
nauczyłam się kroju. 
Potrafię szyć z ręki. 
Moja mama też szy-
je kapcie, skarpety…
Jak jest z projekto-
waniem? Opowiedz, 
proszę, jak powstaje 
szyta przez Ciebie 
zabawka?
– Najpierw wyobrażam ją sobie, 

potem rysuję, 
a następnie szyję. 
Wszystko zaczy-
na się od pomy-
słu. Wymyśliłam, 
że fajnie by było 
usz yć pac yn-
ki, takie zakłada-
ne na rękę, żeby 
poprawić rela-
cje z dzieckiem, 
bo dzieci cza-
sem nie wszystko 
chcą powiedzieć 
rodzicom, a pa-
cynce-zabawce 

może powiedzą. Ta zabawka miała 
być też zabawką edukacyjną. Myśla-
łam, że dobrze byłoby, żeby rodzic 
usiadł z dzieckiem, mógł wziąć taką 
pacynkę i powymyślać różne cie-
kawe historie, w których oczywiście 
uczestniczy pacynka. Wtedy uszyłam 
pierwszą gadającą żabę. Synowa po-
kazała ją w przedszkolu i przedszkolaki 
zakochały się w żabie. Dzieciaczków 
nie można było wprost oderwać od 
żaby, a potem powstał jeszcze gada-
jący kot. 
Teraz szyjesz koty, poduszki pod 
głowę, sama jestem fanką tych 

poduszek. Opowiedz, jak się za-
częło.
– Jak zwykle zdecydował przypa-
dek. Kupiłam koce polarowe, całą 
paczkę. Koce miały piękne kolory 
i właśnie z tych koców uszyłam po-
duszki pod głowę psy, koty…
Widziałam, że zabawek masz spo-
ro, co z nimi robisz ?
– Przede wszystkim są przezna-
czone dla rodziny, przyjaciół, zna-
jomych, czasem wystawiam moje 
pluszaki na lokalnych kiermaszach.
Masz trojkę dzieci, dwóch sy-
nów i córkę. Powiedz, czy dzieci 
odziedziczyły po Tobie talent?
– Tak, jeden syn właśnie skończył 
ASP, drugi szyje i maluje hobby-
stycznie, a córka ostatnio zapro-
jektowała torbę, wspaniały naiwny 
rysunek. Torbę dostała ode mnie 
w prezencie urodzinowym, a teraz 
znajomi jej zazdroszczą. 
Wala, jeśli możesz, zdradź jakie 
masz plany na przyszłość?
– Planów nie mam, szyję dalej.
Dziękuję za rozmowę

Zofia Zuzanna Bem-Synoradzka
Od niedawna zabawki uszyte przez 
Walentynę można podziwiać na 
profilu Facebooka: Szmaciana Lal-
kowa Wytwórnia Filmowa. 

U NAS. Pomysł na biznes

Warzywa prosto do domu
Zakładając biznes, dobrze 
znaleźć na niego ciekawy 
pomysł. Takim doskona-
łym przykładem na po-
mysłow y b iznes może 
być „ Paczka Warz y w” 
pana Adama Rudnika.
Wchodzimy na s tronę 
w w w.paczkawarz y w.pl 
i zamawiamy interesujące 
nas produkty. Możemy 
w ybrać prz ygotowany 
wcześniej  zestaw bądź 
sami w yb rać warz y wa 
i inne produkty do naszej 
paczki. Teraz wystarczy podać swoje dane i adres, a w najbliższy wto-
rek bądź piątek możemy spodziewać się dostawy naturalnych i ekolo-
gicznych produktów. Tak w skrócie prezentuje się „Paczka Warzyw”. 
– Pomysł został zainspirowany angielskimi firmami prowadzący-
mi taką działalność – mówi pan Rudnik. Dodaje, że na rynku działają 
przedsiębiorstwa dostarczające ekologiczną żywność, ale są to głównie 
pośrednicy. „Paczka Warzyw” skupia natomiast rolników, którzy oferują 
własne produkty i razem budują wspólną markę.
Wszystko zaczęło się trzy lata temu. Wtedy żona pana Adama Rudnika 
pracowała jako opiekunka dzieci u pewnej rodziny w Warszawie, która 
uwielbiała podawać swoim dzieciom ekologiczne produkty. Gdy do-
wiedzieli się, że osoba zajmująca się ich dziećmi mieszka na wsi, po-
prosili o dostarczenie im warzyw i innych produktów. – Zawieźliśmy 
im cały bagażnik pomidorów, ziemniaków, mleka itp. – wspomina pan 
Adam. Po tygodniu państwo Rudnikowie dostali kilka telefonów i e-
-maili, że dobrze by było, gdyby mogli sprzedawać takie paczki innym 
osobom. Przez ten czas interes się rozwijał, pan Rudnik nawiązał współ-
pracę z trzema innymi rolnikami i zaczął siać własne warzywa, a także 
postawił własny tunel foliowy.
„Paczka Warzyw” działa na terenie całej Warszawy (nie tylko dla osób 
prywatnych, wśród odbiorców jest także jedna z warszawskich restau-
racji) i Nowego Dworu Mazowieckiego, są również klienci z samego 
Nasielska. Oczywi-
ście najwięcej chęt-
nych pochodzi ze 
s to l ic y.  P rodukt y 
najczęściej rozcho-
d z ą  s i ę  w d wó c h 
dzielnicach – na Ur-
synowie i Żoliborzu. 
Jednego dnia pan 
Adam Rudnik do-
starcza około 8–10 
p a c z e k ,  c o ,  j a k 
wspomina, stwarza czasami duże problemy logistyczne. Przejecha-
nie z jednego końca miasta na drugi wymaga wiele wysiłku, ale pacz-
ka warzyw musi trafić prosto do domu klienta. Produkty oferowane 
przez firmę to warzywa takie jak: pomidory, ziemniaki, sałata, cukinia, 
włoszczyzna. Oprócz tego w ofercie znajduje się chociażby miód czy 
olej lniany pochodzący z gospodarstwa pana Krzysztofa Kowalskiego 
z Winnik. Warto dodać, że oferta jest sezonowa i nie dostanie się np. 
sałaty zimą. 
Jak będzie wyglądać przyszłość „Paczki Warzyw”? Adam Rudnik twier-
dzi, że wszystko zależy od tego, czy firma utrzyma się przez następny 
rok. – Chcemy namówić jeszcze dwóch rolników do współpracy. Jeśli 
to się uda, to chcemy wyjść dalej, nawet poza Warszawę. Dostawali-
śmy różne propozycje, nawet z Łodzi, gdzie zaproszono nas na targi 
żywności. Poza tym w miarę rozwoju firmy chciałbym zająć się orga-
nizacją i marketingiem, a uprawę warzyw zostawić współpracującym 
ze mną rolnikom – podsumowuje. 
Czas pokaże, czy „Paczka Warzyw” stanie się dobrze prosperującą fir-
mą o ugruntowanej pozycji na rynku. A odbiorców na pewno jej nie 
zabraknie. Dla wielu ludzi możliwość dostarczenia im pod sam dom 

świeżych warzyw 
to wygoda. W każ-
dym razie pomysł 
na biznes naszym 
zdaniem traf iony. 
Ciekawe jest logo 
firmy i odpowied-
nia  promocja za 
p o m o c ą  s t r o n y 
internetowej oraz 
prof ilu na portalu 
Facebook. Poleca-
my!

(pk, i.)
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Takie jedno miasto
Jest takie jedno miasto na całym świecie, które pewnego szczególnego dnia 
zamiera na jedną minutę. Samochody stają w miejscu, przechodnie przery-
wają swoje spacery, siedzący wstają i wszyscy wsłuchują się w ryk syren. Tak, 
właśnie nadeszła „Godzina W” – 17.00. Po minucie jak gdyby nigdy nic miej-
sce to wraca do swojego normalnego trybu życia. Tym miastem jest War-
szawa, a tym szczególnym dniem 1 sierpnia – rocznica wybuchu powstania 
warszawskiego.
Mówi się, że bohaterowie żyją dopóty, dopóki się o nich pamięta. W ciągu 63 
dni powstania na pewno było ich wielu, także wielu bezimiennych. Dla nie-
których ludzi wybuch tego zbrojnego wystąpienia był wielką, bezsensowną 
i niepotrzebną porażką Polski podziemnej. Jest także sporo takich, którzy ce-
nią wolę walki i ideały powstańców. Do takich osób należą także harcerze, 1 
sierpnia jest dla nas szczególnym dniem, dlatego że w działaniach militarnych 
tamtych dni brało udział i wspomagało je wielu harcerzy z Szarych Szeregów. 
Można sobie zadać pytanie: o co poszło, w jakim celu tylu ludzi pod koniec 
wojny wzięło udział w takim zrywie? Powodów jest kilka, jednak najczęściej 
podawanym jest sytuacja geopolityczna na ówczesnej mapie walk. Wszystko 
byłoby dobrze, gdyby okazało się, że to alianci przyjdą wyswobadzać nasz kraj. 
Jednakże dużo wcześniej było wiadomo, że zajmie się tym ZSRR. Polacy słusz-
nie mieli obawy związane z tym faktem, dlatego dowództwo Armii Krajowej 
postanowiło zorganizować akcję „Burza”, w której to pierwotnie Warszawa nie 
brała udziału. Miała ona na celu dywersję na tyłach wycofującego się przed Ar-
mią Czerwoną frontu niemieckiego oraz ujawnianie się przywódców państwa 
podziemnego na terenach wolnych od okupanta, tak by przywitać czerwono-
armistów jako gospodarze. Jak się okazało, pod względem taktycznym akcja 
odniosła sukces, pod względem politycznym była klęską. Zaraz po przyjściu 
armii radzieckiej pojawiali się przedstawiciele NKWD, którzy szybko pozbywali 
się członków Polskiego Państwa Podziemnego, a żołnierzy wysyłali na front 
wraz z wojskami radzieckimi lub do łagru.
W związku z niepowodzeniem politycznym „Burzy” władze AK podjęły de-
cyzję o wykorzystaniu stolicy jako symbolu silnie walczącego narodu polskie-
go. Decyzja o wybuchu powstania była bardzo długo wstrzymywana, czekano 
na odpowiedni moment w sytuacji na froncie przy zbliżających się wojskach 
Stalina. Wydaje się jednak, że decyzja ta zapadła w nieodpowiednim momen-
cie i w niewłaściwy sposób. Powstańcy mieli na celu w jednym momencie 
uderzyć na większość kluczowych dla stolicy miejsc, jednakże nie dość, że 
nie mieli zbyt dużej ilości broni, to także na miejscach zbiórek ze względu na 
błędy organizacyjne pojawili się w niepełnym składzie. 
Ponadto Niemcy spodziewający się ataku ze strony Związku Radzieckiego 
ufortyfikowali swoje ważniejsze posterunki, co sprawiło, że walki były bardzo 
ciężkie. Powstańcy mocno liczyli na efekt zaskoczenia, jednakże konfidenci 
uprzedzili władze niemieckie, które postawiły w stan gotowości swoje siły tuż 
przed wybuchem walk. Nie było to zatem dla nich zaskoczenie taktyczne, tyl-
ko raczej organizacyjne, ze względu na walki na froncie wschodnim. 
Powstańcy tak naprawdę walczyli tylko kilka dni, a później już się tylko zaciekle 
bronili. Niemcy wytrzymali pierwsze uderzenia i doczekali się posiłków, m.in. 
dywizji składających się z byłych więźniów ciężkiego rygoru. Gniew okupanta 
nie miał sobie równych, Hitler kazał zrównać Warszawę z ziemią, a jego wierne 
oddziały robiły to z oddaniem i zadowoleniem. Przykładem może być rzeź 
Woli, w której według szacunków mogło zginąć do 60 000 ludności cywil-
nej. Był to jeden z najkrwawszych etapów II wojny światowej i myślę, że warto 
poświęcić nieco czasu, by zagłębić się w te wydarzenia. Warto dotknąć historii 
przy okazji wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego i warto się zatrzymać 
na tę minutę ciszy raz w roku.
Dziś już nie musimy walczyć o swoją polskość, borykamy się z zupełnie in-
nymi problemami i innym rodzajem patriotyzmu. Ale dźwięk syreny zawsze 
będzie nam przypominał o tych, którzy przelali krew za honor Ojczyzny.

pwd. Daniel Nowak
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Ile cukru kryje się w rożnego rodzaju 
produktach?
Wiele się mówi o cukrze jako o „białej śmierci”. A jednak mimo ostrzeżeń i coraz większej popularności pro-
duktów bez cukru konsumujemy go coraz więcej. Szacuje się, że rocznie statystyczny Polak zjada ok. 40 kg 
cukru. Jest to cukier dodawany do herbaty, ciast naleśników i zawarty w różnych produktach: czekoladach, 
batonach jogurtach owocowych, słodkich płatkach itp. Cukru nie da się całkowicie z diety wykluczyć, ponie-
waż zawarty jest on w wielu produktach pod różną postacią. Jednak mamy możliwość znacznego ograniczenia 
spożycia cukru dodawanego do płynów i potraw. Mamy możliwość wybierania również zamienników o jego 
niższej zawartości. Wybierając jogurt naturalny zamiast owocowego, oszczędzamy 2 łyżeczki cukru. Jeśli do 
jogurtu naturalnego dołożymy świeże owoce, będziemy mieć tyle samo cukru, jednak będzie to inny jego 
rodzaj i taki jogurt będzie wartościowy, smaczny i zdrowy. Podobnie jako deser możemy przygotować sernik 
na zimno w wersji light, w którym również zaoszczędzimy sobie cukru. Zatem w uproszczeniu ile łyżeczek 
cukru (węglowodanów prostych) zawierają wybrane produkty?

Napoje i soki:
cola – puszka 330 ml, 35 g węglowodanów – 7 łyżeczek 
Seven up – 330 ml, 35 g węglowodanów – 7 łyżeczek 
Fanta – 330 ml, 30 g węglowodanów – 6 łyżeczek 
sok 100% Tymbark – 330 ml, 34 g węglowodanów – 6, 5 łyżeczki 
woda smakowa cytrynowa – 330 ml, 20 g węglowodanów – 4 łyżeczki 
napój energetyczny – 250 ml, 27,3 g węglowodanów – 5, 5 łyżeczki

Ciasta i słodycze:
sernik pieczony – 100 g, 24 g węglowodanów – 5 łyżeczek
sernik na zimno – 100 g, 19 g węglowodanów – 4 łyżeczki (wersja z biszkoptami, śmietaną, cukrem pudrem, owocami)
sernik na zimno – 100 g, 6 g węglowodanów – 1 łyżeczka cukru (wersja jogurt naturalny i galaretka)
tort kokosowo-ananasowy – porcja 200 g, 60 g węglowodanów – 12 łyżeczek
baton Pierrot – 100 g, 48 g węglowodanów – 9, 5 łyżeczki
baton musli malinowy – 100 g, 62 g węglowodanów – 12 łyżeczek
cukierki Michałki – 100 g, 49 g węglowodanów – 10 łyżeczek 
pączek – 70 g, 43 g węglowodanów – 8, 5 łyżeczki

Inne produkty:
jogurt owocowy – 100 g, 15 g węglowodanów – 3 łyżeczki
jogurt naturalny – 100 g, 6 g węglowodanów – 1 łyżeczka
płatki Cheerios – 100 g, 75 g węglowodanów – 15 łyżeczek 
galaretka – 100g, 10,2 g węglowodanów – 2 łyżeczki
Wypijając średnio 2 szklanki herbaty i jedną kawy z 2 łyżeczkami cukru, dodatkowo wypijając jogurt owocowy 
200 g, 0,5 litra coli oraz zjadając kawałek sernika 200 g, spożyjemy 35 łyżeczek cukru, czyli 175 g węglowodanów, 
co daje 710 kcal z samych węglowodanów zawartych w tych produktach. Zatem, jeśli chcemy zachować ładną 
sylwetkę i zdrowie, zastanówmy się, jak zaoszczędzić spożycie cukru. 
Największym problemem jest szybkie przyswajanie cukru. Cukier pobudza nadmierną produkcję insuliny w trzustce 
i powoduje brak równowagi metabolicznej. Insulina produkowana jest, aby poradzić sobie z dużą ilością spożywa-
nego cukru rafinowanego, zatem powoduje, że poziom glukozy we krwi spada. Wpływa to negatywnie na układ 
nerwowy. Dlatego dzieci czy dorośli jedzący nadmierne ilości słodyczy często są nerwowi, rozdrażnieni, zdener-
wowani. Po spożyciu słodyczy następuje szybki skok poziomu glukozy we krwi, który następnie szybko się obniża, 
powodując często irytację, zmęczenie, niepokój, Objawy te zachęcają do ponownego spożycia słodkich produk-
tów, co powoduje podwyższenie poziomu serotoniny w mózgu, czyli uczucie przyjemności. Dlatego wiele osób 
reaguje na stresy zwiększonym apetytem na słodycze. 
Nadmiernie spożywany cukier jest przetwarzany w trójglicerydy, czyli tłuszcz, którego stężenie mamy często pod-
niesione. Cukier jest również odpowiedzialny za inne dolegliwości, bardzo niekomfortowe, jak zaparcia, które do-
tyczą zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dlatego warto urozmaicić swoją dietę i lepiej zjeść słodki owoc, który oprócz 
cukru zawiera również witaminy i składniki mineralne oraz błonnik, niż kawałek ciasta czy baton. 

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny 506-958-184

HISTORIA
Działania militarne na terenie gminy Nasielsk w sierpniu 1920 r.

Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920

Mateusz Ostrowski 
Autor tekstu jest mieszkańcem Cieksyna. 
W czerwcu r. obronił pracę licencjacką 
z historii napisaną pod kierunkiem prof. dr. 
hab. Zbigniew Eugeniusza Niebelskiego, pod 
tytułem „Działania piątej armii Generała 
Władysława Sikorskiego w 1920 roku (Na 
bazie publikacji gen. Władysława Sikorskiego 
Nad Wisłą i Wkrą. Studium z Polsko-Rosyjskiej 
wojny 1920 roku)”. Ostatnie 3 lata spędził 
w Lublinie, gdzie studiując na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, zdobywał wy-
kształcenie i zawód nauczyciela.

WSPOMNIENIE.  
W rocznicę porozumień sierpniowych

Białostocczanin  
rodem z Nasielska
W czwartek 16 lutego 2012 r. po mszy św. 
żałobnej w kościele św. Maksymiliana Kol-
bego na cmentarzu miejskim w Białymsto-
ku odbył się pogrzeb Andrzeja Radzickiego. 
Ceremonia żałobna, zarówno w kościele, 
jak i na cmentarzu, miała wyjątkową oprawę, 
żegnano bowiem człowieka niezwykle za-
służonego dla przemian, jakie rozpoczęły się 
w sierpniu 1980 r. Zwracała zwłaszcza uwagę 
asysta policyjna. Wśród żałobników byli na-
sielszczanie – rodzina zmarłego.
Andrzej Radzicki urodził się 11 kwietnia  
1952 r. w Nasielsku. Zmarł 12 lutego 2012 r. 
w Białymstoku. Żył więc prawie 60 lat. Więk-
szość swego życia, bo aż 40 lat, spędził w Białymstoku. 
Nasielsk to miasto jego lat dziecięcych i młodzieńczych. Tu pobierał nauki 
w szkole podstawowej i szkole zawodowej. Szkołę średnią ukończył w Białym-
stoku w 1978 r. Do tego miasta trafił jako żołnierz WP i związał się z nim do koń-
ca życia. Tu w roku 1972 wstąpił w szeregi Milicji Obywatelskiej. W mieście tym 
założył rodzinę. 
Życie, zarówno rodzinne, jak i zawodowe, nie szczędziło mu trosk i kłopotów. 
Po śmierci żony sam wychowywał trójkę dzieci. W pracy, którą lubił, nie mógł 
się w pełni realizować. Był milicjantem, a w czasach socjalistycznego ładu milicja 
miała do spełnienia szczególne zadania, a nie tylko pilnowanie ładu i porządku 
publicznego. 
Jego czas milicyjnej służby przypadł na okres szczególnie trudny – wielkich 
zawirowań i wielkich przemian, kiedy to rodziła się i krzepła Solidarność. An-
drzej Radzicki znalazł się w grupie tych milicjantów, którzy podjęli działania, aby 
i w milicji mogły być utworzone związki zawodowe (ZZ FMO). Jego działalność 
nie ograniczała się do samego garnizonu białostockiego i samego środowiska 
milicyjnego. Stał się postacią znaną w całej Polsce. Pełnił wiele ważnych funkcji 
w rodzących się strukturach związkowych, zwłaszcza milicyjnych, a później po-
licyjnych. Był wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego – w Warszawie, na Ślą-
sku, w Szczecinie. Gdy trzeba było, razem z innymi głodował. Kolportował ulotki. 
Spotykały go za to liczne szykany. 31 sierpnia 1981 r. został zwolniony ze służby. 
Później, po wprowadzeniu stanu wojennego, został najpierw internowany (Biały-
stok, Suwałki), a następnie aresztowany i osądzony. Po zwolnieniu z więzienia do 
końca października 1982 r. był bezrobotny. W latach 1982–1995 był zatrudniony 
w Okręgowym Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicz-
nego Centrowet w Białymstoku. Pogarszający się stan zdrowia sprawił, że w roku 
1995 przeszedł na rentę.
Działalności publicznej jednak nie zaprzestał. Realizacji swoich ideałów służył, 
na ile mógł, do końca życia. Od 1999 r. był członkiem zarządu białostockiego 
stowarzyszenia Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych. Doku-
mentował wszystko to, co było związane z okresem przemian lat 80. i 90. Jest 
współautorem książki Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjo-
nariuszy Milicji Obywatelskiej.
Wyrazem uznania jego zasług jest wiele odznaczeń, jakie otrzymał w ostatnich 
latach swego życia. Wśród nich jest Krzyż Kawalerski OOP. 

a.zaw.

ROWEROWO 

Odwiedzamy sąsiadów
Dziś kilka propozycji dla bardziej zaawansowanych i wytrwałych rowerzystów, którzy cieszą się lepszą kondycją.

Kierunek Serock 
– 22 km w jedną stro-
nę, ale duża piaszczy-
sta plaża i molo oraz 
ogrodzone kąpielisko 
zrekompensują nam 
półtorej godziny jazdy 
średnim tempem – ko-
mentuje trasę lubiący 
jeździć rowerem Ma-
ciej Waśniewski.
Wyruszamy z Nasielska 
u l i c ą  P i ł s u d s k i e g o 
i przez Chrcynno kierujemy się w stronę lotniska. Na krótkim odcinku trzeba przejechać dro-
gą numer 632 w kierunku na Warszawę i na skrzyżowaniu skręcić w lewo do Jaskółowa. To 
droga o mniejszym natężeniu ruchu. Należy pamiętać, by po przejechaniu ponad 14 km odbić 
w lewo na Serock i po przejechaniu ok. 2 km wyjedziemy na ulicę Nasielską, a jeśli pojedziemy 
prosto, to wyjedziemy na drogę numer 62. Jadąc ulicą Nasielską, cały czas prosto, przetniemy 
ulicę Pułtuską, znajdziemy się na Rynku i Brukową wyjedziemy na piaszczystą plażę z molo, 
gdzie można odpocząć, zrelaksować się i zebrać siły na powrót.

Kierunek Nowe Miasto
U s y t u o wa n i e  g e o g r a f i c z n e 
Nasielska na Mazowszu gwaran-
tuje różnorodność wyboru tras 
i  celów rowerowych wypraw. 
Nad wodę oczywiście można się 
też  wybrać nad zalew w Nowym 
Mieście .  – Tylko 15 km jazdy 
i jesteśmy na strzeżonym kąpie-
lisku z piaszczystą plażą i molo, 
nad zalewem można wypoży-
czyć kajaki, jest miejsce na grill 
lub piknik rodzinny – komentuje 
tę trasę rowerzysta Maciek.
Niestety, najkrótszy dojazd prowadzi drogą numer 632, którą jeżdżą często samo-
chody osobowe i ciężarowe. Poza tym na niektórych odcinkach, na poboczach dro-
gi, znajdują się koleiny. Osoby, dla których rower jest pasją, dojadą nad zalew w mniej 
niż godzinę.

Michał B.

Wojna polsko-bolszewicka była kon-
fliktem zbrojnym dwóch sąsiadują-
cych ze sobą państw toczącym się 
pierwotnie o ustalenie granic. Jednak-
że Rosja bolszewicka dążyła do reali-
zacji hasła rewolucji światowej, a droga 
do niej wiodła przez Polskę. 
Oba państwa były w trudnej sytuacji 
politycznej i gospodarczej. Rosja po-
grążona była w wojnie domowej wal-
ki pomiędzy bolszewikami a białymi, 
przeciwnikami nowej władzy, na od-
rodzonej Polsce zaś I wojna światowa 
odcisnęła swoje piętno, a gospodarka 
i administracja podnosiły się dopiero 
z kryzysu.
Konflikt zrodził się w momencie, gdy 
niepokonana na wschodzie armia 
niemiecka, oddzielająca tereny pol-
skie od rosyjskich, musiała się ewa-
kuować. Porozumienie ewakuacyjne 
zostało podpisane 5 lutego 1919 r. 
w Białymstoku przez przedstawicieli 
Polski i Niemiec. W powstałą próżnię 
miedzy Rosją a Polską wkroczyły je-
dnostki wojskowe obu państw. Polacy 
wyruszyli na wschód 9 lutego. Zgru-
powanie Północne ruszyło kolejami 
w stronę na Baranowicze, Zgrupowa-
nie Południowe natarło w kierunku na 
Pińsk. Do pierwszego starcia doszło 14 
lutego o godz. 7, kiedy kpt. Mienicki 
wyruszył wraz z 57 żołnierzami i 5 ofi-
cerami na Berezę Kartuską, będącą już 
w rękach sowieckich. Po krótkim star-
ciu 80 bolszewików trafiło do niewo-
li. W ten sposób rozpoczęła się wojna 
polsko-sowiecka.
W pierwszej fazie walk inicjatywa była 
po polskiej stronie. W kwietniu zdoby-
to Wilno, a w sierpniu Mińsk. Jesienią, 
mimo silnych nalegań ententy, Polska 
jednoznacznie odmówiła udzielenia 
wsparcia białym oddziałom Antona 
Iwanowicza Denikina, które zaczęły 
od południa ofensywę. Rozpoczęto 
tajne wstępne pertraktacje polsko-bol-
szewickie; ograniczono się do ustaleń 
w sprawach humanitarnych, podpisa-
nych za pośrednictwem Czerwonego 
Krzyża.
Wobec braku możliwości porozu-
mienia zawarto umowę polsko-ukra-
ińską. Podpisano ją 21 kwietnia 1920 r. 
Polska uznała niepodległość Ukrainy 
z granicą na rzece Zbrucz oraz uznała 
dyrektoriat Ukraińskiej Republiki Lu-
dowej z atamanem Semenem Petlu-
rą za rząd ukraiński. Rząd URL zrzekł 
się prawa do Galicji Wschodniej i czę-
ści Wołynia. Do umowy dołączono 
tajną klauzulę wojskową przewidują-
cą sojusz wojskowy polsko-ukraiński 
pod dowództwem Józefa Piłsudskie-
go. Strona rosyjska też nie próżnowała, 
od stycznia 1920 r. nad rzeką Bere-
zyną formowały się siły ofensywne, 
których liczbę szacuje się na ok. 700 
000. Ich zadaniem był marsz na za-
chód. Głównodowodzącym został 
27-letni generał Michał Tuchaczewski. 
14 maja rozpoczęła się kontrofensy-
wa wojsk rosyjskich. Działania te przy-
czyniły się do przesunięcia frontu na 
zachód. Strona polska podejmowała 
próby przejęcia inicjatywy odbijania 
utraconych terenów ze zmiennym 
szczęściem. 16 czerwca wojska pol-
skie musiały wycofać się na linię rzeki 
Uż i Słucz, tak więc prawie wszystkie 
tereny zdobyte podczas ofensywy 

kwietniowej zostały utracone. 4 lip-
ca rozpoczęła się druga ofensywa 
Armii Czerwonej, która przemiesz-
czała się na zachód bardzo szybko. 
19 lipca bolszewicy zdobyli Grodno, 
na zachód od miasta przebiegała linia 
Curzona (była to proponowana linia 
demarkacyjna wojsk polskich i bol-
szewickich). 23 lipca wydano rozkaz, 
w którym Tuchaczewski oczekiwał 
zajęcia Warszawy najpóźniej do 12 
sierpnia.
6 sierpnia nowy szef Sztabu General-
nego gen. Tadeusz Rozwadowski wraz 
z gen. Kazimierzem Sosnkowskim 
stworzyli plan operacji warszawskiej. 
Dzięki ryzykownym posunięciom 
i śmiałemu manewrowi przegrupo-
wania sił udało się stronie polskiej zor-
ganizować linię obrony. Tuchaczewski, 
zbyt pewny zwycięstwa, nie wykorzy-
stał przewagi liczebnej swych wojsk aż 
do 13 sierpnia. Okazało się wówczas, 
że obrona Warszawy odparła atak na 
przyczółek mostowy, a 5. armia pod 
dowództwem Sikorskiego przepro-
wadziła zręczną operację nad Wkrą, 
zatrzymując główne siły wojsk sowie-
ckich na północy. 16 sierpnia ruszyła 
kontrofensywa znad Wieprza, która ku 
zaskoczeniu Tuchaczewskiego prze-
darła się przez jego tyły, przerywając 
wszystkie połączenia komunikacyjne. 
18 sierpnia cała armia sowiecka zo-
stała otoczona. Wojska Tuchaczew-
skiego poniosły przytłaczającą klęskę. 
Do niewoli trafiło 100 000 Rosjan, 
14 000 zbiegło do Prus Wschodnich, 
reszta wycofywała się na wschód 
w całkowitej rozsypce. Trzy armie 
sowieckie zostały całkowicie zlikwi-
dowane. W następnych tygodniach 
Piłsudski odnosił zwycięstwo za zwy-
cięstwem.
W chwili gdy wojska polskie mogły 
bez przeszkód ruszyć na Moskwę, 
Lenin wystąpił o pokój. Rokowania 
w sprawie rozejmu zostały wznowio-
ne pod koniec września w Rydze. Za-
gwarantowano wzajemnie wszelkie 
prawa w zakresie kultury, języka i re-
ligii dla mniejszości. Traktat pokojowy 
został podpisany po pięciu miesią-
cach rokowań 18 marca 1921 r. Usta-
lono w nim ostateczną linię graniczną 
między Polską oraz Rosją i Ukrainą 
Radziecką wzdłuż linii Dzisna–Do-
kszyce–Słucz–Korzec–Ostróg–
Zbrucz. Zagwarantowano wzajemnie 
wszelkie prawa w zakresie kultury, ję-
zyka i religii dla mniejszości. Zapowie-
dziano ogłoszenie amnestii.
Defensywa Wojska Polskiego
Na terenie naszej gminy w sierpniu 
1920 r. działała 5. armia dowodzona 
przez gen. Władysława Sikorskiego, 
na której spoczywał ciężar obrony linii 
rzeki Wkry. Armia ta została powołana 
do istnienia rozkazem z dnia 6 sierpnia, 
a już 12 znalazła się wirze walk.
5. armia w czasie najcięższych walk 
dysponowała stanem bojowym 
w liczbie 22 010 żołnierzy piechoty, 
bez obsługi artylerii, 3826 kawalerii, 
452 ciężkich karabinów maszyno-
wych, 31 dział artylerii ciężkiej i 141 
dział artylerii polowej, miała też 9 sa-
mochodów pancernych, 46 czołgów 
i 2 pociągów pancernych. 14 sierpnia 
naprzeciwko 5. armii stało w czasie 
bitwy nad Wkrą 68 000 piechoty, 

6672 kawalerii, 1406 ciężkich karabi-
nów maszynowych i 327 dział.
8 sierpnia 1920 r. doszło do spotka-
nia w Warszawie Józefa Piłsudskiego 
i generałów Rozwadowskiego i Wey-
ganda. Uznano, że armia Sikorskiego 
jest zbyt słaba, obawiano się też, że 
polskie plany zostały przechwycone 
przez bolszewików. W takiej sytuacji 
Rozwadowski w nocy z 8 na 9 sierp-
nia wydał rozkaz operacyjny specjal-
ny, oznaczony fikcyjnym numerem 
10 000, będący ostatecznym pla-
nem bitwy warszawskiej. Zakładał on 
wzmocnienie armii Sikorskiego, której 
poza obroną wyznaczono w następ-
nej fazie zadania ofensywne, co było 
pewnym nawiązaniem do pierwotnej 
koncepcji Rozwadowskiego. 5. armia 
po wypełnieniu zadań defensywnych 
miała uderzyć na północne skrzydło 
wroga, częściowo obejść go z półno-
cy i zepchnąć na południe. Plan ten 
przewidywał zatem podwójne ude-
rzenie na bolszewików: z północy, 
znad Wkry, i z południa, znad Wieprza.
Walki rozpoczęły się 12 sierpnia na 
przestrzeni Holendry–Winnica–
Chmielewo, ataki bolszewickie nastą-
piły od strony Pułtuska i Przasnysza. 
Działająca tutaj grupa płk. Zarzyckie-
go wstrzymywała w ciągu dnia na-
pór przeważających sił nieprzyjaciela, 
ale pod wieczór musiała się wycofać 
na linię Nasielsk–Jaskółowo. VIII bry-
gada kawalerii wycofała się ze stacji 
Świercze w kierunku Nowego Miasta. 
W nocy broniony przez oddział płk. 
Hellmana Nasielsk również uległ Armii 
Czerwonej. Oddziały polskie wycofa-
ły się w kierunku Modlina i za Wkrę. 
Grupa płk. Zarzyckiego po opusz-
czeniu Nasielska przeszła 13 sierpnia 
do rejonu Wrona, podczas gdy Wkrę 
zajęła brygada syberyjska. Obsadzo-
no przyczółek mostowy Borkowo 
przy pomocy 1. pułku syberyjskiego, 
wysuwając linie na wzgórze Ruszko-
wo–Cieksyn i zachowując jeden ba-
talion w odwodzie w rejonie Borkowa. 
Drugi pułk syberyjski stanął w odwo-
dzie brygady w Józefowie. 
13 sierpnia rozgorzały walki na przed-
mościu warszawskim. Największe nie-
bezpieczeństwo zagrażało ze strony 
21. dywizji strzelców z 3. armii Łazare-
wicza i 27. dywizji strzelców z 16. armii 
Sołłohuba. Pod ich naciskiem oddziały 
polskiej 11. dywizji piechoty płk. Bole-
sława Jaźwińskiego musiały ustąpić na 
drugą linię obrony, która przebiegała 
pasmem wzgórz morenowych mię-
dzy Nieporętem a Rembertowem. 
Utrata Radzymina oznaczała po-
ważny wyłom w pozycjach obron-
nych przedmościa warszawskiego. 
Obawiając się jednoczesnego, kon-
centrycznego uderzenia 3., 15. i 16. 
armii sowieckich na przyczółek war-
szawski, dowódca frontu gen. Haller, 
pragnąc odciążyć broniące się wojska 
pod Warszawą, jak również uprzedzić 
działanie przeciwnika, podjął ustalenia. 
Najtrudniejsze zadanie przypadło gen. 
Krajowskiemu. Stoczył on najpierw 
ciężkie całonocne boje z sowieckimi 
dywizjami, które przekroczyły Wkrę 
pod Ślepowronami, a następnie ru-
szył 14 sierpnia o świcie na czele pięciu 
batalionów piechoty, czterech baterii 
dział i brygady kawalerii w kierunku 

na Baboszewo–Sarbiewo, a następ-
nie na Mystkowo–Rzewin. 14 sierpnia 
o godz. 18:00 w rejonie Błędowo–
Borkowo doszło do koncentrycznego 
ataku 11. dywizji sowieckiej na Bryga-
dę Syberyjską i Dywizję Ochotniczą 
usiłującą przekroczyć Wkrę i nacie-
rać w kierunku na Wronę. Utrzymanie 
przyczółka mostowego w Borko-
wie okazało się niemożliwe, po cięż-
kich walkach i bardzo dużych stratach 
Brygada Syberyjska wycofała się do 
Wrony. Na pomoc jej wysłano Dywi-
zję Ochotniczą, która przybyła w rejon 
Wrony około godz. 22.00 i zluzowała 
walczące oddziały. W nocy odpiera-
no jeszcze kilkakrotnie ataki wojsk so-
wieckich. Stworzyła się w ten sposób 
dogodna sytuacja do kontrnatarcia 
na Borkowo. Od południa nacierać 
miała 9. dywizja piechoty wzmoc-
niona przez odwodowe jednostki 17. 
i 18. dywizji piechoty wraz z Dywizją 
Ochotniczą. Kontrnatarcie wojsk pol-
skich nastąpić miało o świcie 15 sierp-
nia.        CDN.

Mateusz Ostrowski

Źródła: W. Sikorski, Nad Wisłą i Wkrą. 
Studium z Polsko-Rosyjskiej woj-
ny 1920 rok, Lwów 1928; N. Da-
vies, Boże Igrzysko. Historia Polski, 
t. II, Kraków 1992, N. Davies, Orzeł 
Biały Czerwona Gwiazda, Kraków 
1997, R. Kaczmarek, Historia Polski 
1914–1989, Warszawa 2010, J. Za-
łęczny, Wydarzenia wojny polsko-
-bolszewickiej 1920 roku na terenie 
ówczesnego powiatu warszawskie-
go, „Niepodległość i Pamięć” nr 32, 
2010, Z. Kowalski, 5. Armia w bitwie 
warszawskiej, Biuletyn Centralnego 
Archiwum Wojskowego nr 18, 1995.
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Kino NIWA ZAPRASZA
21 sierpnia godz. 15.00

Wielka podróż  
Bolka i Lolka

Animacja; produkcja: Polska; 1 godz. 41 min.

Przygody Bolka i Lolka, którzy wyruszają  
w podróż dookoła świata.

22 sierpnia godz. 15.00

Przygody Błękitnego 
Rycerzyka

Animacja; Polska; czas: 1 godz. 30 min.

Pełnometrażowy, rysunkowy filmy wzoro-
wany na rycerskiej balladzie romantycznej. 
Opowieść rozgrywa się w świecie owadów. 
Błękitny Rycerzyk wyrusza wraz z giermkiem 
w daleką drogę, aby uwolnić siostrę Królo-
wej Motyli. Po wielu perypetiach dociera do 
zamku, w którym więziona jest księżniczka. 
Błękitny Rycerzyk pokonuje okrutnego za-
lotnika-porywacza i wraz z księżniczką rusza 
w powrotną drogę. 

23 sierpnia godz. 15.00

Porwanie w Tiutiurlistanie
Animacja; Polska; czas: 1 godz. 30 min.

21-25 sierpnia godz. 19.00

Obecność
Horror; USA; czas: 1 godz. 52 min.

Słynna para badaczy zjawisk paranormalnych 
zostaje poproszona o pomoc rodzinie, którą 
terroryzuje potężny demon.

28-29 sierpnia godz. 15.00
30 sierpnia-1 września  

godz. 13.00 i 15.00

Samoloty 3D
Animacja, familijny, komedia; USA; czas: 1 godz. 32 min.

Cierpiący na lęk wysokości mały samolot rol-
niczy marzy o wystartowaniu w największym 
w historii wyścigu powietrznym dookoła świa-
ta. 

28 sierpnia - 1 września godz. 17.00

R.I.P.D. Agenci z zaświatów 3D
Akcja, komedia kryminalna; USA; czas: 1 godz. 36 min.

„Rest In Peace Departament” to departament 
sprawiedliwości, w którym rządy sprawują 
martwi funkcjonariusze policji. Pewnego dnia 
dołącza do nich nowy policjant, który więk-
szość czasu spędza na poszukiwaniu człowie-
ka odpowiedzialnego za to, czym teraz jest.

www.noknasielsk.pl

Baran (21.03–19.04)
Gwiazdy pomogą Ci podejmować mądre 
decyzje. Powinieneś uważać na sygnały, 
jakie wysyła Twój organizm. Może chce Ci 
dać znać, że potrzebuje trochę odpoczyn-
ku. Uważaj na swoje słowa. 

Byk (20.04–20.05)
Jeśli się teraz nie ugniesz, to wygrasz. Je-
steś obecnie na ostatnim zakręcie. Jeszcze 
w tym tygodniu zyskasz poparcie otoczenia. 
Ono pozwoli Ci przetrwać na tym trudnym 
odcinku. We wszystkim zachowaj umiar. 

Bliźnięta (21.05–21.06)
Twoje finanse w tym tygodniu będą dość 
stabilne. Nie ma więc powodu brać kolej-
nych zleceń. Wprawdzie Twoje konto nie 
wygląda imponująco, ale w życiu nie chodzi 
tylko o pieniądze. 

Rak (22.06–22.07)
Zapomnij o niepowodzeniach i uwierz 
w uśmiech losu. Jak najszybciej odbuduj 
wiarę w siebie. Trzymaj się jednak jak najdalej 
o fałszywych przyjaciół. Nie trać sił na robie-
nie niepotrzebnych rzeczy, skup się na tym, 
co jest najważniejsze.

Lew (23.07–22.08)
Najbliższy czas wykorzystaj na regenerację or-
ganizmu. Przełożonych przekonasz do swoich 
pomysłów nowymi koncepcjami i rzeczowym 
podejściem do swoich obowiązków. 

Panna (23.08–22.09) 
Planety są po Twojej stronie, możesz wy-
korzystać w tym tygodniu ich pozytywny 
wpływ. Skup się bardziej na sprawach pry-
watnych i przeznacz więcej czasu na odpo-
czynek. 

Waga (23.09–22.10)
Masz słabość do światowego życia. Pamię-
taj, że uroda to tylko kwestia gustu. A póki co 
musisz zrezygnować z kosztownych zaku-
pów. Wagi powinny zachować więcej zdro-
wego rozsądku.

Skorpion (23.10–21.11)
Liczne zlecenia zmuszą cię do wysiłku często 
ponad siły. Na szczęście jesteś okazem zdrowia. 
Szybko się zregenerujesz. Staraj się je podsy-
cać. Kontakt z przełożonymi jest bardzo dobry 
i możesz spodziewać się znaczących postępów. 

Strzelec (22.11–21.12)
Możesz mieć problem z płynnością finanso-
wą. Pomyśl o dodatkowym źródle dochodu. 
Spróbuj także cokolwiek zgromadzić na kon-
cie. Twoje samopoczucie będzie w tym ty-
godniu bardzo dobre. 

Koziorożec (22.12–19.01)
Najbliższy czas będzie przypominał wal-
kę z wiatrakami. Będzie Cię ona kosztowała 
sporo nerwów i utratę energii. Pamiętaj, że 
nie zawsze liczy się szybkość, czasem warto 
też zainwestować w jakość. 

Wodnik (20.01–18.02 )
Uda Ci się wyegzekwować korzystne 
umowy. Nie opieraj się jednak na samych 
słowach. Dopilnuj, by wszystko stało się 
wiążącym i ważnym dokumentem. W spra-
wach zawodowych więcej dyplomacji. 

Ryby (19.02–20.03) 
Twoja praca może się okazać działaniem na 
krótką metę. Szybkie pieniądze może Cię i usa-
tysfakcjonują, ale część z nich przeznaczysz na 
medykamenty. Atmosfera w pracy nie jest naj-
lepsza. 
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WAKACYJNIE

Wypad za miasto  
– skoki spadochronowe w Chrcynnie
W naszej kolejnej części wakacyjnego cyklu postanowiliśmy być trochę mniej przyziemni i spojrzeć na 
wszystko z góry…
Lotnisko w Chrcynnie to miejsce z długą historią. W czasie II wojny światowej było użytkowane przez 
Niemców, a następnie zdobyte przez Rosjan. Dzisiaj pełni już wyłącznie funkcje cywilne. Na lotnisku odby-
wają się skoki ze spadochronem, a także loty motolotniowe, paralotniowe a czasem nawet szybowcowe. 
O skokach ze spadochronem opowiada nam instruktor z lotniska w Chrcynnie, Konrad Sulowski. Jak mówi 
o sobie, pasjonuje się tym od młodości. Swój pierwszy skok wykonał, mając 16 lat (najniższy dopuszczalny 
wiek), a dalsze życie związał z lataniem i lotnictwem.
 – Skakanie można podzielić na dwie kategoria: pierwsze to skoki tandemowe – opowiada. Nie wyma-
ga ono żadnych papierów czy licencji, należy tylko zgłosić się na lotnisko (jest możliwość zapisania się 
poprzez wysłanie e-maila), uiścić stosowną opłatę i po krótkim 15-minutowym przeszkoleniu można 
wyskoczyć z samolotu, będąc przypiętym do instruktora. – Jest on mózgiem w całej tej operacji. To on 
wyskakuje z samolotu, otwiera spadochron i ląduje – mówi Konrad Sulowski.
Inną kategorią są skoki indywidualne. Tutaj procedura jest o wiele dłuższa. Przede wszystkim trzeba od-
być całodniowy kurs, który rozpoczyna się od godziny 8.00 rano, a następnie zdać egzamin i już można 
skakać. – Skaczemy pierwszy raz z dwoma instruktorami, trzymają nas, spadają razem z nami i w trakcie 
dają różne znaki, np. o zmianie sylwetki. Jeżeli skok przebiega pomyślnie, to następne odbywają się już 
tylko z jednym instruktorem – wyjaśnia pan Konrad. Po jakichś 6–10 skokach można to robić samodziel-
nie. Co prawda wciąż pod okiem bardziej doświadczonej osoby, która jednak nadzoruje wszystko z ziemi. 
Skoki spadochronowe na lotnisku w Chrcynnie zaczynają się w piątek po południu, a kończą w niedzie-
lę wieczorem. Szczególnie w sobotę i niedzielę są duże kolejki, dlatego Konrad Sulowski radzi wcześniej 
wysłać e-maila, jeśli zależy nam na skoku o konkretnej godzinie. 
– Osoba, która przyjdzie do nas „z marszu”, też nie powinna długo czekać, zawsze staramy się ją gdzieś 
wcisnąć do kolejki – mówi. 
Skoki odbywają się z samolotu marki Cessna 208 Caravan, który jednorazowo może zabrać 16 do 18 
osób. Nie ma też pra-
wie żadnych przeciw-
wskazań zdrowotnych 
c o  d o  s k a k a n i a  z e 
spadochronem. Wy-
jątk i  są  sp oradycz-
n e,  a  w  C h r yc n n i e 
nie zdarzyło się, by 
komuś odmówiono 
z tego powodu skoku. 
Kto zapisuje się naj-
częściej na skoki spa-
dochronowe? Konrad 
Sulowsk i  odpowia-
da, że najróżniejsi lu-
dzie,  można wśród 
nich znaleźć zarówno 
maklerów, jak i  rol-
ników. Często są to 
osoby, które próbują 
najpierw skoków tandemowych, zanim zaczną skakać indywidualnie. Jest to zresztą dobry sposób, by 
przekonać się, czy człowiek nadaje się do skakania, czy np. przeważa u niego lęk wysokości. Często po 
tandemie ma się ochotę na więcej. – Jest dość duża grupa ludzi, która do nas wraca na dalsze szkolenie 
– mówi instruktor z Chrcynna. Warto samemu sprawdzić, jaką adrenalinę wyzwalają w nas skoki spado-
chronowe i czy przypadkiem nie staną się naszą nową pasją. 

Paweł Kozłowski

Z POWIATU

Cytadela sprzedana
W poniedziałek, 12 sierpnia br. odbył się organizowany przez Agen-
cję Mienia Wojskowego przetarg na sprzedaż Twierdzy Modlin. Wzięło 
w nim udział dwóch oferentów. Licytację wygrała firma deweloperska. 

Tym razem za 58-hektrową działkę wraz z najdłuższym w Europie 
XIX-wiecznym budynkiem koszar Agencja Mienia Wojskowego usta-
liła cenę wywoławczą na 35 mln zł. Ale nabywca mógł liczyć też na 
50% bonifikatę z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków. 
Zalecenia konserwatora opracowane pod koniec ubiegłego roku do-
puszczają adaptacje koszar obronnych na cele użytkowe – do funkcji 
m ie szka lnyc h, 
h o t e l o w y c h , 
u s ł u g o w y c h , 
k u l t u r a l n y c h 
i turystycznych. 
Zgodnie z nimi 
te re n  c y t a de -
li powinien jed-
n a k  p o z o s t a ć 
ogólnodostęp-
ny, podobnie jak część wnętrz oraz części budynku koszar wraz z ta-
rasami widokowymi na Wieży Tatarskiej i Wieży Białej.
Przetargi na sprzedaż modlińskich fortyfikacji ogłaszane były od 2008 
r. W sumie odbyło się ich dziewięć. W pierwszym przetargu cena wy-
woławcza za twierdzę wynosiła 220 mln zł, jednak z każdym następ-
nym była niższa. Tym razem, w dziewiątym przetargu, po odliczeniu 
bonifikaty za zabytkową fortyfikację można zostać już za ok. 17,85 mln 
zł.
Jak podała gazeta.pl, modlińską twierdzę kupiła poznańska firma Kon-
kret SA.

(red.)

O G Ł O S Z E N I E
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Instalacje elektryczne – kompleksowo 
– uprawnienia. Systemy alarmowe, 
monitoring/kamery. Profesjonalnie 
z gwarancją. Atrakcyjne ceny. Tel. 518 
529 925.

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

Zespół EVERYDAY. Wesela, imprezy 
okolicznościowe. Tel. 692 823 434.

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

Sprzedam tuje Szmragd. Tel. 500 138 
106.

Przyjmę ziemię z wykopów. Tel. 538 
109 373.

Sprzedam mieszkanie 46 m2 po re-
moncie. Tel. 607 269 885.

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

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

Sprzedam M3 os. Warszawska, par-
ter 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 m2 2p. ul. Starzyńskiego 
1/8 (Nasielsk) sprzedam lub wynajmę. 
Tel. 785 484 339.

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

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

Sprzedam mieszkanie 48 m2. Tel. 500 
728 908.

Sprzedam działkę budowlaną, częś-
ciowo uzbrojoną. Tel. 784 528 758.

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 używaną. 
Tel. 692 122 772.

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

Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy w do-
brym 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.

Sprzedam kontener mieszkalny ok. 
80 m2. Tel. 664 42 35 82.

Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy 
w dobrym stanie, mało używany 
oraz wagę 300 kg. Tel. 505 480 292.

Usługi hydrauliczne. Tel. 504 618 250.

Sprzedam działki budowlane o pow. 
2061 m2 i 2255 m2 położone w miej-
scowości Pniewo, okolice Nasielska. 
Tel. 503 141 619.

Wynajmę dom w Nasielsku, centrum, 
800 zł. Tel. 515 675 258.

Sprzedam dom w Nasielsku.  
Tel. 502 343 122.

Sprzedam działki budowlane i rolne 
w Głodowie k.Nasielska. Tel. 502 343 
122.

Sprzedam domek 48 m2, działka 200 
m, Cieksyn, wszystkie media i CO. Tel. 
514 498 741.

Zatrudnię mężczyzn z prawem jazdy 
kat. B do zwożenia folii. Tel. 502 788 
333.

Serwis i naprawa komputerów i te-
lefonów. Tel. 502 860 840.

Sprzedam działki budowlane 
w Nasielsku. Tel. 519 840 059.

Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.

Sprzedam prasę kostkującą 
oraz siewnik do nawozów Kłos.  
Tel. 513 360 056.

Sprzedam pająka do siana, stan bar-
dzo dobry oraz dmuchawę pionową 
do siana, słomy, kompletny zestaw 
w dobrym stanie. Tel. 506 964 507.

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
300 m2, zabudowaną w Janopolu 
gm. Nowe Miasto. Tel. 500 225 351.

Sprzedam dom 40 m2 (2 pokoje, 
kuchnia, łazienka) z działką 1319 m2 
w Żabiczynie. Tel. 608 307 442.

Wynajmę pokój. Tel. 668 524 131.

Tynki agregatem, gipsowe, cemen-
towo-wapienne. Tel. 695 147 558.

Wynajmę garaż w centrum Nasielska 
ul. P.O.W. Tel. 501 032 424.

Legalizacja zbiorników LPG, wymiana, 
montaż, autoserwis instalacji LPG. 
Przyjmę ucznia OL-GAZ. Tel. 606 24 
88 09.

Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
w Nasielsku. Tel. 514 659 792

Oddam w dobre ręce kocięta - białe 
w czarne i rude łatki. Obecnie mają 2 
miesiące. Umieją korzystać z kuwety. 
Tel. 608 350 378.

Szukam domu dla małego pieska, któ-
ry został znaleziony w Miękoszynie. 
Szczeniaczek ma ok. 3 miesiące.  
Tel. 697 339 708.

Wynajmę lokal użytkowy o po-
wierzchni 110 m2 + magazyny, sanita-
riaty, zaplecze socjalne z możliwością 
podziału na mniejsze. Bardzo dobra 
lokalizacja, 100m od dworca PKP.  
Tel. 604 931 873.

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

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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BRYDŻ
Wyniki turnieju „piętnastego” 02.08.2013 r.:
1. Piotr Turek – Paweł Wróblewski   83 pkt (65,87%)
2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  74 pkt (58,73%)
3. Janusz Wydra – Janusz Muzal   71 pkt (56,35%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  64 pkt (50,79%)
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  63 pkt (50,00%)
6. Mariusz Figurski – Marek Olbryś   62 pkt (49,21%)
7. Józef Dobrowolski – Jerzy Krzemiński  50 pkt (39,68%)
8. Jacek Jeżółkowski – Krzysztof Turek   37 pkt (29,37%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2013:
1-2. Piotr Kowalski      76 pkt
 Grzegorz Nowiński    76 pkt
3. Janusz Wydra     75 pkt
4. Janusz Muzal    72 pkt
5. Kazimierz Kowalski   55 pkt
6. Krzysztof Michnowski   51 pkt
7. Krzysztof Morawiecki    49 pkt
8. Waldemar Gnatkowski   48 pkt
9. Mariusz Figurski    47 pkt
10. Paweł Wróblewski    41 pkt
11-13. Jerzy Krzemiński    40 pkt
 Marek Olbryś    40 pkt
 Piotr Turek     40 pkt

Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
PK

KS WKRA ANDZIN

Harmonogram 
rozgrywek
Zarząd klubu „Wkra” Andzin in-
formuje, że mecze rozgrywek 
A-klasy odbywać się będą na sta-
dionie miejskim w Nasielsku przy 
ulicy Sportowej w następujących 
terminach:
1. „Wkra” Andzin – „Jutrzenka” 
Unieck – niedziela 25.08.2013 
godz. 16.00;
2 .  „Wk ra”  A n d z i n  –  „G r yf ” 
Kownaty Żędowe – niedziela 
1.09.2013 godz. 16.00;
3. „Wkra” Andzin – „Sokół” Gru-
dusk – niedziela 15.09.2013 godz. 
16.00
4. „Wkra” Andzin – KS Pniewo  
– środa 25.09.2013 godz. 16.00;
5. „Wkra” Andzin – GKS Pniewo 
– sobota 06.10.2013 godz. 16.00;
6. „Wkra” Andzin – KS Wąsewo  
– sobota 20.10.2013 godz. 16.00;
7. „Wkra” Andzin – „Świt” Barano-
wo – niedziela 03.11.2013 godz. 
14.00.
prezes KS „Wkra” Janusz Malon

PIŁKA NOŻNA

W nowy sezon ze starymi nadziejami
Od wielu już lat, na początku każ-
dego nowego sezonu piłkarskiego, 
łudzimy się, że Żbik zacznie wresz-
cie lepiej grać i powróci do IV ligi. 
Niestety, te nadzieje ciągle pozo-
stają niespełnione. Żbik nie tyl-
ko nie może odbić się od dna, ale 
wręcz w nim grzęźnie. 
Tak nisko, jak było to w ubiegłym 
sezonie, dawno nie upadliśmy. 
Nasza drużyna zajęła aż szóste 
miejsce w lidze okręgowej (grupa 
ciechanowsko-ostrołęcka), prze-
wodząc w dodatku ligowej stawce 
przez pierwsze pół sezonu. Druga 
połówka była wręcz fatalna. „Lał” 
nas, kto tylko chciał. Nawet ci naj-
słabsi. 
I może nie byłoby w tym nic dziw-
nego, ponieważ z drużyny odeszło 
dwóch czołowych zawodników, 
a i kilku innych dobrych piłkarzy nie 
zawsze było do dyspozycji trenera, 
gdyby nie to, że w rozgrywanych 
w tym samym czasie pojedynkach 
pucharowych nasza drużyna spisy-
wała się nadspodziewanie dobrze, 
tocząc wyrównane pojedynki z ze-
społami z wyższych klas (III i IV ligi). 
W tych spotkaniach widać było, że 
nasi piłkarze wiele potrafią, a moż-
liwości mają naprawdę duże.
Nowy sezon powinien być przeło-
mowy z racji tego, że w przyszłym 
roku klubowi „stuknie” pół wieku. 
To już dojrzały wiek. Czym lepiej 
uczcić taką rocznicę, jak nie awan-
sem? Samo, modne ostatnio, spot-
kanie przy grillu nie wystarczy.
Jak się wydaje (ale tylko wydaje), 
o rocznicy w klubie się pamię-
ta. Zbytniej mobilizacji nie dało się 
jednak zauważyć. Przygotowania 
do nowego sezonu trwają. Trenuje 
całkiem spora liczba zawodników, 
ale wyraźnie brakuje wzmocnień. 
Do drużyny przybędzie wpraw-

dzie kilku nowych zawodników, 
ale czy będą oni w stanie zastąpić 
tych, którzy odeszli i odejdą, trud-
no dzisiaj powiedzieć. A także kto 
ostatecznie znajdzie się w kadrze 
pierwszego zespołu. Dotąd nie po-
jawili się na treningach dwaj najlep-
si w ostatnich latach piłkarze Żbika: 
Przemysław Wysocki i Marcin Gu-
mowski. Szkoda, bo nawet jeśli 
chcą zakończyć karierę piłkarską, 
to dobrze byłoby ją zakończyć ja-
kimś zwycięskim akcentem.
Żbik w okresie przygotowawczym 
rozegrał pięć spotkań kontrol-
nych. Zaplanowane były jeszcze 
dwa. Szczególnie czekano na spa-
ring z Błękitnymi Raciąż. To byłby 
prawdziwy test możliwości naszej 
drużyny w nowym sezonie. Do 
pojedynku jednak nie doszło, a po-
wodem tego były zmiany w ter-
minach rozgrywanych meczów 
ligowych. Liga IV wcześniej rozpo-
częła rundę jesienną. W terminie 
meczu z Błękitnymi umówiono 
się na sparing z GKS-em Strzego-
wo. Ostatecznie i ten pojedynek 
nie doszedł do skutku. Niektóre 

drużyny mają poważne kłopoty 
kadrowe i inne, stąd nawet rozpo-
częta pierwsza kolejka w klasach 
wyższych, a także w grupie war-
szawskiej ligi okręgowej, nie zosta-
ła rozegrana w pełnym składzie.
W poprzednim odcinku infor-
mowaliśmy o wynikach rozegra-
nych meczów z Dębem Wieliszew 
i WKS-em Rząśnik. Ostatnio Żbik 
sparował jeszcze z Wkrą Pomie-
chówek, Ożarowianką z Ożarowa 
i Świtem II z Nowego Dworu. Wyni-
ki to: porażka 4:2 z Ożarowianką (IV 
liga), zwycięstwo 4:1 z Wkrą Pomie-
chówek i remis 2:2 z II Świtem. Te 
dwie ostatnie drużyny grają w kla-
sie niższej (A). Jedno co można po 
tych meczach powiedzieć to to, że 
Żbikowi nadal brakuje siły rażenia – 
np. nasi snajperzy w Nowym Dwo-
rze nie wykorzystali dwóch rzutów 
karnych. Nadal nie widać żadnej 
koncepcji w wykonywaniu rzutów 
wolnych z mniejszej niż 30 m od-
ległości. 
Wydaje się też, że nadal nie mamy 
grającej na odpowiednim poziomie 
żadnej linii. Szczególnie niepokoją-

ca jest sytuacja w obronie. Jeśli sami 
nie potrafimy strzelać, to winniśmy 
mieć przynajmniej dobrą obronę, 
aby przynajmniej bramek nie tracić.
W sumie po rozegranych spotka-
niach kontrolnych można powie-
dzieć, że Żbik niczym nie wyróżniał 
się w rozegranych meczach z dru-
żynami z klasy A. Był dla nich rów-
n o r z ę d n y m  p r z e c i w n i k i e m . 
Równorzędnym przeciwnikiem 
była również nasza drużyna w me-
czu z czwartoligowcem z Ożarowa. 
To, że nasi przegrali, jest potwier-
dzeniem tego, co wcześniej pi-
saliśmy o dyspozycji strzeleckiej 
naszych piłkarzy. Wygląda to na 
indolencję strzelecką. Ale tę przy-
padłość, jak i wiele innych, można 
leczyć.
Przy wejściu w nowy sezon prze-
strzegałbym przed zbytnim czar-

nowidztwem. Jest duża grupa 
uzdolnionej piłkarsko młodzieży, 
a być może i nowe otwarcie nowe-
go burmistrza może coś w kwestii 
sportu zmieni. Przypomnę, że już 
za czasów Polski samorządowej 
klub było stać chociażby na jeden 
w ciągu roku obóz sportowy. Do-
bra drużyna to najtańszy sposób na 
promocję gminy. Nie można za-
przepaścić tego, co już osiągnięto, 
bo Żbik i Żbiczki z Nasielska dobrze 
kojarzą się nie tylko w wojewódz-
twie mazowieckim, ale i na szerszej 
arenie. 
Pierwszy mecz w nowym sezo-
nie Żbik rozegra 14 sierpnia o go-
dzinie 18 z Tęczą Ojrzeń na boisku 
przy szkole w Kraszewie, a drugi 17 
sierpnia o godzinie 17 na naszym 
stadionie. Kibice mile widziani.
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