
DODATEK TV

EKOROBERT

TEL. 502 788 333
 23 693 19 45

 SKUP
Surowców wtórnych
MAKULATURA - 0,15 zł/kg

FOLIA BEZBARWNA - 0,60 zł/kg

Pieścirogi Nowe  
ul. Sikorskiego 14

DBAMY O ŚRODOWISKO

TO NIEPRAWDA!

Naprawdę myślałeś... 

KREDYT GOTÓWKOWY 
że
można wziąć tylko 

w banku??
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 23 693 00 26

R E K L A M A

Nasielsk, dnia 13.08.2013 r.
ZPN.6845.9.14.2011.2013

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 
oraz Zarządzenia Burmistrza Nasielska Nr  101/13 z dnia 13 sierpnia 2013 
r. , w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat lo-
kalu użytkowego oraz ustalenia  miesięcznej stawki czynszu dzierżawy, 
podaję do publicznej wiadomości

wykaz  
lokalu użytkowego przeznaczonego do wydzier-

żawienia w trybie bezprzetargowym

Położenie Nasielsk, ul. Kilińskiego 1/3

Powierzchnia dzierżawy 195,23 m2

Opis Przedmiotem dzierżawy jest lokal użyt-
kowy na okres do 3 lat, z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności 
handlowo-usługowej
Stawka miesięcznego czynszu dzierża-
wy netto wynosi 2.300,00 złotych . Do 
czynszu należy doliczyć należny poda-
tek VAT.

 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj .  od dnia 14.08.2013 r.  
do 05.09.2013 r.

BURMISTRZ 
mgr Bogdan Ruszkowski  

Ważna informacja dotycząca 
odbierania odpadów
Szanowni Państwo,
Informacjado Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
wpływają reklamacje dotyczące nieodbierana odpadów z niektó-
rych posesji przez firmę Błysk Bis z Makowa Mazowieckiego. Nie-
stety większość tych reklamacji jest zasadna i mamy nadzieję, że 
powoli będzie ich coraz mniej.

Niemniej jednak niektóre niedociągnięcia Firmy Błysk Bis wiążą się 
z brakiem oznaczeń numerycznych posesji, co znacznie utrudnia 
firmie realizację usługi.

Ponadto Firma zgodnie z zawartą umową z gminą zobowiązana jest 
przekazywać gminie comiesięczne wykazy zrealizowanych zamó-
wień, a nie może tego zrobić gdyż nie ma oznaczeń nieruchomości. 
Utrudnia to również nam prawidłowy nadzór nad jakością świadczo-
nej dla Państwa usługi.

Prawo reguluje oznakowanie budynków numerem porządkowym, 
przewiduje również kary za niedopełnienie tego obowiązku. Nie-
mniej jednak zwracamy się do Państwa z prośbą o jak najszybsze, 
chociażby tymczasowe i prowizoryczne oznakowanie posesji do 
czasu zakupienia właściwego oznakowania.
Przy okazji przypominamy Państwu co stanowi prawo na ten temat:

Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Dziennik Ustaw nr 240 z 2005 poz. 
2027
Art. 47b.
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty 
uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieru-
chomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porząd-
kowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o usta-
leniu tego numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządko-
wego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejsco-
wościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez 
nazw – nazwę miejscowości.
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwa-
ły, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której 
mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, 
zespołu urbanistycznego.
4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nie-
ruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się rów-
nież na ogrodzeniu.

Kodeks wykroczeń
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 275)
Art. 64.
§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użyt-
kownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia 
w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tab-
liczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub pla-
cu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo 
karze nagany.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W NASIELSKU

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Dla osób niepełnosprawnych  
oraz opiekunów osób niepełnosprawnych  

z terenu gminy Nasielsk

Szkolenie odbędzie się 18 września 2013r w godz. 9.00-12.00 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
– Orzecznictwo o niepełnosprawności
– Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych
– Świadczenia przysługujące osobom niepełnosprawnym
– Szczegółowe przepisy prawa pracy dotyczące osób niepełnospraw-
nych
– Konsultacje indywidualne (12.00-16.00)
Szkolenie prowadzi Grzegorz Jaroszczyk – prawnik na stałe współpracu-
jący ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.
Nabór na szkolenie:
 – osobiście w siedzibie MOPS w Nasielsku (sekretariat)
 – telefonicznie – (23) 6933006 do 13.09.2013r
Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nasielsku pok. nr 7, osoba do kontaktu – Iwona Filipowicz.
Szkolenie organizowane w ramach projektu realizowanego przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Integracji. Projekt współfinansowany przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O G Ł O S Z E N I E

Przewodnicząca  
i wiceprzewodniczący

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej na stanowisko przewodniczącego wy-
brana została Katarzyna Świderska (wykształcenie wyższe pedagogiczne, 
pracuje jako pedagog w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku. Wdo-
wa, sama wychowuje 15-letnią córkę Magdę. Mieszka w Nasielsku), która 
do tej pory pełniła obowiązki wiceprzewodniczącej, a w Radzie Miejskiej 
zasiada już drugą kadencję. W wyborach do Rady startowała z okręgu  
nr 2. Była również kandydatką na stanowisko burmistrza zdobywając 
poparcie 7,49%.
Wybrano także wiceprzewodniczącego – został nim Jerzy Lubieniecki z Le-
lewa (Urodził się 5.11.1959 r. Wykształcenie średnie techniczne. Żonaty, ma 
dwie dorosłe córki i dwóch wnuków. Mieszka w Lelewie.), wieloletni działacz 
społeczny, sołtys wsi Lelewo od 15 
lat. Radnym Rady Miejskiej jest już 
trzecią kadencję. Do Rady został 
wybrany w obwodzie nr 9 z siedzibą 
w Szkole Podstawowej w Dębinkach.
Radny pracuje też w trzech komi-
sjach Rady: Komisji Infrastruktury 
i Porządku Publicznego, Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska oraz Komisji Budże-
tu i Finansów.

Michał B.

OBRADOWAŁA RADA

Wybory władz Rady Miejskiej
28 sierpnia w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego obradowała 
Rada Miejska na swym XLI posie-
dzeniu zwyczajnym. Obrady zo-
stały zdominowane przez wybory 
prezydium Rady. Musiało do nich 
dojść ze względu na śmierć do-
tychczasowego przewodniczącego 
Rady Miejskiej Grzegorza Duch-

nowskiego, którego mieszkańcy 
gminy pożegnali w sierpniu br. 
Ustawowym i statutowym obo-
wiązkiem Rady było podjęcie 
uchwały w sprawie wygaśnięcia 
jego mandatu jako radnego i prze-
wodniczącego Rady.
Po stwierdzeniu wygaśnięcia man-
datu radni przystąpili do wyboru 

nowego przewod-
niczącego. Ponie-
waż na funkcję tę 
radni zg łosi l i  do-
t ychczasową wi-
ceprzewodniczącą 
Katarzynę Świder-
ską i jej kandydatu-
ra została w tajnych 
wyborach jedno-
myślnie zaakcep-
towana, zaistniała 
potrzeba wyboru 
jej zastępcy. W tej 
sprawie radni tak-
że zg łos i l i  t ylko 
jedną kandydaturę 
– radnego Jerze-
go Lubienieckie-
go. I ta kandydatura 
została w akcie wy-
borczym jednomyślnie zaakcep-
towana przez radnych.
Jako pierwszy przewodniczą-
cej i  wiceprzewodniczącemu 
pogratulował burmistrz Bog-
dan Ruszkowski. W następnych 
wypowiedziach zapewniano się 
wzajemnie o woli harmonijnej 

wspó ł prac y.  Wiceprzewodni-
czący zaznaczył przy okazji, że 
będzie nadal bardzo do-
ciekliwy.
Jeszcze przed aktem wy-
borczym radni wysłuchali 
informacji pełniącej tyl-
ko jeszcze wtedy funkcję 
p rzewo dn i c z ąc ej  R ad y 
i sprawozdania burmistrza 
z okresu międz y sesja-
mi. Ze względu na to, że 
wiceprzewodnicząca od 
dłuższego już czasu za-
stępowała śp. Grzegorza 
Duchnowskiego, jej infor-
macja była w miarę krótka. 
Sprawozdanie burmistrza 
było wyraźnie dłuższe ze 
względu na to, że dopiero 
od miesiąca pełni tę funk-
cję i musiał się zapoznać 
z pracą poszczególnych 
wydziałów. Mówiąc o tej 
pracy, zwracał uwagę na 
problemy, które przy jego 
udziale zosta ł y już roz-
wiązywane, i na te, które 
w najbliższym czasie trze-
ba będzie rozwiązać.
P o n a d t o  w  t e j  c z ę ś c i 
ra d n i  p r z y j ę l i  d o  w i a -
domości informacje do-
t y c z ą c e  b e z r o b o c i a 
w gminie Nasielsk, opie-
ki zdrowotnej oraz spraw 
d o t yc z ą c yc h  o ś w i a t y. 
O p ró c z z ap oznan ia  s ię 
ze sprawozdaniami rad-
ni mieli możliwość zada-

nia dodatkowych pytań na sesji 
osobom, które tymi problemami 
zajmują się w gminie. W sprawie 
bezrobocia dodatkową krótką in-
formację przekazała Jadwiga Po-
pieliska, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. 
Szersze informacje w tych spra-
wach znajdą czytelnicy w osob-
nych artykułach w następnym 

wydaniu ŻN. Podobne informacje 
zostaną podane w sprawie ustalo-
nego na tej sesji wynagrodzenie 
burmistrza, diet radnych i zwrotu 
kosztów ich podróży służbowych. 
Pewne opóźnienie w przekazaniu 
tych informacji wynika z faktu ko-
nieczności przekazania na czas ga-
zety do druku, a w tym momencie 
obrady jeszcze trwały.

a. zaw 

O G Ł O S Z E N I E
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KRONIKA 
POLICYJNA

Kronika OSP

16 sierpnia strażacy zostali wezwani do usunięcia gniazda szerszeni z podda-
sza domu jednorodzinnego w miejscowości Kosewo. Akcja trwała około 1 
godziny. Usuwaniem gniazda zajęła się jedna jednostka OSP Nasielsk.

17 sierpnia w miejscowości Dąbrowa doszło do wypadku drogowego. Sa-
mochód VW Passat dachował, a w środku została przygnieciona jedna oso-
ba. Strażacy zostali wezwani na miejsce aby uwolnić uwięzionego w aucie 
oraz zabezpieczyć miejsce wypadku. W akcji, która trwała od godz. 16.50 
do 20.13 wzięły udział dwie jednostki z Nowego Dworu Maz. i jedna jed-
nostka OSP Nasielsk.

17 sierpnia w Kątnych doszło do pożaru dzikiego wysypiska śmieci. W akcji 
gaśniczej brała udział jedna jednostka OSP Nasielsk.

18 sierpnia na lądowisku w Nasielsku strażacy z OSP Nasielsk zabezpieczali 
miejsce lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

18 sierpnia w Nasielsku palił się kontener, w którym znajdowały się śmieci. 
W akcji gaśniczej wzięła udział jedna jednostka OSP Nasielsk.

18 sierpnia w Nasielsku na ul. Broninek doszło do pożaru trawy. Gaszeniem 
zajęli się strażacy z OSP Nasielsk.

19 sierpnia w Miękoszynku doszło do pożaru trawy. Gaszeniem zajęli się 
strażacy z OSP Psucin.

21 sierpnia w Starych Pieścirogach na ul. Sikorskiego, strażacy z OSP Nasielsk 
zostali wezwani do usunięcia gniazda os, które znajdowało się w budynku 
wielorodzinnym.

R E K L A M A

R E K L A M A

Zapraszamy!
Nasielsk, 
ul. Warszawska 18 A
tel. 23 691 23 67

Wypadek w centrum
We wtorek, 27 sierpnia br. w godzinach rannych na ul. Kościuszki 
w Nasielsku miała miejsce kolizja 4 samochodów. Do zdarzenia doszło 
na skutek zasłabnięcia kierowcy jadącego od strony Pułtuska. Jego po-
jazd uderzył w auto jadące z naprzeciwka, które w tym momencie stało 
na czerwonym świetle. To spowodowało odbicie samochodu i kolej-
ne stłuczki. Kierowcę, który zasłabł, zawieziono do szpitala. Pozostałym 
uczestnikom kolizji nic się nie stało. 

K.T.

Ofiara ustawy śmieciowej?
Przystanek autobusowy w Mokrzycach Dworskich nigdy nie należał do 
najczystszych miejsc w okolicy, ale ostatnio prezentuje się wyjątkowo 
źle. Warstwa śmieci na podłodze prawie uniemożliwia przebywanie we-
wnątrz, nie mówiąc już o zapachu, jaki tam panuje. Może ktoś powinien 
sobie przypomnieć o istnieniu tego miejsca?

pk

Nowi 
dyrektorzy  
w placówkach 
oświatowych
Wraz z początkiem roku szkol-
nego w dwóch p lacówkach 
oświatowych na terenie gminy 
Nasielsk rozpoczną pracę nowi 
dyrektorzy. W Samorządowym 
Przedszkolu w Starych Pieściro-
gach Kamila Izabela Broma zastą-
pi dotychczas pełniącą obowiązki 
dyrektora Bożenę Zawadzką-No-
wak. 
Zmiana dyrektora nastąpi także 
w Zespole Szkół nr 2 w Starych 
Pieścirogach. Barbarę Markowicz 
zastąpi Cezary Krzysztof Wiśniew-
ski. Jak mówi dyrektor Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli Han-
na Pietrzak – Na dzień dzisiejszy 
nie zostało ustalone, na jaki okres 
zostali wybrani nowi dyrektorzy. 
W tym samym czasie, w którym 
odbywał się konkurs na dyrek-
torów placówek oświatowych 
w Starych P ieścirogach, ko-
m i s j a  z  U r zę d u  M i e j s k i e go 
w Nasielsku wybrała także dyrek-
tora Samorządowego Przedszkola 
w Nasielsku. Została nim ponow-
nie Hanna Szumska. Obowiąz-
ki dyrektora tej placówki pełniła 
już od 2007 r., a od roku 2008 
jest dyrektorem Samorządowego 
Przedszkola w Nasielsku. 

K.T.

fot. K. Tyc

fot. P. Kozłowski

Zmiany w nasielskiej parafii
K a ż d e go  ro ku  ku r i a 
dokonuje zmian per-
sonalnych na terenie 
swoich paraf i i .  Decy-
zją Biskupa Płockiego 
Piotra Libery ks. Jaro-
sław Kowalczyk zakoń-
czył pracę w parafii św. 
Wojciecha w Nasielsku, 
a  n a  j e g o  m i e j s c e  
do naszej parafii został 
delegowany ks. Grzegorz 
Adam Ostrowski.

Ks .  Grzegorz Adam 
Ostrowski  urodzi ł się  
10 maja 1976 r. w Sierp-
cu. Jest absolwentem 
Liceum im. mjr. Hen-
r yka  D ob r z ań sk i e go 
w Raciążu oraz Wyż-
szego Seminarium Du-
chownego w P łocku 
i Uniwersytetu Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (2001 r.) 2 czerwca 2001 r. 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk Bp Stanisława Wielgusa w Płocku. 
Dzienne studia specjalistyczne z katechetyki (2003-2005) odbył na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2005-2009 był na studiach 
doktoranckich pod kierunkiem prof. Leo Karrera na Uniwersytecie 
Misericordia we Fryburgu (Szwajcaria). Jako stypendysta szwajcar-
skiej organizacji St. Justin we Fryburgu uczył się języka niemieckiego 
i włoskiego w Instytucie Goethego oraz w Centrum Językowym na 
Uniwersytecie we Fryburgu. Po święceniach pracował jako wikariusz 
i katecheta w parafiach: św. Jan Chrzciciela w Bielsku (2001-2003), 
Miłosierdzia Bożego w Gostyninie (2003-2004) oraz św. Wojcie-
cha w Płocku - Podolszyce Południowe (2004-2005). W latach  
2002-2005 był kierownikiem Pieszej Pielgrzymki Płockiej do Nie-
pokalanowa w intencji trzeźwości Narodu Polskiego. Od 7 lipca 2009 
był wikariuszem w Farze sierpeckiej.

red.

Jechał nietrzeźwy  
i z zakazem
42-letni Jarosław P. zlekceważył za-
kaz sądowy i poruszał się po drodze 
publicznej rowerem. 

22 sierpnia po godzinie 18.00 policjanci 
z Nasielska patrolując miejscowość Morgi 
zatrzymali do kontroli 42-letniego męż-
czyznę jadącego rowerem. Jeden z funk-
cjonariuszy poczuł od kierującego alkohol. Po zbadaniu alkomatem 
42-latek miał w organizmie ponad 1, 5 promila. Po sprawdzeniu kierowcy 
w policyjnych bazach okazało się, że ma on zakaz prowadzenia rowerów 
wydany przez sąd.
Teraz Jarosław P. odpowie za niestosowanie się do wyroku sądu oraz jazdę 
po pijanemu. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

sk
http://kppnowydwor.policja.waw.pl

Dziura na Kościuszki
Kierowcy jeżdżący ulicą 
Kościuszki zaczęli syg-
nalizować o nowej dziu-
rze, która powstała na 
wysokości ulicy Lipo-
wej. Choć w tej okolicy 
ulica Kościuszki wyma-
ga kapitalnego remon-
tu, to jednak ten ubytek 
w jezdni zdecydowanie 
zagraża kierującym.

Michał B.

W okresie od 9 do 17 sierpnia 
w Mogowie na ul. Sadowej niezna-
ny sprawca dokonał włamania do 
budynku gospodarczego i skradł 
mienie o wartości 407 zł na szkodę 
mieszkanki Legionowa.

19 sierpnia Policjanci zatrzyma-
li Mirosława J., mieszkańca gminy 
Nasielsk, który dokonał zniszcze-
nia pojazdu Skoda. Straty wynoszą 
1500 zł na szkodę mieszkanki gmi-
ny Pomiechówek.

22 sierpnia w Budach Siennickich 
nieznany sprawca skradł prze-
wód od betoniarki. Straty wyno-
szą 2000 zł na szkodę mieszkanki 
gminy Nasielsk.

25 s ierpnia w pociągu relacj i 
Nowy Sącz – Warszawa Wschod-
nia nieznany sprawca dokonał kra-
dzieży aparatu fotograficznego, 
dokumentów i okularów. Straty 
wynoszą 400 zł na szkodę miesz-
kanki gminy Nasielsk.

Pijani na drodze:

15 sierpnia w Nasielsku na ul. Płoń-
skiej ,  Dariusz D.,  mieszkaniec 
gminy Nasielsk, kierował moto-
rowerem w stanie nietrzeźwości – 
1,99‰

18 sierpnia w miejscowości Kose-
wo, Tomasz B., mieszkaniec Gm. 
Nasielsk, kierował rowerem w sta-
nie nietrzeźwości – 2,47‰

19 sierpnia w Pieścirogach na ul. 
Kolejowej, Tomasz M., mieszkaniec 
gminy Nasielsk, kierował rowerem 
w stanie nietrzeźwości – 1,93‰

21 sierpnia w Nowych Pieściro-
gach na ul. M. Konopnickiej, Ste-
fan P., mieszkaniec gminy Nasielsk, 
kierował rowerem pomimo zakazu 
sądowego i wstanie nietrzeźwości – 
0,96‰

22 sierpnia w Morgach, Jarosław P., 
mieszkaniec gminy Nasielsk kie-
rował rowerem pomimo dwóch 
zakazów sądowych i w stanie nie-
trzeźwości – 1,61‰

23 sierpnia w Jackowie Włościań-
skim, Janusz J., mieszkaniec gminy 
Nasielsk, kierował rowerem w sta-
nie nietrzeźwości – 0,71‰

25 sierpnia w Starych Pieściro-
gach na ul. Kolejowej, Mirosław G., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kiero-
wał rowerem w stanie nietrzeźwo-
ści – 2,58‰

26 sierpnia w Nasielsku na ul. War-
szawskiej, Bartosz K, mieszkaniec 
gminy Nasielsk, kierował rowerem 
w stanie nietrzeźwości – 0,65‰

27 sierpnia w Nasielsku na ul. War-
szawskiej, Robert B., mieszkaniec 
gminy Nasielsk, kierował rowerem 
w stanie nietrzeźwości – 0,90‰

Nowy rok szkolny w gminie
Zbliża się koniec wakacji, w związ-
ku z czym kolejna generacja 
uczniów przystąpi do szkół pod-
stawowych, gimnazjów i dalszych 
etapów edukacji. 
Według danych statystycznych 
w Polsce panuje niż demogra-
ficzny, który powoduje, że licz-
ba nowych uczniów zmniejsza się 
z każdym rokiem. Czy podobnie 
jest na terenie naszej gminy? 
Zacznijmy od szkół podstawowych 
i gimnazjów. W Zespole Szkół nr 2 
w Starych Pieścirogach będzie 
uczęszczało do dwóch klas I szko-
ły podstawowej 35 uczniów, a do 
I klasy gimnazjum 30 uczniów. 
W Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie 
w ubiegłym roku do podstawów-
ki poszło 24 dzieci, a do gimna-
zjum 35; w tym jest to kolejno: 28 

i 34 uczniów. Tendencje zwyż-
kową w l iczbie uczniów notu-
je Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku, co wią-
że się z koniecznością objęcia na-
uczaniem przedszkolnym dzieci 

5-letnich oraz przyjęciem do klas 
I dzieci 6-letnich. 
Większą liczbę uczniów można za-
uważyć w szkołach ponadgimna-
zjalnych. Przykładowo w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących 
w Nasielsku w tym roku do 
liceum pójdzie 33 uczniów, 
podczas gdy w ubiegłym 
było ich tylko 17 (również 
mieszczące się tam gim-
nazjum zwiększyło nabór 
do 36 gimnazjalistów). 
Nie można narzekać na 
chętnych do zapisania 
swoich dzieci do przed-
szkoli. W Samorządowych 
Przedszkolu w Star ych 
Pieścirogach utworzono 
trzy klasy dla 25 przed-
szkolaków, a chętnych było 
jeszcze więcej. 

pk
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fot. T. Zawadzki

Warto przeczytać Duchowe witaminy

Liga szkolna 
Koniec wakacji oznacza jedno: czas wracać do szkoły. Tak dzieje się 
w przypadku zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Radość z wakacji po-
zostanie jeszcze przez miesiąc udziałem studentów. 

O co chodzi w lidze szkolnej? Z pewnością nie tylko o zdobywanie 
wiedzy i umiejętności, czyli kształcenie, ale również – a może przede 
wszystkim – o wychowanie, które umożliwi właściwy rozwój społeczny, 
a w przyszłości zapobiegnie wielu patologiom. Pomocą może okazać 
się w tym skomplikowanym i wielopłaszczyznowym procesie uczci-
wość, wysiłek, rywalizacja i wytrwałość. Myślę, że warto w tym względzie 
podpatrywać igrzyska sportowe, które pokazują, że medali olimpijskich 
nikt nie zdobywa przy okazji, ale wytrwale walczy się o nie przez lata tre-
ningów i regularnych ćwiczeń. A jeśli zdobywa je nieuczciwie, stosując 
doping, to zostaje życiowym bankrutem i wystawia się na pośmiewisko, 
tracąc dotychczasowy autorytet i powodując rozgoryczenie wiernych 
kibiców. 

Stara maksyma mówi, że nikt nie jest sędzią w swojej sprawie. Jakby na 
przekór tej wielowiekowej mądrości, w jednym z miast powstają eks-
perymentalne szkoły demokratyczne, w których nie ma ocen, lekcji 
ani klasówek. Uczniowie sami zadecydują o wszystkim, także o tym, 
czego chcą się uczyć. Mimo iż nauka rozwija się dzięki eksperymen-
tom, to jednak muszą mieć one jakąś racjonalną podstawę. Jak dziecko 
może decydować o treściach i formie kształcenia, skoro samo nie po-
trafi dokonywać właściwych ocen ze względu na brak stosownej wie-
dzy, a co ważniejsze także życiowego doświadczenia? Jest zrozumiałe, 
że świat dorosłych chce i poszukuje udogodnień dla najmłodszych, ale 
nie może się to dokonywać kosztem ich samych. Dzieci są zbyt małe, 
aby decydować o samowychowaniu, a do tego taki projekt się w osta-
teczności przecież sprowadza. 

Zwolennicy tradycyjnego szkolnictwa są przekonani, że takie rozwią-
zania nie przyniosą dzieciom realnych korzyści. Skutkiem będzie wy-
chowanie roszczeniowo nastawionych do życia arogantów, którzy będą 
przekonani do wyższości swoich decyzji: chcę to, bo mi się należy; tak 
ma być, bo wiem lepiej; nie zrobię tego, bo sam decyduję o tym, co, 
jak i kiedy wykonuję. Ponadto brak ocen źle wpłynie na motywację 
uczniów, ponieważ w takich „niekontrolowanych” warunkach będzie 
znacznie trudniej o systematyczność.

Dla chrześcijan, chociaż pewnie nie tylko dla nich, doskonałym wy-
chowawcą jest Jezus, który rozumie człowieka, ale ma także klucz do 
ludzkich serc. On przypomina ludziom, że ich powołanie stanowi życie 
w miłości, prawdzie i wolności. Jednocześnie otwiera oczy na fakt, że 
każdy z nas jest zraniony konsekwencjami grzechu pierworodnego i zła 
czynionego przez ludzi w kolejnych pokoleniach. Jezus przypomina, że 
każdy wychowanek potrzebuje więzi z mądrze kochającymi rodzicami, 
nauczycielami, duszpasterzami, przyjaciółmi i z samym sobą. Potrzebu-
je prawdy, dyscypliny i prawego sumienia. 

Na uwagę zasługuje też sposób porozumiewania się Jezusa, który nie 
spotykał się oddzielnie z wyselekcjonowanymi grupami, na przykład 
według kryterium wieku czy wykształcenia. Mówił jednocześnie do ludzi 
młodych i starszych, do niewykształconych i uczonych, do szlachetnych 
i cynicznych. Jego sposób komunikowania był tak prosty i obrazowy, że 
rozumieli Go nawet analfabeci, a jednocześnie tak logiczny i precyzyjny, 
że niczego nie mogli Mu zarzucić uczeni w Piśmie i faryzeusze. Wszyst-
ko, co komunikował przez słowa i czyny, pomagało rozmówcom coraz 
pełniej zrozumieć siebie i otaczający ich świat, a także coraz dojrzalej 
pokochać samych siebie, drugiego człowieka i Boga. Jezusowi chodziło 
o to, by jego słuchacze stawali się jednocześnie mądrzy i święci.

Od 15 do 21 września br. będziemy przeżywać III Tydzień Wychowania, 
który ma służyć „wspólnej refleksji, a zwłaszcza wspólnotowej modlitwie 
o ducha mądrego wychowania w polskich domach i w polskiej szkole”. 
W tym roku szczególny akcent pada na konieczność wychowania do 
wartości, które są istotne dla rozwoju człowieka, dla jego życia w du-
chu chrześcijańskim i życia zgodnego z wiarą. To wyjście naprzeciw 
współczesności, w której zanika przejrzysta hierarchia wartości i upa-
dają autorytety. Stąd brak wychowania do podstawowych wartości czę-
sto prowadzi do utraty sensu i celu życia, do wygodnictwa życiowego, 
a nawet relatywizmu moralnego, który sprzyja realizacji chwilowych 
oczekiwań bądź interesów. 

I na koniec, nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA

Zły wpływ
Należę teraz do bandy Carla, a kiedy należysz do bandy, nie możesz wy-
brzydzać ani sobie wybierać, co będziesz robił a czego nie.

„Dzieci nie są zwyczajnie złośliwe, 
one są złe” – powiedział Zygmunt 
Freud. I choć wiele osób zapa-
trzonych w duże i śliczne ocz-
ka maluchów może się z tym nie 
zgadzać, to faktem jest, że w wie-
lu dzieci coś wstępuje, gdy sta-
ją się nastolatkami. W przededniu 
okresu dojrzewania (a i często już 
w jego trakcie) młodzież często 
jest wyjątkowo egoistyczna i nie-
sympatyczna. A skoro tak bywało 
w czasach Freuda, to trudno uwa-
żać to za wpływ MTV i brutalnych 
gier komputerowych. Niekiedy 
trafiają się osobniki wyrachowane i brutalne, zwyczajnie złe – jak Carl 
z Złego wpływu Williama Sutcliffe’a. 

Głównym bohaterem książki jest Ben. To przeciętny chłopak z angiel-
skich przedmieść. Nie jest ani klasową ofermą, jak niejaki Kleks, ani lo-
kalną gwiazdą jak Scott, przystojny syn strażaka, który pomimo swojego 
młodego wieku już zagaduje do dziewczyn. Najlepszym przyjacielem 
Bena jest Olly, niezdarny, ale sympatyczny rudzielec. Ta sielankowa 
przyjaźń mogłaby trwać wiecznie, gdyby w ich życiu nie pojawił się Carl. 
Chłopak pochodzi z patologicznej rodziny (a i sam ma problemy psycho-
logiczne) i zabiera Bena oraz Olly’ego w świat niebezpiecznych i okrut-
nych rozrywek, które na zawsze odzierają ich z dziecięcej niewinności. 
Dodatkowo między całą trójką zaczyna się brutalna rywalizacja o wpły-
wy w grupie, która jest wyjątkowo wyrafinowana, biorąc pod uwagę ich 
młody wiek. 

Czy to oryginalny pomysł na książkę? Nie. Mieliśmy przecież Władcę 
much Williama Goldinga, tylko że tam akcja działa się w pewnym wy-
imaginowanym miejscu, na bezludnej wyspie, a tu wszystko dzieje się 
w realnej przestrzeni, niemal gdzieś obok nas. I choć scenerią jest Anglia, 
to takie rzeczy równie dobrze mogą mieć miejsce i u nas. 

Ale oprócz warstwy dosłownej fabuła przedstawia też coś innego. Mia-
nowicie mówi o sile oddziaływania grupy (widoczne są tu aluzje do to-
talitaryzmu) i pociągającej mocy zła. Ben nienawidzi Carla, w pewnym 
momencie ma ochotę go skrzywdzić, a nawet zabić, ale nie może go 
opuścić. Jest pod wpływem jego osobowości i wie, że bez niego jego 
życie jest nudne. Znamienna jest scena, gdy chłopak znika na jakiś czas 
z pola widzenia bohaterów, a oni orientują się, że nie mogą wrócić do 
dawnych dziecięcych zabaw, skoro wraz z Carlem kradli ze sklepów albo 
nawzajem się bili dla rozrywki. Zabrano im niewinność i jest to coś, do 
czego nie da się już wrócić. 

Zły wpływ wciąga i nakłania czytelnika do zadania sobie kilku ważnych 
pytań o naturę człowieka. Zasadniczo książka ma tylko jedną wadę, jest 
bardzo krótka i da się ją przeczytać w jedno popołudnie. Ale dzięki temu 
nie nudzi. Ogromną zaletą jest z kolei opis zdarzeń w pierwszej osobie 
przez Bena. Autorowi udało się zaskakująco dobrze oddać psychikę 
młodego chłopca, dzięki czemu cała opowieść tchnie wielkim autenty-
zmem. Serdecznie polecam tę lekturę. 

Paweł Kozłowski

Piękna i Bestia
W  o s t a t n i  p o n i e d z i a ł e k 
w Nasielskim Ośrodku Kul-
tury odbył się spektakl dla 
dzieci Piękna i Bestia. 
Grupa artystyczna Art-Re z Kra-
kowa przygotowuje dla mło-
dej publiczności przedstawienia 
na podstawie baśni takich kla-
sycznych twórców, jak bracia 
Grimm czy Hans Christian An-
dersen. W sali NOK-u przedsta-
wili niedawno znaną wszystkim 
opowieść o pięknej dziewczy-
nie, która musi zamieszkać w za-
mku z księciem przemienionym 
w potwora. 

Oczywiście, jak to w baśni, wszystko dobrze się kończy, mężczyzna 
odzyskuje swoją dawną postać i bierze ślub z Piękną.
Spektakl zgromadził całą salę dzieci. Niełatwo jest utrzymać uwagę 
małych widzów, ale aktorom udało się to osiągnąć poprzez wspólną 
zabawę. Śpiewanie, gonitwy po scenie i inne aktywności trwały przez 
całe przedstawienie. Perypetie Pięknej i Bestii wszystkie dzieci śledziły 
z dużym zaangażowaniem, a po zakończeniu podchodziły jeszcze do 
aktorów, żeby z nimi porozmawiać. 
Dzięki przedstawieniu w Nasielskim Ośrodku Kultury dzieci mogł y 
w ciekawy sposób pożegnać wakacje.
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Teatralnie

93. rocznica cudu nad Wisłą

Nasielskie uroczystości w dniu 15 sierpnia
To, co stało się wzdłuż linii Wisły  
15 sierpnia 1920 r., określa się bardzo 
często jako „cud nad Wisłą”. Nastąpił 
tu wielki i niespodziewany przełom 
w toczącej się wojnie polsko-bolsze-

wickiej. Cofające się pod naporem 
wojsk bolszewickich polskie armie 
nie tylko powstrzymały zwycięski, do 
tej pory, marsz śmiertelnego wroga, 
ale i same przeszły do kontrofensy-
wy. Jej efektem było zwycięstwo w tej 
wojnie. 
Sierpniowy fragment wojny toczonej, 
w zasadzie, od proklamowania nie-
podległości Polski nazywany jest bi-
twą warszawską. Ważnym epizodem 

tej bitwy było to, co działo się na zie-
mi nasielskiej. Generał Władysław Si-
korski, którego 5. armia operowała na 
naszym terenie, określa go jako „bitwę 
o Nasielsk”. W historiografii używa się 

też określenia „bitwa nad Wkrą”.
Od dłuższego już czasu przyjęło 
się, że mieszkańcy gminy Nasielsk 
w sierpniu dwukrotnie czczą pa-
mięć bohaterskich żołnierzy polskich 
z 1920 r. Pierwsza uroczystość odby-
wa się w Nasielsku 15 sierpnia, a druga 
w jedną z najbliższych po tym dniu so-
bót w Borkowie, przy pomniku bitwy 
nad Wkrą.

Tradycyjnie 15 sierpnia rocznico-
we uroczystości rozpoczęły się na 
nasielskim cmentarzu przy mogi-
le żołnierzy poległych w okolicach 
Nasielska w sierpniu 1920 r., zwa-
nej, nie bez racji, grobem nieznane-
go żołnierza. Wartę honorową pełnili 
żołnierze z 2. Mazowieckiego Pułku 
Saperów w Kazuniu oraz harcerze. 
Honorowe miejsce w pobliżu mogiły 
zajął sztandar kombatancki oraz dele-
gaci kombatantów. Licznie stawiły się 
delegacje szkół, zakładów pracy, or-
ganizacji społecznych i politycznych. 
Większość z nich przybyła ze sztanda-
rami. Uroczystości prowadził Marek 
Maluchnik, kierownik Wydziału Admi-
nistracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego.
Po odegraniu hymnu państwowego 
miało miejsce krótkie okolicznościo-
we wystąpienie burmistrza Nasielska 
Bogdana Ruszkowskiego. Podkre-
ślił w nim rolę zjednoczenia się spo-
łeczeństwa odbudowywanej Polski 
wokół idei obrony zagrożonej nie-
podległości. Następnie zebrani pod 
przewodnictwem ks. Jarosława Ko-
walczyka modlili się w intencji boha-
terskich obrońców ojczyzny z 1920 r. 
Uroczystość na nasielskim cmentarzu 
zakończyło złożenie kwiatów na gro-
bie poległych przez poszczególne de-
legacje. 
Już po zakończeniu oficjalnej części 
indywidualnie, w imieniu własnym 
i rodziny, wiązankę kwiatów złożyła 
pani Anna Kosewska z Pieścirogów. 
Składa je od kilku lat. Jak powiedziała, 
robi to z potrzeby serca. 
Zebrani udali się następnie w szyku 
do nasielskiego kościoła, gdzie zo-
stała odprawiona uroczysta suma 
w intencji ojczyzny. Ofiarę mszy 
św. sprawował i homilię wygłosił  
o. Antoni z domu zakonnego Zgro-
madzenia Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej w Siedlcach. 

a. zaw

Co dziś na obiad? To pytanie sta-
wiają sobie codziennie panie domu 
(a coraz częściej i panowie). Na dziś 
proponujemy psiankę podłużną, 
zwaną gruszką miłosną lub ober-
żyną – czyli bakłażana.
Warzywo to, będące w zasadzie 
owocem, a ściśle rzecz biorąc – ja-
godą, jest teraz ogólnie dostępne, 
warto więc przygotować z niego 
smakowite danie. Oberżyna łatwo 
wchłania tłuszcz, dlatego proponu-
jemy bakłażana zapiekanego. 

Potrzebne będą: 2 bakłażany, 25 
dag mielonego mięsa z indyka 
(może być z kurczaka), 15–20 dag 
pieczarek, 1 cebula, sól, pieprz, 
chili, suszone pomidory w oleju, 
mozarella z bazylią, jajko, klarowa-
ne masło, oliwa, przyprawy. 
Ale najpierw przygotowujemy sos 
tzatziki, z którym podamy gotową 
potrawę. Obieramy zielony ogó-
rek i ucieramy na tarce, a następnie 
przekładamy do naczynia z jogur-
tem greckim. Dodajemy 2 zmiaż-

dżone ząbki czosnku, sól, pieprz 
oraz przyprawy (są specjalne go-
towe zestawy do tzatziki, ale może 
sos wzbogacić po prostu naszymi 
ulubionymi ziołami). Całość mie-
szamy i odstawiamy do lodówki. 
Bakłażany myjemy, rozcinamy 
wzdłuż, solimy i odkładamy na 
pół godziny. W tym czasie przy-
gotowujemy farsz. Pieczarki obie-
ramy, największe przecinamy na 
pół i wykrajamy 4 plasterki wzdłuż 
owocnika grzyba – odkładamy je 

do przybrania bakłażana. Resztę 
pieczarek i obraną cebulę siekamy 
i smażymy na sklarowanym maśle 
z dodatkiem soli i czarnego pie-
przu. Na drugiej patelni smażymy 
mięso z indyka z dodatkiem soli, 
pieprzu, chili oraz innych przypraw 
– do potrawy pasują pikantne mie-
szanki bałkańskie. Gdy zawartość 
obu patelni jest już przesmażona, 
przekładamy wszystko do mis-
ki i dodajemy posiekane suszone 
pomidory. Całość ewentualnie do-
prawiamy do smaku i „sklejamy” 

surowym jajkiem. 
Połówki bakłażanów w y-
cieramy dokładnie z sol i 
i wydzielonego pod jej wpły-
wem soku. Środek nacinamy 
ostrym nożykiem i ostroż-
nie wydrążamy łyżką (warto 
miąższ bakłażana przechować 
w lodówce i dodać np. do le-
czo). Łódeczki smarujemy 

oliwą i posypujemy mieszanką ziół 
(można też posmarować jakąś go-
tową pastą, taką jak ajvar). Następnie 
napełniamy bakłażana gotowym 
farszem, posypujemy mieszanką 
przypraw (np. suszone pomidory 
z bazylią i czosnkiem), na wierzch 
kładziemy plasterki mozarelli i de-
korujemy plastrami pieczarek. Lek-
ko skrapiamy oliwą i wstawiamy do 
piekarnika o temperaturze 180 st. 
na 30–40 minut. Potrawa powin-
na być gotowa, kiedy ser się za-
rumieni. Po upływie tego czasu 

wyjmujemy bakłażana, nakładamy 
na talerze i podajemy polanego so-
sem tzatziki. 
Inna wersja farszu: wrzucamy  
40 dag ryżu do gotującej się wody 
i gotujemy aż lekko zmięknie.  
40 dag cielęciny i 2 cebule kroimy 
w bardzo drobną kostkę. Oba skład-
niki wrzucamy na rozgrzaną oliwę, 
dodajemy sól i czarny pieprz i przy-
smażamy. Dodajemy miąższ ba-
kłażana, który musi być całkowicie 
odsączony. Następnie wciskamy  
3 ząbki czosnku i dodajemy spa-
rzone, obrane i pokrojone w kost-
kę pomidory (6 sztuk). Dodajemy 
też ryż, który zmięknie w sosie, oraz 
zioła (bazylia, rozmaryn, tymianek). 
Wszystko razem trzymamy na pa-
telni do czasu, aż płyn odparuje. Tak 
przyrządzonego bakłażana można 
podawać z salsą pomidorową.

Agata Wojtko

Co na obiad?

BAKŁAŻAN?fot. P. Kozłowski
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R E K L A M A

„Bitwa światów”
Rozmowa z Michałem Miazgą, prezesem Towarzystwa Historycznego „Rok 1920”, które od lat przygotowuje inscenizację  
bitwy nad Wkrą.

Który to już raz odwiedzacie Bor-
kowo?
To będzie szósty raz. Co roku jest 
inaczej, bo zależy mi na tym, żeby 
nie pokazywać ciągle tego samego. 
Przez pierwsze trzy lata prezentowali-
śmy różne epizody z bitwy w dolinie 

Wkry, ponieważ zachowało się spo-
ro źródeł i ciekawych historii. Jedna 
z nich dotyczyła zbuntowanej kom-
panii złożonej z licealistów, których 
bunt wywołany był tym, że ich kole-
dzy z młodszych klas brali już udział 
w walce, a ich trzymano w odwodzie; 
była również inna kompania, która 
przemalowała się na czarno i uda-
wała Murzynów będących posiłkami 
z amerykańskiej armii. 
Jak wyglądały późniejsze insceni-
zacje?

Po trzech latach stwierdziłem, że do-
brze jest mieć jakiś temat przewodni, 
i zacząłem robić inscenizacje na kon-
kretne tematy. Na początek – histo-
ria ochotnika, który tu zginął. To był 
zwyczajny człowiek, prawnik spod 
Łodzi. Wstąpił jako ochotnik do armii 

i został zwykłym strzelcem, a potem 
zginął w walkach właśnie tutaj. Na-
stępnie była inscenizacja o generale 
Sikorskim. Właśnie pod Borkowem 
miał bardzo trudne zadanie, musiał 
walczyć z przeważającymi siłami 
bolszewików, a jednak udało mu się 
wygrać. To było najlepsze dowodze-
nie w jego karierze. W zeszłym roku 
odbyła się inscenizacja o epizodach 
z walki 5. Armii. Przedstawiliśmy walki 
pod Ciechanowem, Arcelinem i inne. 

O czym będzie tegoroczna insce-
nizacja?
Dzisiejsza inscenizacja nosi tytuł 
„Wojna światów”. Chciałem pokazać, 
że wojna polsko-bolszewicka nie 
była prostym konfliktem. Po polskiej 
stronie walczyli Rosjanie, a w woj-
skach bolszewickich znajdowali się 
Polacy. W ludzkich duszach rozgry-
wała się walka, czy chcemy walczyć 
za kraj czy, jak rozumiało wtedy wie-
lu, za poprawę losu biednych ludzi. 
Pamiętajmy, że najubożsi żyli wtedy 
nędznie i musieli niekiedy pracować 
po szesnaście godzin w fabrykach, 
w ciężkich warunkach, które groziły 
kalectwem albo i śmiercią. Musimy 
o tym pamiętać, myśląc o tej wojnie. 
Chcemy dzisiaj poka-
zać niewielką namiastkę 
tego.
Ile trwały przygotowa-
nia do inscenizacji?
Można powiedzieć, że 
jakieś pół roku. Insce-
nizacja przypomina 
trochę sztukę teatral-
ną, tylko tutaj reżyser 
ma inne narzędzia. Nie 
można do końca zapla-
nować chociażby liczby 
aktorów, którzy wystą-
pią. Muszę mieć ogólną 
ideę i elastycznie reago-
wać na zmieniające się 

oko -
l i c z -
ności .  Cz y jest 
sucho, czy pada, 
czy przyjecha-
ło dużo ludzi, czy 
ma ło,  c z y uda 
się zorganizować 
wyposażenie, czy 
nie. Pierwotne pla-
ny zawsze trzeba 
modyfikować. 
Ilu członków liczy 
Towarzystwo Hi-
storyczne „Rok 
1920”?
W tym momencie 
Towarzystwo liczy 
ponad dwadzieś-
cia osób. Dzia-

Oddaliśmy hołd bohaterom wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

Borkowo 2013
Sierpniowa rocznicowa uroczy-
stość w Borkowie, upamiętniają-
ca fragment bitwy warszawskiej 
1920 r. zwany w historiografii bi-
twą nad Wkrą, ma charakter po-
nadgminny. Zapraszają na nią od 
początku wprowadzenia jej do 
rocznicowego kalendarza wójto-
wie gmin: Joniec, Pomiechówek, 
Świercze, Nowe Miasto, Sochocin 
i burmistrz Nasielska. Głównym jej 
organizatorem jest gmina Nasielsk. 
Na jej terenie znajduje się Borkowo, 
gdzie w okolicy mostu toczyły się 

przed 93 laty najcięższe walki wojsk 
polskich z przeważającymi siłami 
bolszewickiej armii. 
Przed 13 laty w Borkowie posta-
wiono pomnik upamiętniający 
wydarzenia tamtych dni i  od-
tąd corocznie w jedną z sobót po  
15 sierpnia spotykają się przy nim 
mieszkańcy wymienionych gmin 
na uroczystości o charakterze reli-
gijno-patriotycznym. 
Uroczystość ta w tym roku odby-
ła się w sobotę 24 sierpnia. Licznie 
przybyli na nią mieszkańcy powiatu 
nowodworskiego i wymienionych 
gmin, a zwłaszcza mieszkańcy na-
sielskiej gminy. Bardzo liczną gru-
pę stanowili ci, którzy w tej okolicy 
wypoczywają. Tradycyjnie stawiły 
się poczty sztandarowe szkół, orga-
nizacji społecznych i stowarzyszeń.

Tradycyjnie też w patriotycznym 
spotkaniu uczestniczyło wielu 
znamienitych gości. Wśród nich 
była wiceprzewodnicząca Komisji 
Obrony Narodowej Sejmu RP Ja-
dwiga Zakrzewska, przedstawiciel 
Szefa Sztabu Generalnego WP gen. 
bryg. Józef Nasiadka, przedstawiciel 
MON płk Mirosław Kaliński, rad-
na sejmiku mazowieckiego Ma-
ria Kowalska oraz członek zarządu 
powiatu nowodworskiego Ryszard 
Gumiński. List do uczestników pa-
triotycznego spotkania wystosował 

Prezydent RP Bronisław Komorow-
ski.
Po wprowadzeniu wojskowe-
g o  p o s t e r u n k u  h o n o r o w e -
go i wmaszerowaniu pocztów 
sztandarowych wszystkich go-
ści serdecznie powitał gospodarz 
uroczystości – burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski. W swym oko-
licznościowym przemówienia, 
jakie po powitaniu wygłosił, przy-
pomniał m.in. o obowiązku pamięci 
o tych wszystkich, którzy w 1920 r. 
walczyli z bolszewicką nawałą, 
a zwłaszcza pamięci o tych, którzy 
zginęli na ziemi nasielskiej.
O godz. 17.30 rozpoczęła się kon-
celebrowana msza św. w intencji 
Ojczyzny oraz w intencji poległych 
w tej wojnie. Modlitwie przewodził 
i kazanie wygłosił przedstawiciel 

biskupa polowego WP ks. ppłk Ze-
non Pawelak. Asystowali mu: dzie-
kan nasielski ks. kan. Jan Majewski 
i proboszcz miejscowej paraf i i  
ks. Krzysztof Krawczak. Oprawę 
muzyczną mszy św. zapewnił miej-
scowy organista i orkiestra wojsko-
wa z Siedlec. 
Po mszy św. odbył się Apel Pamięci 
z udziałem Kompanii Honorowej  
3. Batalionu Zabezpieczenia Do-
wództwa Wojsk Lądowych, od-
dano też salwę honorową. I w tej 
części asystowała również orkie-
stra wojskowa z Siedlec.
Kolejnym punktem uroczystości 
było złożenie wieńców i wiązanek 

pod pomnikiem przez poszcze-
gólne delegacje. Po tej ceremo-
nii, przy której asystowało wojsko, 
nastąpił wymarsz pocztów sztan-
darow ych.  Każdy poczet za-
trzymywał się przed pomnikiem 
i oddawał hołd bohaterom z 1920 
r. Ceremonię wojskową zakoń-
czył koncert orkiestry wojskowej 
z Siedlec. Grano głównie melo-
die wojskowe z lat 20. ubiegłego 
wieku.
Ostatnią częścią rocznicowe-
go spotkania była inscenizacja 
– rekonstrukcja bitwy nad Wkrą. 
Wzięło w niej udział 9 grup rekon-
strukcyjnych z wielu ośrodków 
w Polsce. I tak, jak było to w sierp-

niu 1920 r., tak i teraz bolszewicka 
nawała została zatrzymana. To, co 
działo się na błoniach nad Wkrą, 
komentował Michał Miazga z To-
warzystwa Historycznego „Rok 
1920”. On i jego Towarzystwo byli 
głównymi reżyserami inscenizacji.
Na zakończenie imprezy straża-
cy z jednostki OSP w Cieksynie 
zaprosili przybyłych na strażacką 
grochówkę. Była wyśmienita. Stra-
żacy z jednostki w Cieksynie dbają 
na co dzień o pomnik w Borkowie 
i jego otoczenie, a także o mogiłę 
z 1920 r. na miejscowym cmen-
tarzu.

andrzej zawadzki

łamy jakieś 4–5 lat. Zajmujemy się 
wojną polsko-bolszewicką. W tym 
się specjalizujemy, odtwarzamy pol-
skie oddziały z tamtego okresu, ale 
także broń. Odbudowaliśmy pierw-
szy polski samochód pancerny, Ford 
FTB, który powstał w lipcu 1920 r. 
Dopiero co skończyliśmy karabin 
maszynowy Hotchkiss, który dzisiaj 
wykorzystamy. Będzie to jego dru-
gie użycie w inscenizacji. 
Czy skompletowanie mundurów 
z tamtej epoki to wymagające cza-
su i pracochłonne hobby?
Tak, żeby stanąć do inscenizacji, na-
leży przynajmniej pół roku zbie-
rać potrzebne elementy. Teraz jest 
co prawda rozwinięty rynek i moż-
na wiele rzeczy dostać w interne-
cie. Niemniej wymaga to pracy, nie 
wszystko jest łatwo dostępne i na 
wiele rzeczy trzeba długo polować. 
Jeszcze dłużej trwa kompletowanie 
nietypowego stroju, np. ja odtwa-
rzam sylwetkę oficera, co wymagało 
półtora roku szukania i zbierania róż-
nych elementów. Wykorzystujemy 
także elementy oryginalne, tylko 
oczywiście trzeba na nie trafić. 
Co Pana skłoniło do działania w gru-
pie rekonstrukcyjnej?

Zajmuję się tym już 12–13 lat. To były 
początki powszechności internetu 
i zaczęły działać różne fora, w tym hi-
storyczne. Zawsze interesowałem się 
wrześniem ’39 i nagle dowiedziałem 
się, że w sieci są tacy sami maniacy 
jak ja. Pewnego dnia ktoś przypo-
mniał, że niedługo rocznica bitwy 
nad Bzurą. Udało mu się na tę okazję 
nawiązać kontakt z firmą wypożycza-
jącą kostiumy i zdobyć fundusze od 
wójta na rekonstrukcję. To była słyn-
na w naszym ruchu „pierwsza Bzura”. 
Na początku pomyślałem, że to jakieś 
dziecinne przebieranki, w końcu jed-
nak żona przekonała mnie do wzię-
cia udziału. Tak się zaczęło. Najpierw 
mundury były pożyczane, potem 
zacząłem sam kompletować. Trzeba 
mieć świadomość, że ruch rekon-
strukcyjny jest stosunkowo młody 
i rozwija się szalenie szybko. Kiedyś 
musiałem do Borkowa wypożyczać 
stroje prawie dla wszystkich, dzisiaj 
każdy ma swoje. Grupy się perso-
nalizują, specjalizują w różnych po-
staciach i okresach. Jest to bardzo 
szerokie i bogate środowisko. 
Dziękuję za rozmowę i zaprasza-
my za rok.

Rozmawiał Paweł Kozłowski

fot. P. Kozłowski

fot. A. Zawadzki

fot. A. Zawadzki

fot. P. Kozłowski

fot. P. Kozłowski

fot. P. Kozłowski
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RUBRYKA HARCERSKA

Harcerski Start
Wrzesień najczęściej kojarzy się nam z począt-
kiem roku szkolnego. Razem z pracą dydaktyczną 
w szkołach w wielu środowiskach harcerskich za-
czyna się tzw. śródroczny okres pracy drużyn. To 
czas zaplanowania nowych działań, postawienia so-
bie celów na nadchodzące miesiące oraz spotkania się na oficjalnym 
rozpoczęciu roku harcerskiego.

Rok harcerski 2013/2014 chcielibyśmy rozpocząć w gronie naszych 
przyjaciół, rodzin, znajomych i gości. Dlatego z tej okazji przygotowali-
śmy wydarzenie skierowane do harcerzy, rodzin z dziećmi i osób indy-
widualnych. W piątek, 21 września, zapraszamy serdecznie do Nowego 
Dworu Mazowieckiego do Parku im. J. Wybickiego na „Harcerski Start”. 
Przygotowane zostały dwie gry miejskie. Pierwsza z nich przeznaczona 
jest dla rodzin z dziećmi i najmłodszych harcerzy, a nazywa się „Har-
cerskie tropy”; druga, dla starszych harcerzy i osób indywidualnych, to 
„Nowodworskie dzieje”. 

Mamy do rozdania 300 upominkowych pakietów za udział w przy-
gotowanych przez nas zabawach. Dodatkowo przy amfiteatrze Parku  
im. J. Wybickiego będzie funkcjonować Miasteczko Harcerskie, a w nim: 
animacja ruchowa dla najmłodszych i trochę starszych, animacja mu-
zyczna, sala pamięci „Dotknij naszych wspomnień”, punkt „Porozmawiaj 
z druhem – jeśli masz jakieś pytania na temat naszego Hufca”.

Harmonogram imprezy:
1400  Apel Hufca w amfiteatrze Parku J. Wybickiego w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim

1430  Otwarcie nowej siedziby Hufca przy ulicy Paderewskiego 22 w No-
wym Dworze Mazowieckim

Park J. Wybickiego:

Rozpoczęcie gry rodzinnej „Harcerskie tropy” i gry indywidualnej „No-
wodworskie dzieje”

 Start Miasteczka Harcerskiego, a w nim:

• Animacja ruchowa dla najmłodszych i trochę starszych

• Animacja muzyczna

• Sala pamięci „Dotknij naszych wspomnień”

• „Porozmawiaj z druhem – dowiedz się czegoś na temat harcerzy 
i naszego Hufca”

1530 Zamknięcie biur startu 

1645 Zamknięcie biur mety

1700 Zakończenie imprezy 

Serdecznie zapraszamy, nie może Was tu zabraknąć!

Szef Zespołu Promocji i Informacji  
Hufca Nowy Dwór Mazowiecki

pwd. Daniel Nowak

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

Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 – część 2
Ofensywa Wojska Polskiego
O świcie 15 sierpnia wojska bol-
szewickie uprzedziły polską ofen-
sywę i rozpoczęły atak na linii od 
Sochocina do Borkowa. Próba ta 
została unicestwiono na całej dłu-
gości, jednak opóźniło to plan dzia-
łania ustalony w nocy. Dlatego 15 
sierpnia rano został wydany rozkaz, 
wedle którego 5. armia została po-
dzielona na trzy grupy. Najliczniej-
sza środkowa, ze zreorganizowaną 
dywizją ppłk. Koca, otrzymała za-
danie zatrzymania głównego kie-
runku uderzenia wojsk rosyjskich 
w yc h o d z ą c e g o  z  N a s i e l s k a . 
W chwili gdy zadanie to okazało 
się nie możliwe do zrealizowania 
przez samą 9. dywizję, została ona 
wzmocniona poprzez XXIII bry-
gadę piechoty, do której przyłą-
czono pozostałe części 17. dywizji 
piechoty. Pod dowództwem gen. 
Osińskiego obie współpracujące 
dywizje, 9. i 17., miały rozbić zgru-
powanie wojsk pod Nasielskiem 
i zająć tę miejscowość. Na lewym 
skrzydle wzmocniono grupę gen. 
Krajowskiego, podporządkowano 
mu Brygadę Syberyjską i stworzo-
no stały garnizon Płońska złożo-
ny z 4. pułku pomorskiej piechoty 
i marynarzy. Garnizon Płońska miał 
stworzyć zabezpieczenie tyłów 
grupy gen. Krajowskiego, co da-
wało mu większą swobodę ruchów. 
Grupa ta otrzymała dwa zadania, 
jedno z nich polegało na zajęciu 
przez kawalerię Ciechanowa, dzię-
ki czemu można byłoby przerwać 
łączność między 4. a 15. armią so-
wiecką oraz skierować natarcie 
w kierunku wschodnim na prawe 
skrzydło 15. armii, aby wywołać za-
mieszanie wśród wojsk atakujących 
nad Wkrą i pod Nasielskiem. 
Atak 17. dywizji rozpocząć się mu-
siał z opóźnieniem. Dopiero o go-
dzinie 18:00 wojska mogły ruszyć 
do natarcia. Musiały się zmagać 
z całą dywizją sowiecką, więc zada-
nia powierzone tej dywizji okazały 
się niełatwe do zrealizowania. Po 
ciężkich walkach gen. Osińskiemu 
udało się wyprzeć wojska sowie-
ckie z fortów w Miękoszynie i To-
runiu, jednak jego dalsza ofensywa 
na Nasielsk została zatrzymana na 
linii Toruń–Miękoszyn–Studzian-
ki–Cegielnia. 
9. dywizja piechoty pod dowódz-
twem płk. Łuczyńskiego do re-
alizacji swoich zadań przystąpiła 
również z opóźnieniem, ponieważ 
prowadziła zaciekłe walki w rejo-
nie Błędowa, nie dając się okrążyć 
przeważającym siłom nieprzyja-
ciela. Największe straty poniósł,  
41. pp, który zdołał jednak w bo-
haterskim ataku na bagnety zająć 
most pod Borkowem i zdobyć kil-
kanaście karabinów maszynowych. 
Odciążyło to Dywizję Ochotniczą, 
której udało się przekroczyć Wkrę 
i do godzin nocnych obsadzić li-
nię Borkowo–Zawady. Grupa gen. 
Krajowskiego, atakując głównymi 
siłami w kierunku na Nowe Miasto–
Sońsk, zajęła obie te miejscowości 
i w nocnym pościgu za nieprzyja-
cielem osiągnęła linię kolejową na 
odcinku Sońsk–Świercze. Stoczyła 

przy tym na lewym skrzydle w re-
jonie Sarnowej Góry zacięte walki 
z 33. dywizją strzelców. Na lewym 
skrzydle armii doszło wówczas do 
znamiennego wydarzenia, które 
zaważyło w znaczny sposób na lo-
sach bitwy nad Wkrą, a może i całej 
bitwy warszawskiej. Brygada kawa-
lerii dowodzona przez gen. Karni-
ckiego dokonała śmiałego wypadu 
i znalazła się na tyłach 4. armii, nisz-
cząc po drodze jej urządzenia eta-
powe i liczne tabory oraz wnosząc 
tam chaos i zamieszanie. O go-
dzinie 11:00 zajęła Ciechanów, by 
rozbić jego załogę, przepędzić do-
wódcę 4. armii sowieckiej i jego 
sztab, zabrać kancelarię dowódz-
twa, wziąć kilkuset jeńców, a przede 
wszystkim zająć radiostację armii, 
jedyną podstawę łączności frontu 
z wysuniętą tak daleko na zachód 
4. armią i współdziałającym z nią 
korpusem konnym.
Dzień 15 sierpnia był przełomo-
wy w bitwie nad Wkrą, doko-
nał się wtedy bowiem przełom 
moralny; jak napisał gen. Sikorski 
w zakończeniu meldunku sytua-
cyjnego: „Duch zwycięstwa wstą-
pił w żołnierzy”. Linia frontu 5. armii 
przebiegała następująco: Sońsk–
Świercze–Borkowo–Miękoszyn–
Studzianki–Cegielnia. Na lewym 
skrzydle armii 18. dywizja piecho-
ty toczyła zacięte walki. Zajmując  
16 sierpnia rano l inię Sarnowa 
Góra–Sońsk–Gąsocin–Świercze, 
została zaatakowana na lewym 
skrzydle na północy w rejonie Sar-
nowej Góry. W walkach tych roz-
bity został 42. pułk piechoty, gen. 
Krajowskiemu udało się jednak 
opanować sytuację i dokonał prze-
grupowania. Zmienił front dywizji 
na północny i przerzucił 145. pułk 
piechoty na swoje zagrożone lewe 
skrzydło w rejonie Sarnowej Góry–
Ojrzenia. 
W tym czasie do Płońska wszedł 
pierwszy pułk szwoleżerów z 7. ba-
terią 9. pułku artylerii polowej pod 
dowództwem mjr. Jerzego Gro-
bickiego. Dzięki temu uniknięto 
groźby opanowania miasta przez 
wojska przeciwnika. Na odcinku 
dolnej Wisły dochodziło jedynie 
do drobnych potyczek, z wyjąt-
kiem Włocławka, gdzie silnie zaata-
kował III Korpus Konny.

Bitwa o Nasielsk
Bitwa o Nasielsk stała się 16 sierp-
nia głównym ogniskiem walki. Za-
pędziły się tam aż cztery dywizje 
sowieckie i tylko zdecydowane, 
koncentryczne oraz zgrane w cza-
sie współdziałanie sił polskich po-
zwoliło rozbić to silne zgrupowanie 
nieprzyjaciela. Gen. Osiński zasło-
nił się oddziałami 69. pułku pie-
choty skierowanego na Nunę, by 
zaatakować Nasielsk trzema puł-
kami 17. dywizji piechoty. Planował 
przesuwać się wzdłuż linii Czarno-
wo–Psucin i wzdłuż linii kolejowej 
Modlin–Nasielsk. Atak 9. dywizji 
piechoty nastąpić miał wzdłuż dro-
gi Borkowo–Nasielsk 
Bitwa o Nasielsk rozpoczęła się na 
całym froncie około 7:00 rano  
16 sierpnia. Gen. Osiński wykorzy-

stał 2 pociągi pancerne po staran-
nym artyleryjskim przygotowaniu 
wzdłuż planowanych linii. Napotkał 
jednak silny opór, ponieważ woj-
ska bolszewickie broniące Nasielska 
zostały w nocy wzmocnione. Do-
wódca przeprowadzanego natarcia 
musiał bić się z 6., 56. i 29. dywi-
zją. W ciągłych walkach posuwał 
się jednak bardzo powoli naprzód 
i około południa jego lewe skrzyd-
ło osiągnęło linię Morgi–Wągrod-
no, prawe zaś pozostało w tyle, 
utknąwszy pod Krogulami. 9. dy-
wizja piechoty napotkała jeszcze 
silniejszy opór przeciwnika. Mimo 
największych starań nie mogła ru-
szyć z miejsca, a nawet utraciła 
w pewnym momencie przeprawy 
przez Wkrę, by potem je odebrać 
atakiem na bagnety. 
Dywizja Ochotnicza mogła wy-
ruszyć do ataku w stronę Cieksy-
na dopiero około południa. Gen. 
Krajowski dostał rozkaz wysłania 
do ataku brygady syberyjskiej od 
północy na Nasielsk. Gen Osiński 
oswobodził prawe skrzydło, po-
derwawszy 69. pułk wsparciem ar-
tyleryjskim na linii Nuna–Krogule, 
i całą dywizją ruszył do natarcia. 
Brygada syberyjska o 14 zajęła Słu-
stowo i zagroziła w ten sposób ty-
łom i skrzydłom Armii Czerwonej 
broniącym Nasielska. Wojska ro-
syjskie naciskane od południa i od 
północy w nieustannie trwających 
walkach zaczęły się chwiać i łamać. 
W tym momencie Gen. Osiński 
wysłał swe wojska do bezpośred-
niego uderzenia, łamiąc 6. dywi-
zję strzelców pieszych, następnie 

wypierając wojska nieprzyjacie-
la, wkroczył do Nasielska o go-
dzinie 16. W tym samym czasie 
płk Łuczyński pokonał 11 dywizję 
sowiecką stojącą na jego drodze 
i wkroczył do miasta o 16:30. Do 
Nasielska dotarł również 2. pułk sy-
beryjski oraz niektóre oddziały dy-
wizji ochotniczej. 
Zdobycie Nasielska okazało się 
kluczowym momentem walk na 
tym odcinku frontu. To właśnie 
z Nasielska wyruszyły wojska po-
ścigowe mające na celu ostatecz-
ne rozbicie wojsk bolszewickich 
na tym terenie. Bitwa prowadzona 
była przez gen. Sikorskiego z nie-
zwykłą energią i zdecydowaniem. 
Zwycięstwo nad trzykrotnie sil-
niejszym przeciwnikiem wystawiło 

chlubne świadectwo tak dowódcy, 
jak i żołnierzom 5. armii.

Mateusz Ostrowski
Źródła: W. Sikorski, Nad Wisłą 
i Wkrą. Studium z Polsko-Rosyj-
skiej wojny 1920 rok, Lwów 1928; 
N. Davies, Boże Igrzysko. Historia 
Polski, t. II, Kraków 1992, N. Davies, 
Orzeł Biały Czerwona Gwiazda, 
Kraków 1997, R. Kaczmarek, Hi-
storia Polski 1914–1989, Warszawa 
2010, J. Załęczny, Wydarzenia woj-
ny polsko-bolszewickiej 1920 roku 
na terenie ówczesnego powiatu 
warszawskiego, „Niepodległość 
i Pamięć” nr 32, 2010, Z. Kowal-
ski, 5. Armia w bitwie warszawskiej, 
Biuletyn Centralnego Archiwum 
Wojskowego nr 18, 1995.

Nekrologi źródłem wiedzy

Wiktor Biretto walczył pod Borkowem
N ek rolog z  g rudn ia 
1920 r. zamieszczony 
w prasie warszawskiej, 
informujący o śmierci 
Wiktora Biretto i związa-
nych z tym uroczystoś-
ciach pogrzebowych, 
jest ciekawy dla tych, 
którzy interesują się 
wydarzeniami na zie-
mi nasielskiej z sierpnia 
1920 r. 
Dowiadujemy się z niego, że zmar-
ły kapitan Wiktor Biretto był do-
wódcą 1. baonu 41. suwalskiego 
p.p. Walczył pod Borkowem i tu  
15 sierpnia został ciężko ranny. 
Leczony w Warszawie w Szpita-
lu Ujazdowskim zmarł 9 grudnia 
1920 r. Młody, bo zaledwie 28-let-
ni żołnierz, zasługuje na naszą 
szczególną pamięć. Walczył na na-
szym terenie, a w dodatku odzna-
czony był Orderem Virtuti Militari. 
Order ten przyznawany jest za wy-
bitne zasługi bojowe.
Od tamtego sierpnia minęły już  
93 lata. Wiemy, że to, co wydarzyło 
się wtedy na naszej ziemi, było waż-
ne dla rozstrzygnięcia bitwy war-
szawskiej. Można nawet powiedzieć, 
że miało duże znaczenie w aspekcie 
całej wojny polsko-bolszewickiej. 
Wydaje się jednak, że ta wiedza jest 
stosunkowo niewielka, jeżeli cho-

dzi o pewne szczegóły związane 
z nasielską ziemią. Bitwa o Nasielsk 
i bitwa nad Wkrą wciąż czeka-
ją na swojego historyka. A cho-
dzi tu o to, abyśmy nie powtarzali 
wciąż tego, co ustalił już ktoś inny, 
lecz poznali nowe fakty i na przy-
kład nowe nazwiska poległych, 
a następnie zebrali to w jednym 
miejscu, w pozycji zatytułowanej 
chociażby „Wojna 1920 roku na 
ziemi nasielskiej”.
Oddając cześć bohaterskiemu 
Wiktorowi Biretto, przytoczę kilka 
nazwisk jego kolegów, żołnierzy  
41. suwalskiego p.p., którzy polegli 
pod Borkowem. To Arasimowicz 
Jan (szer.), Arciszewski Jan (szer.), Ci-
borowski Leon (st. szer.), Czarnecki 
Jan (szer.), Dobrzyn Jan (kpr.) Dzieni-
siewicz Kazimierz (szer.), Jaszczuryk 
Jan, Potapowicz Aleksander (szer.), 
Rokicki Wacław (kpr.). Gdzie zosta-
li pochowani? To w obecnej chwili 
trudno ustalić. Być może niektórzy 

z nich spoczywają na cmentarzu 
w Cieksynie, być może na cmen-
tarzu w Pomiechówku. 
Na ziemi nasielskiej zginęły setki 
polskich żołnierzy. Ilu dokładnie? 
To trudne do ustalenia. Podawa-
ne liczby są tylko przybliżone. Nie 
można też z pewnością powie-
dzieć, kto spoczywa w dwóch 
zbiorowych mogiłach w Nasielsku 
i Cieksynie. Nowa tablica na nasiel-
skiej mogile z napisem, że „tu spo-
czywają (…)” jest przykładem tego, 
jak postępować nie należy. Ci, któ-
rzy urządzali tę mogiłę w latach 20. 
i umieszczali na niej marmurową 
tablicę, nie podali na niej ani jed-
nego nazwiska. A im raczej było 
łatwiej ustalić, kogo pochowano 
w tej mogile. Jeszcze przed wojną, 
i po wojnie także, o tej mogile mó-
wiono: grób nieznanego żołnierza. 
A historyczna tablica winna wrócić 
na swoje miejsce. 

andrzej zawadzki

UWAGA! 

23 sierpnia  
w Nasielsku 
zaginęła roczna suczka Lejdi.  

Jest niewysoka, szczupła i rudawa, 
bez obróżki.  

Znalazcę czeka nagroda!  
tel. 721 820 874

Czytajmy etykiety
Jesteś świadomym konsumentem? 
Czytasz i analizujesz etykiety, zanim 
kupisz produkt? Czy raczej nie in-
teresuje Cię etykieta produktu? A 
jeśli czytasz ją, to na co zwracasz 
uwagę?
Pierwszą informacją, jaką należy 
odszukać na etykiecie, jest „należy 
spożyć do” lub „najlepiej spożyć 
przed”. Co one oznaczają? „Naj-
lepiej spożyć do…” – oznacza, że 
po tej dacie w produkcie mogą się 
rozwinąć drobnoustroje choro-
botwórcze i tym samym produkt 
może stać się szkodliwy dla konsu-
menta. „Najlepiej spożyć przed…” 
– informacja ta wskazuje na datę, 
po której właściwości produktu, 
takie jak smak czy konsystencja, 
mogą ulec zmianie. Taki produkt 
jednak nadal jest zdatny do spoży-
cia, tylko jego właściwości mogą 
być zmienione. Niektóre produkty 
mogą również nie mieć takiej in-
formacji: owoce, warzywa, cukier, 
ocet, sól, guma do żucia, napoje 
alkoholowe. 
Następną sprawą, która powinna 
interesować świadomego konsu-
menta, jest skład produktu. Nieste-
ty niewiele osób zapoznaje się ze 
składem produktów lub nie zawsze 
wie, jak go rozumieć. Dzięki niemu 
dowiadujemy się, co jest zawarte w 
danym produkcie i czy duży napis 
na zewnętrznej stronie produktu 
znajduje odzwierciedlenie w skła-
dzie. Często lektura składu może 
rozczarować. Kupując np. „parów-
ki z cielęciną”, znaczna część kon-
sumentów uważa, że ich głównym 
składnikiem jest cielęcina, jednak 
cielęciny tam jest np. 3%, a reszta 
to wieprzowina. Chleb żytni może 
okazać się upieczony z wody i 
mąki pszennej, a mąka żytnia może 
stanowić niewielki dodatek. 

Szczególnie istotne jest również 
czytanie etykiet produktów prze-
znaczonych dla niemowląt i ma-
łych dzieci. Niestety, rodzice ślepo 
wierzą, że skoro są to produkty 
dla dzieci, to muszą być zdrowe i 
bezpieczne. Jednak kaszki dla nie-
mowląt zawierają dużo cukru, a te 
o smaku banana często zawierają 
go w śladowych ilościach. Podob-
nie soczki dla dzieci – często jako 
główny składnik mają cukier! Dla-
tego dzieci powinny pić głównie 
wodę niegazowaną. 
Jak zatem czytać skład produktów? 
Zgodnie z rozporządzeniami pro-
ducent musi zachować kolejność 
od składnika, którego jest najwię-
cej, do tego, którego jest najmniej. 
Dzięki temu wiemy, że jeśli cukier 
lub sól są na początku listy, to lepiej 
ten produkt odłożyć. Pamiętajmy 
również o tym, żeby kierować się 
zasadą „im krótszy skład, tym lep-
szy produkt”.
Kolejną informacją, która powin-
na nas zainteresować, jest wartość 
odżywcza produktu. Najczęściej 
jest ona podana w stosunku do 
100 g lub 100 ml produktu. Spo-
radycznie jest przeliczona na fak-
tyczną porcję produktu, dlatego 
kupując produkt, sprawdzajmy 
jego masę i przeliczmy sobie, ile 
np. kalorii zawiera całe opakowa-
nie. Jeśli dany produkt dzielimy na 
porcję, wartość ta może być roz-
łożona racjonalnie, jednak jeśli np. 
napój gazowany 2-litrowy wypije-
my w ciągu jednego dnia, dostar-
czymy znacznych ilości kalorii. 
Na większości produktów jest 
oznaczone tak zwane GDA, czyli 
dzienne pokrycie zapotrzebowa-
nia na dane składniki, najczęściej 
dla osoby dorosłej, której zapo-
trzebowanie energetyczne wy-

nosi 2000 kcal. Na butelce napoju 
GDA jest przeliczone najczęściej 
na szklankę (czyli 250 ml), któ-
ra zawiera np. 100 kcal, czyli 5% 
dziennego zapotrzebowania. Jed-
nak, jeśli wypijemy 2 litry, czyli 8 
szklanek, butelka napoju już po-
krywa aż 40% naszego dzienne-
go zapotrzebowania na kalorie. A 
jeżeli ktoś w upalne dni wypije 3 
litry słodkich napojów, to już jest 
60% kalorii, a przecież dostarcza 
ich jeszcze przede wszystkim je-
dzenie! 
Kupując produkt,  należ y tak-
że zwrócić na kraj pochodze-
nia, chociaż tu niestety nigdy nie 
można mieć pewności, czy jest 
to faktyczne miejsce powstania 
produktu. Istotna dla alergików 
lub osób chorych na celiakię czy 
inne choroby jest informacja, że 
produkt może zawierać śladowe 
ilości danego składnika. Niestety, 
często producenci nie sprawdzają, 
czy rzeczywiście występują tam 
te śladowe ilości produktu, tylko 
piszą tak na wszelki wypadek, co 
niestety znacznie zmniejsza asor-
tyment produktów dla osób cho-
rych.
Uważajmy również na różnego ro-
dzaju chwyty marketingowe, jak 
„fitness”, „light” „0% tłuszczu”. Pro-
dukty tak oznaczone często kupują 
osoby dbające o sylwetkę i nieczy-
tające etykiet. Większość z tych 
produktów wcale nie jest taka die-
tetyczna, a wystarczy przeczytać 
etykietę, żeby się o tym przekonać. 
Pamiętajmy: warto czytać ety-
kiety, a nie tylko patrzeć na cenę. 
Czasami dwa produkty w podob-
nej cenie różnią się diametralnie 
jakością. Życzę udanych zakupów.

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny 506-958-184

PORADY

Zuchowa przygoda w Dolinie Muminków
Na początku wakacji – 
w dniach –14.07.2013 r. 
– dziewczynki z 1. Na-
sielskiej Gromady Zu-
chenek „Mieszkańc y 
Zaczarowanej Łąki” wy-
ruszyły do Ocypla, aby 
p o m ó c  M u m i n ko m . 
Przez całą kolonię po-
magały w odnalezieniu 
Księgi Przepisów, w któ-
rej znajdował się przepis 
na przywrócenie widzial-
ności Nini. Tak rozpoczę-
ła się kolonijna przygoda 
zuchowa organizowana 
przez Związek Harcer-
stwa Rzeczypospolitej.
W kolonii wzięło udział 
łącznie 60 uczestniczek 
w wieku od 7 do 11 lat. Ze względu 
na niższy wiek dzieci kolonie ZHR 
są organizowane w budynkach, 
co różni je od obozu harcerskie-
go. Nasze zuchenki wraz z kadrą 
mieszkały w ośrodku kolonijnym 
nad Wielkim Jeziorem Ocypel. Jest 
to piękna okolica, a jej głównym 
walorem jest czyste jezioro, wokół 
którego rozciągają się lasy. 

Była to druga kolonia naszej gro-
mady i można uznać ją za owocną. 
Nasze zuchenki wykazały się ta-
lentami aktorskimi i zajęły 1. miej-
sce podczas festiwalu kolonijnego. 
D z i e wc zę t a  z do by wa ł y  róż-
ne sprawności i gwiazdki, a jed-
na z nich złożyła Obietnicę Zucha. 
Najlepszą szóstką naszej groma-
dy okazały się Gryzilepki, zaraz 
za nimi Hatf inafowie, a na trze-
cim miejscu Mimble. Zajęłyśmy 1. 

miejsce wśród najlepszych gromad 
kolonii. W punktacji kadry druhny 
z Nasielska zajęły również 1. miej-
sce. 
Gdybyśmy chciały spisać wszystkie 
nasze przygody i doświadczenia, 
zapewne powstałaby co najmniej 
powieść. Dlatego o szczegóły wy-
jazdu najlepiej zapytać najmłodsze 
uczestniczki.

pwd. Katarzyna Zaremba wędr. 
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Kino NIWA ZAPRASZA
4-5 września godz. 15.00

6-8 września godz. 13.00 i 15.00

Smerfy 2 3D
Animacja, familijny, komedia; USA; czas: 1 godz.42 min.
Zły Gargamel tworzy kilka złośliwych Smer-
fopodobnych kreatur zwanych Naughties 
mając nadzieję, że pozwolą mu one posiąść 
pełną mocy, magiczną istotę Smerfów. Kiedy 
jednak odkrywa, że tylko prawdziwe Smerfy 
mogą dać mu to, czego pragnie i tylko sekret-
ne zaklęcie znane Smerfetce może zamienić 
Naughties w Smerfy, Gargamel decyduje się 
porwać Smerfetkę /w polskiej wersji Małgo-
rzata Socha/ i zabiera ją do Paryża, gdzie jako 
największy czarownik na świecie zostaje oto-
czony uwielbieniem milionów. 

4-8 września godz. 17.00

Śnieżka
Dramat, fantasy, niemy; Belgia, Francja, Hiszpania; czas: 
1 godz. 36 min.
Gotycki melodramat inspirowany słynną baś-
nią braci Grimm. Bohaterką jest córka znanego 
torreadora.

4-8 września godz. 19.00

Sklep dla samobójców
Animacja, Komedia, Musical; Belgia, Francja, Kanada; 
czas: 1 godz. 20 min.
Interes Mishimy i Lukrecji – sklep z artykułami 
dla samobójców – kwitnie do czasu narodzin 
ich trzeciego dziecka. Malec się uśmiecha i za-
raża optymizmem.

11-15 września godz. 15.00

Uniwersytet potworny 3D
Animacja, komedia, przygodowy; USA; czas: 1 godz. 
44 min.
Mike Wazowski i James P. Sullivan są praktycz-
nie nierozłączni. Ale nie zawsze tak było. Po 
pierwszym spotkaniu wprost nie mogli ze sobą 
wytrzymać. Uniwersytet Potworny opowiada 
historię wielkiej przyjażni Mike’a i Sully’ego.

11-15 września godz. 17.00

Blue Jasmine
Dramat; USA; czas: 1 godz. 38 min.
Przechodząca kryzys gospodyni domowa 
przeprowadza się z Nowego Jorku do San 
Francisco, gdzie ponownie nawiązuje kontakt 
ze swoją siostrą. 

11-15 września godz. 19.00

Millerowie
Komedia; USA; czas: 1 godz. 50 min
Okradziony z towaru dealer David musi w ra-
mach zadośćuczynienia przywieźć z Meksy-
ku dużą dostawę narkotyków. Dla niepoznaki 
organizuje więc wymyśloną rodzinę. 

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03.–19.04.
W planowaniu ważnych przedsięwzięć 
mogą rządzić Tobą prawa serca, a nie rozu-
mu. Nie miej nierealnych oczekiwań, że na 
przykład ktoś załatwi sprawy za Ciebie albo 

że problemy same się rozwiążą. 
Byk 20.04.–20.05.
Kwestie finansowe mogą być teraz drażliwe 
i stać się kością niezgody między Tobą a in-
nymi ludźmi. Dlatego musisz postępować 
z większą ostrożnością i delikatnością, nie 
pozwalać sobie na lekkomyślne komenta-

rze czy uwagi.
Bliźnięta 21.05.–21.06.
Będziesz rozdrażniony i rozchwiany emocjo-
nalnie. W Twoim związku częściej pojawiać 
się będą napięcia i konflikty. Nie powinny one 
mieć poważnych konsekwencji, pod warun-
kiem że zdołasz uciąć rozmowę, zanim pad-

ną naprawdę raniące słowa.
Rak 22.06.–22.07.
Najbliższy miesiąc może być szansą dla 
Twojego związku oraz wszelkich kontaktów 
z ludźmi. Czeka Was zgoda i harmonia – i to 
budowana na solidnych podstawach. W pra-
cy bez zmian.

Lew 23.07.–22.08.
Nie licz na taryfę ulgową. Im szybciej weź-
miesz się do pracy, zamiast szukać wy-
mówek lub oglądać się na innych, tym dla 
Ciebie lepiej. Oparcie znajdziesz w rodzi-

nie.
Panna 23.08.–22.09.
Ciesz się wszystkim, co Ci ofiaruje i los. 
Nic w życiu nie dzieje się bez powodu. 
Nie pozwól nikomu sobą manipulować. 
Broń swojego zdania i swoich racji.

Waga 23.09.–22.10.
Obrót spraw może mocno Cię zaskoczyć, 
ale wynikające z tego korzyści z pewnością 
Cię ucieszą. Masz szansę dogadać się z kimś 
w sprawie, która jest dla Ciebie wielką szansą. 
Nie zmarnuj jej. 

Skorpion 23.10.–21.11.
Jest to ważny, trudny i niebezpieczny moment 
na Twojej życiowej drodze zawodowej i finan-
sowej. To, co wypracowałeś, trudno będzie 
utrzymać w istniejącym kształcie. Musisz liczyć 
się ze stratami i z koniecznością odbudowy.

Strzelec 22.11.–21.12.
Jeśli czujesz się zmęczony psychicznie, wy-
bierz się na weekend poza miasto. Nie pod-
dawaj się chandrze. Ulubiona muzyka i dobre 
towarzystwo szybko poprawią Ci nastrój. Ro-
zejrzysz się, ktoś poważnie interesuje się Tobą. 

Koziorożec 22.12.–19.01.
Twoje ambicje wzrosną, być może będziesz 
chciał się z kimś zmierzyć, pokazać, że stać 
Cię na więcej. Musisz być jednak konsekwen-
tny, nie wycofywać się ani nie zaniedbywać 
jakieś istotnej sprawy.

Wodnik 20.01.–18.02.
Teraz jest doskonały czas na to, żeby inten-
sywnie popracować, nadrobić zaległości, 
załatwić trudne sprawy, realizować ważne 
cele i wytyczne, podpisać nowe umowy 
dotyczące współpracy. 

Ryby 19.02.–20.03.
Twoje samopoczucie może teraz pozostawiać 
wiele do życzenia i przysparzać Ci wiele nieza-
dowolenia. Może dokuczać Ci obniżenie na-
stroju i brak humoru, które będzie przekładać 
się na niepotrzebny pesymizm. W takich chwi-
lach szczególnie dbaj o siebie i postaraj się prze-

czekać te przejściowe trudności.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

Wyprawa w Góry Stołowe
Polacy poza zagranicznymi po-
dróżami jeżdżą właściwie w dwa 
miejsca: nad szeroko pojęte morze 
i w góry rozumiane jako Zakopane. 
Tymczasem jest wiele pięknych 
miejsc do zobaczenia. 
Znamienne jest, że gdy powiedzia-
łem pewnej znajomej osobie, że 
byłem w Górach Stołowych, za-
dała jedno pytanie: „Po co?”. No 
właśnie, po co jechać 7–8 godzin 
aż w Sudety, czyli miejsce nieleżą-
ce w polu widzenia sporej części 
Polaków? Odpowiedź jest jedna – 
to przepiękne rejon dla kogoś, kto 
kocha góry. Wyprawa tam zostawia 
wiele dobrych wspomnień. 
Jako że tegoroczna wycieczka nie 
była moją pierwszą, więc pozwolę 
sobie opisać również miejsca, któ-
rych teraz, choćby ze względu na 
upały, nie miałem okazji (albo siły) 
odwiedzić. 

Zacznijmy od Szczelińca Wielkiego. 
To najwyższy szczyt w paśmie Gór 
Stołowych, a więc i najczęstszy cel 
wypadów. Wejście na górę wiedzie 
przez wieś Karłów, która w okresie 
wakacyjnym tętni życiem. Można 
tam sobie zamówić pieczonego 
pstrąga lub,, kupić widokówkę dla 
znajomych, przygotowując się na 
całkiem sporą drogę na szczyt. 
Spacerując po Szczelińcu, napot-
kamy wiele form skalnych o takich 
nazwach, jak „Wielbłąd”, „Koń-
ski Łeb”, „Kwoka” czy „Kołyska”. 
Często też będziemy się przeci-
skać między wąskimi ścianami czy 
wręcz przyklękać, by przejść pod 
nimi. Na szczycie możemy odpo-
cząć w schronisku górskim. 
Podobne atrakcje oferują znajdu-
jące się niedaleko Szczelińca Wiel-
kiego „Błędne Skały”. Na jest tam 
punkt widokowy, na platformie 
o nazwie „Skalne Czasze”. Cieka-

wostka – kręcono tam ujęcia do 
filmu Opowieści z Narnii: Książę 

Kaspian.
Jeśli znudzi się nam pol-
sk a  c zę ś ć  gó r,  m ożn a 
skoczyć do Czech. To nie-
daleko, a przejść granicz-
nych od wielu lat już nie 
ma, nic więc łatwiejsze-
go, niż odwiedzić naszych 
południowych sąsiadów. 
Znajdziemy u nich dwa 
skalne miasta:  w Tepl i-
cach nad Metują i w Ad-
rszpach. To pierwsze jest 
naprawdę ogromne i l i-
czy sobie około 1800 ha 
powierzchni! To sprawia, 
ż e  p r z e m a s z e rowa n i e 

c a ł y m  s z l a k i e m  t r wa  o ko ł o  
3 godzin. Adrszpach jest znacznie 
mniejsze, ale jednocześnie ma je-
den ogromny plus: przepiękne je-
ziorko umiejscowione w środku 
kompleksu. Jest intensywnie błękit-
ne, sporych rozmiarów i duże robi 
wrażenie na kimś, kto pierwszy raz 
pojawia się w tym miejscu. Dodat-
kowo istnieje możliwość przepły-
nięcia go łódką, do tego jednak 
trzeba mieć albo dużo szczęścia, 
albo cierpliwości, gdyż kolejki są 
bardzo długie.
A skoro już jesteśmy w Czechach, 
warto wypróbować lokalnych sma-
ków. Wiele osób przepada za czeskim 
piwem, na przykład produkowanym 
w browarze w Nachodzie Primator, 

świętujący w zeszłym roku swoje 
140-lecie. A co do piwa? Pewnie każ-
dy wie, że Czechy słyną z knedlicz-
ków , ale są i inne charakterystyczne 
potrawy. Mnie szczególnie do gustu 
przypadł smażony ser, który z wyglą-
du przypomina nieco hamburgera, 
podawany zwykle z frytkami.
Pobyt w Górach Stołowych zawsze 
wspominam jako udany i polecam 
każdemu, kto chciałby spróbować 
czegoś innego niż spacer po molo 
w Sopocie czy zjedzenie oscypka na 
zakopiańskich Krupówkach. 

Tekst i zdjęcia
Paweł Kozłowski

Pozostałe zdjęcia dostępne na: 
h t tp ://w w w. f l i c k r.c om /p h o -
tos/100572237@N08/

Wycieczka dla ambitnych
Wrzesień to ostatni dzwonek na 
wyprawy rowerowe, choć i w paź-
dzierniku bywają pogodne dni, na-
dające się na takie wycieczki. Dziś 
proponujemy kilkugodzinny wypad 
rowerowy dla odważnych: Warsza-
wa–Nasielsk – lub odwrotnie.
Warto jednak do takiej wyprawy po-
rządnie się przygotować: zabrać wodę 
i prowiant, przyda się też aparat foto-
graficzny.
Do stolicy proponujemy wybrać się 
pociągiem i wysiąść na przystanku 
Warszawa Zoo. Na rondzie Starzyń-
skiego bez problemu odnajdziemy 
ścieżki rowerowe, które „biegną” 
przez most Gdański. Kiedy będziemy 
już po drugiej stronie Wisły i zniesie-
my rower, możemy ruszać ścieżką 
rowerową Wybrzeżem Gdyńskim, 
w kierunku mostu popularnie zwa-
nego Północnym. Przy okazji na tym  
7-kilometrowym odcinku można zo-
baczyć Warszawę z nieco innej per-
spektywy.

Po przejechaniu mostu łączącego 
Bielany z Białołęką można skierować 
się od razu na biegnący wzdłuż rze-
ki Wał Rajszewski. Jego początkowy 
odcinek jest gruntowy, ale po kilku-
set metrach ułożony jest kilkukilome-
trowy szeroki deptak. Od momentu 
wjazdu na wał mamy do przejechania 
jeszcze 10 kilometrów do sugerowa-
nego miejsca postoju w Chotomowie. 
Za Tarchominem kończy się deptak 
z kostki brukowej i zaczyna zwykła, 
ale przyjemna ścieżka. Wzdłuż wału 
podziwiać można dzikie nadwiślańskie 
tereny, zarośla i piaszczyste plaże. To 
tereny Obszaru Chronionego Natura 
2000 Dolina Środkowej Wisły. 
W Chotomowie znajduje się drewnia-
na wiata z ławeczkami i stolikami, prze-
znaczona specjalnie dla rowerzystów 
chcących wypocząć. A warto zrege-
nerować siły, bowiem z tego miejsca 
do Nasielska jeszcze 35 kilometrów.
Po przerwie na odpoczynek rusza-
my dalej wałem w kierunku Nowe-

go Dworu Mazowieckiego. Po 
drodze na odcinku około 3 km 
mijamy pole golfowe w Rajsze-
wie. Za nim już prosta, około 
8-kilometrowa, droga do No-
wego Dworu. Kiedy zobaczy-
my Osiedle Młodych, najlepiej 
skierować się w jego stronę, 
gdyż na jego wysokości wał już 
jest w kiepskim stanie – droga 
jest wyboista, o nierównej na-
wierzchni. Ciekawostką jest znaj-
dujący się tuż przed Nowym 
Dworem Mazowieckim, na spe-
cjalnym wzniesieniu, zamieszkały 
dom stojący na terenie zale-
wowym, po lewej stronie wału. 

Nowy Dwór to możliwość rezyg-
nacji z dalszej wycieczki rowerowej 
– zmęczeni mogą skierować się na 
stację PKP i wrócić pociągiem. Jednak 
ambitni pojadą ulicą Wojska Polskiego 
w kierunku mostu Pancera na Narwi. 
Następnie sugerujemy zejść z mo-
stu schodami z rowerem w Modlinie 
w kierunku stacji PKP i pojechać jed-
nośladem przez Bronisławę na Po-
miechówek (trasa jest mniej ruchliwa). 
Pomiechowska „Magnolia” to kolej-
ny doskonały punkt na odpoczynek 
– a stąd już prosta – 14-kilometrowa 
– droga na Nasielsk.
W ten sposób przejechać można 
jednego dnia niecałe 60 kilome-
trów, jednak taka trasa jest pole-
cana tylko dla osób, które jeżdżą 
rowerem często i czują się na si-
łach, by podjąć takie wyzwanie. 
Ponadto sugerujemy, by wybrać 
wersję Warszawa–Nasielsk, a nie 
na odwrót, gdyż po przejechaniu 
takiego kierunku wracamy usatys-
fakcjonowani bezpośrednio do na-
szego domu.

Michał B.



1530 sierpnia–12 września 201314 30 sierpnia–12 września 2013 REKLAMAOGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA 

DROBNE
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.

Mieszkanie 32 m2 2p. ul. Starzyńskiego 
1/8 (Nasielsk) sprzedam lub wynajmę. 
Tel. 785 484 339.

Sprzedam mieszkanie 48 m2. Tel. 500 
728 908.

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 działki budowlane o po-
wierzchni 2061 m2 i 2255 m2 poło-
żone w miejscowości Pniewo okolice 
Nasielska. Tel. 503 141 619.

Wynajmę dom w Nasielsku, w cen-
trum. 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 
m2 – Cieksyn. Wszystkie media i C.O. 
Tel. 514 498 741.

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

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.

Wynajmę pokój. Tel. 668 524 131.

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

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

Legalizacja zbiorników LPG, wymiana, 
montaż, auto serwis instalacji LPG. 
Przyjmę ucznia OL-GAZ. Tel. 606 
248 809.

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

Młoda, uczciwa, odpowiedzialna 
szuka pracy w Nasielsku lub okolicy. 
Tel. 532 583 676.

Do wynajęcia w Nasielsku trzy pokoje, 
kuchnia, łazienka, C.O.; oddzielne wej-
ście. Tel. 602 793 096; 784 672 567.

Sprzedam dom blisko stacji PKP 
w Nasielsku. W rozliczeniu może 
być kawalerka. Tel. (23) 693 16 88.

Zaopiekuję się dzieckiem w każdym 
wieku. Tel. 696 884 028.

Sprzedam 1,30 ha z siedliskiem 10 
km od Nasielska po trasie Nasielsk-
Pułtusk. Tel. 508 199 510.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku ul. Kolejowa – 1550 m2. 
Tel. 502 530 986.

Korepetycje z języka rosyjskiego.  
Tel. 511 146 203.

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

Sprzedam mieszkanie 52 m2 po re-
moncie, parter, osiedle Warszawska. 
Tel. 604 337 062.

Kominki, kuchnie kaflowe, grilo-
wędzarnie, ogrodzenia, malowanie 
i inne roboty wykończeniowe. Tel. 
604 898 932.

Przyjmę do pracy stolarzy i osoby do 
przyuczenia. Praca w Nasielsku. Tel. 
503 169 550.

Wynajmę mieszkanie 40 m2 – Czajki. 
Tel. 507 697 619.

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

Sprzedam kopaczkę ziemniaczaną 
– okolice Nasielska. Tel. 661 333 293.

Ośrodek Szkolenia Maszynistów – 
Jahranka Nowa 45 – ogłasza nabór. 
Tel. 606 436 876.

Przyjmę ubranka dziecięce dla nowo-
rodka oraz wózek. Tel. 663 440 267.

Sprzedam wirówkę. Tel. 663 440 267.

Korepetycje z języka angielskiego.  
Tel. 693 299 405.

Studio Tatuażu ZWRK Tattoo zapra-
sza!!! Ul. Warszawska 44. Tel. 783 
211 170.

Sprzedam 2 lub 3 ha ziemi – Stare 
Pieścirogi, woda, gaz, światło. Tel. 797 
118 443.

Sprzedam działkę 4100 m2, blisko 
lotniska Chrcynno. Tel. 696 906 014.

Sprzedam działkę w Dobrej Woli - 
pow. 74 ary TANIO! 150 m od Wkry. 
Tel. 603 568 843.

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku,  
ul. Płońska 1, parter, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, korytarz. Tel. 500 111 340.

Zatrudnimy operatywną, systema-
tyczną osobę z samochodem do 
kompleksowej organizacji produkcji 
– Nasielsk. Tel. 504 101 080, nordmet@
nordmet.pl

Elektryka  z samochodem do nadzo-
ru nad produkcją i montażem lamp 
elektrycznych. Tel. 504 101 080, nord-
met@nordmet.pl

Usługi siewu agregatem uprawowo-
-siewnym bezorkowo, załadunek ła-
dowaczem czołowym. Tel. 500 395 
822.

Sprzedam dom z działką. ogrodzony, 
stan surowy, prąd+ gaz. Tel. 509 175 
901.

Firma zatrudni od zaraz osoby 
z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności do sprzątania pomieszczeń 
biurowych i terenu zewnętrznego 
w jednostce wojskowej w Kazuniu 
Nowym. Praca w pełnym wymia-
rze. Oferujemy umowę o pracę. 
Wynagrodzenie: 1800zł brutto/mc.  
Tel. 510 013 020.

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 „szesnastego” 16.08.2013 r.:
1. Janusz Wydra – Janusz Muzal   81 pkt (64,29%)
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 77 pkt (61,11%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  72 pkt (57,14%)
4. Mariusz Figurski – Marek Olbryś   68 pkt (53,97%)
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  63 pkt (50,00%)
6. Jacek Jeżółkowski – Józef Dobrowolski   56 pkt (44,44%)
7. Piotr Turek – Jacek Skrzydlak    46 pkt (36,51%)
8. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 41 pkt (32,54%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2013:
1. Janusz Wydra     84 pkt
2-3. Piotr Kowalski      82 pkt
 Grzegorz Nowiński    82 pkt
4. Janusz Muzal    81 pkt
5. Kazimierz Kowalski   72 pkt 
6. Krzysztof Morawiecki    56 pkt
7-8. Mariusz Figurski    52 pkt
 Krzysztof Michnowski   52 pkt
9. Waldemar Gnatkowski   49 pkt
10. Marek Olbryś    45 pkt
Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK

fot. A. Zawadzki
Tęcza Ojrzeń – Żbik 3:1 (1:0) –3, Żbik – Makowianka 1:3 (0:2) –3, Iskra Krasne – Żbik 1:5 (0:3) +3.

Fatalny początek rozgrywek
Trzeba spojrzeć prawdzie prosto 
w oczy: Żbik, w obecnej chwili, nie 
jest drużyną, która może walczyć 
o awans. A tak było w ostatnich la-
tach. Tego spodziewaliśmy się rów-
nież w obecnym sezonie rozgrywek. 
Więcej, ciężko będzie musiał walczyć 
o utrzymanie się w lidze okręgowej. 
Potwierdziły się więc nasze spostrze-
żenia ze spotkań sparingowych, że 
Żbik nie prezentuje się najlepiej. Te 
spostrzeżenia znalazły potwierdzenie 
w trzech pierwszych spotkaniach li-
gowych. Dwa pierwsze mecze prze-
graliśmy w identycznym stosunku 3:1. 
A nie graliśmy w nich z potentatami, 
lecz z zespołami z dolnej połówki ta-
beli.
Drużyna z Ojrzenia awansowała 
w tym roku do ligi okręgowej z kla-
sy A. Występuje w niej wprawdzie kil-
ku zawodników z ligowym stażem, 
ale są to głównie piłkarze nieco star-
si. W przedmeczowych rozmowach 
Żbik był więc faworytem.
Już pierwsze minuty meczu pokazały, 
że ten niedoceniany przeciwnik z Oj-
rzenia może być groźny. Przegranej 
nikt jednak nie zakładał. Nasi trady-
cyjnie zaczęli mecz bardzo spokoj-
nie. Nie natarli na przedpole bramki 
przeciwnika, lecz oddali środek pola 
przeciwnikowi i czekali na jego ataki. 
Szybko okazało się, że to nie jest ja-
kaś przemyślana koncepcja gry, lecz 
oznaka słabości. Rywale zepchnęli 
nas na naszą połowę boiska i próbo-
wali strzelić bramkę. Na szczęście dla 
nas zawodzili w sytuacjach podbram-
kowych.
Pierwsze pół godziny należało wy-
raźnie do gospodarzy. Po 35 minu-
tach i nasi zaczęli częściej atakować. 
Wydawało się, że zaraz ruszą do fron-
talnego ataku i będą bombardować 
bramkę Tęczy. Tak się jednak nie sta-
ło. W momencie naszej lekkiej prze-
wagi gospodarze przechwycili piłkę 
i bez zbędnych kombinacji znaleźli 
się pod naszą bramką. Akcję, tym ra-
zem bezbłędnie, wykończył Łukasz 
Kozłowski (36’). Stracona bramka nie 
wywołała na naszej drużynie więk-
szego zdenerwowania. I tak było aż do  
68. minuty, kiedy nasi rywale strze-
lili nam drugą bramkę. Strzelił nam ją 
z karnego Mariusz Radecki. 
Sam karny był nieco kuriozalny, nie-
mniej sędzia miał go prawo po-
dyktować. Sytuacja nie była groźna. 
Nieatakowany przez przeciwnika nasz 
obrońca tak wybijał piłkę, że trafił nią 
w swoją lewą rękę.
Ten gol podrażnił nieco naszą druży-
nę. Ruszyli natychmiast do zdecydo-
wanego ataku i w dwie minuty później 
zdobyli bramkę kontaktową. Jej strzel-
cem był Rafał Załoga. 
Kiedy należało się spodziewać pój-
ścia naszej drużyny za ciosem i próby 
odrobienia straty, ona znowu oddała 
środek pola przeciwnikowi i sproku-
rowała niebezpieczną sytuację pod 
własną bramkę. Odbitą przez jednego 
z naszych obrońców piłkę dobił Ma-
riusz Radecki – zawodnik, który pięć 
minut wcześniej strzelił nam karnego.
Ostatnie dwadzieścia minut to gra 
głównie w środku pola. Gospodarze 
wyraźnie wzmocnili obronę, a i tak od 

początku dostępu do ich bramki bro-
niło aż pięciu obrońców. Nasi zawod-
nicy nie potrafili już do końca meczu 
rozmontować zmasowanej obrony. 
Wyraźnie zawodzili też strzelecko. 
I tak zamiast oczekiwanego zwycię-
stwa Żbik stracił trzy punkty.
Nie lepiej było w kolejnym meczu. 
Tym razem przeciwnik, Makowian-
ka z Makowa Mazowieckiego, był 
wprawdzie wyżej notowany, ale ostat-
nio nie odnosi większych sukcesów. 
Słabo gra zwłaszcza na początku se-
zonu. Spodziewano się więc, że nasza 
drużyna w tym meczu „obudzi się” 
i zainkasuje trzy punkty. O tym mógł 
też zadecydować atut własnego boi-
ska. 
Już na początku okazało się, że będzie 
to trudne, ponieważ w składzie na-
szej drużyny zabrakło kilku dobrych 
zawodników. Taka sytuacja to jedyna 
szansa dla tych zawodników, którzy 
zazwyczaj „grzeją ławę” i często na-
rzekają, że są niedoceniani. Niestety, 
nie potrafili oni zastąpić nieobecnych 
kolegów i nasza drużyna na „własnych 
śmieciach” przegrała 3:1 i w tabeli zna-
lazła się na samym dnie.
Szansa na zwycięstwo w tym meczu 
była. Przeciwnik miał również kłopoty 
kadrowe. W meczu w Nasielsku prze-

ciwnicy grali równie słabo jak nasza 
drużyna. O wszystkim zadecydowały 
cztery ostatnie minuty pierwszej po-
łowy meczu, kiedy napastnicy gości 
ośmieszyli naszą obronę i strzelili dwie 
bramki (Łukasz Pragacz i Michał Ponia-
towski). Pierwsze pół godziny gry po 
przerwie to walka w środkowej części 
boiska. Pewne ożywienie w naszym 
zespole nastąpiło po wprowadzeniu 
do gry Kamila Maksymca. On też dał 
naszemu zespołowi nadzieję na ura-
towanie chociażby jednego punktu, 
strzelając w 75. minucie kontaktową 
bramkę. Niestety nasi znowu nie po-
szli za ciosem. Stracona w pięć minut 
później dość przypadkowo bramka 
(trzecia) nie poderwała już naszej dru-
żyny do lepszej gry.
Na trzeci mecz, do Krasnego, Żbik 
pojechał w nieco minorowym na-
stroju. Naszej drużynie nigdy nie grało 
się w tej miejscowości dobrze, a teraz 
dodatkowo nastrój po stracie sześciu 
punktów nie był najlepszy. Tym razem 
sympatyków Żbika spotkała niespo-
dzianka. Nasi wygrali, i to nadspodzie-
wanie wysoko, bo aż 5:1.
Zwycięzców się nie sądzi, ale praw-
da jest taka, że w tym meczu Żbik nie 
wzniósł się na szczyty swych możli-
wości. Można nawet powiedzieć, że 
grał gorzej niż przeciętnie. Co więcej, 

optyczną przewagę w trakcie całego 
meczu, a zwłaszcza w pierwszej jego 
połowie, mieli gospodarze. Widać 
było, że drużyna ta także ma braki ka-
drowe. 
Strzelecki festiwal rozpoczął Daniel 
Szadkowski. W 6. minucie wykony-
wał z 20 metrów rzut wolny. Uderzył 
potężnie i piłka wpadła tuż pod po-
przeczką do siatki. W trzy minuty póź-
nej wynik podwyższył Marek Osiński. 
Ten sam zawodnik kolejną bramkę 
zdobył już sześć minut później. Te trzy 
bramki zaszokowały nieco gospoda-
rzy. Przeważali, a bramkę zdobywali 
goście.
Od tej pory zagrali uważniej w obro-
nie. Specjalną uwagę zwracali na 
strzelca dwóch bramek, Marka Osiń-
skiego. Ten nie miał już szans na 
swoisty taniec między obrońcami 
gospodarzy. 
Gospodarze dalej przeważali, ale oka-
zji do strzelenia bramki mieli niewiele. 
Jedną z nich wykorzystał po 20 minu-

tach gry w drugiej połowie Grzegorz 
Komorowski. W końcowych minu-
tach napór gospodarzy był jeszcze 
większy. Wyglądało na to, że mogą 
zdobyć bramkę kontaktową i później 
dążyć do zdobycia wyrównującej. 
Zapomnieli nieco o asekuracji włas-
nej bramki. Wystarczyło to, że nasi 
piłkarze zaczęli grać bardziej zdecydo-
wanie, a w ciągu dwóch minut strze-
lili dwie bramki. Najpierw spod opieki 
obrońców uwolnił się Grzegorz Liw-
ski i technicznym strzałem zaskoczył 
bramkarza Iskry (85’), a w chwilę póź-
niej w swoim stylu „zatańczył” wśród 
obrońców Rafał Załoga i nie dał szans 
bramkarzowi. 
O tym, jak potoczą się dalsze losy Żbi-
ka, zadecydują być może dwa najbliż-
sze mecze. Pierwszym przeciwnikiem 
będzie kolejny beniaminek, drużyna 
ze Słoszewa (w sobotę w Nasielsku), 
a następnym jedna z drużyn preten-
dujących do awansu: Korona Szydło-
wo (w środę w Szydłowie).

a. zaw


