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94. rocznica bitwy nad Wkrą

Borkowo, 23 sierpnia 2014

Z MIASTA

Druga 
młodość 
„Baszty”
„Baszta” usytuowana w centrum 
miasta jest swego rodzaju wizy-
tówką Nasielska. Ta prawie stuletnia 
budowla w ostatnich latach przeży-

wała trudne chwile. Zamiast zdobić 
miasto, zdecydowanie je szpeci-
ła. Opuszczona przez wszystkich, 
chyliła się ku upadkowi. 
Problemem były pra-
wa do jej własności. 
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Nadwiślańskiej
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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

dokończenie ze str. 1

Z UM

Groźny azbest
Niska cena eternitu z dodatkiem azbestu, nieprzepuszczanie wody i niezwykła 
wytrzymałość powodowały, że był on obiektem pożądania w latach 70. ubie-
głego wieku. Fabryki produkowały go pełną parą.
Dziś wiemy, że jest on bardzo groźny dla zdrowia. Największe zagrożenie azbest 
stanowi, ulatniając się podczas nieprawidłowego usuwania z dachów domów 
i budynków gospodarskich starych azbestowych płyt, które łamią się i kruszą. Im 
dach bardziej zniszczony, tym więcej takich włókien się ulatnia i „lata” w powie-
trzu. Włókna azbestu są cienkie i niewidoczne dla oka, więc nawet nie zdajemy 
sobie sprawy, że codziennie wdychamy te szkodliwe substancje, które są po-
tencjalnym źródłem powstawania nowotworów. Azbest to skała, która nie ulega 
biodegradacji. Taka na wieczność. Kiedyś próbowano utylizować ją chemicznie, 
jednak bez rezultatu. 
Zbieraniem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest zajmo-
wać się mogą tylko wyspecjalizowane firmy mające odpowiednie zezwolenia. 
Usunięcie nagromadzonych w Polsce wyrobów azbestowych jest ogromnym 
problemem organizacyjnym, finansowym, administracyjnym i planistycznym. 
Z uwagi na skalę problemu i jego ogólnokrajowy zasięg 14 maja 2002 r. Rada 
Ministrów przyjęła długofalowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Jako docelowy przyjęto 
30-letni okres realizacji tego programu – i do 31 grudnia 2032 r. winny być 
usunięte wszelkiego typu wyroby zawierające azbest.
Obowiązek wymiany pokrycia azbestowego należy do właściciela budynku, 
który powinien powierzyć usunięcie płyt azbestowo-cementowych konce-
sjonowanej firmie.
Biorąc pod uwagę, że przedsięwzięcie usuwania azbestu jest dużym obcią-
żeniem finansowym, gmina stara się corocznie pozyskać jak największe do-
finansowanie na odbiór, transport, a także na demontaż eternitowych pokryć 
dachowych.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (J.S.)

Z UM

ODBIÓR AZBESTU
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwietniu br. złożył wnio-
sek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie o dofinansowanie do zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk w 2014 roku”. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 6750 zł. z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 6750 zł. z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Po otrzymaniu dofinansowania przystąpiliśmy do wyłonienia wykonawcy w ra-
mach zapytania ofertowego. Z kilkunastu ofert, jakie napłynęły do tutejszego 
urzędu, wybraliśmy ofertę, która została złożona przez firmę DACH-EXPRESS 
Piotr Sosnowski, Gorysze 21 B, 06-400 Ciechanów i była najkorzystniejsza ce-
nowo. 
Firma rozpoczęła już prace i do końca sierpnia br. odbierze wyroby azbesto-
we złożone na 16 posesjach w ilości ok. 39,5 tony. Ponadto informujemy, ze 
w lipcu br. złożyliśmy do WFOŚiGW w Warszawie kolejny wniosek na ponad 
100 tysięcy złotych. O sposobie rozpatrzenia wniosku poinformujemy Państwa 
w najbliższym czasie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (J.S.)

Z UM

Wyłożenie uproszczonych 
planów urządzania lasów 
Burmistrz Nasielska informuje, że w związku z realizacją zadania pt. „Wy-
konanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu la-
sów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie miasta i gminy 
Nasielsk” projekty uproszczonych planów urządzenia lasów zostaną wy-
łożone w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (Wydział Śro-
dowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, II piętro, pokój 203 – poniedziałki 
w godzinach 8.00–18.00, w pozostałe dni – wtorek, środa czwartek i pią-
tek w godzinach 8.00–16.00) na okres 60 dni od dnia 1 września 2014 
roku do dnia 30 października 2014 roku. 
Zgodnie z art. 21 ust. 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst 
jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) zainteresowani właści-
ciele lasów w terminie 30 dni od dnia wyłożenia projektu uproszczonego 
planu urządzenia lasu, tj. od dnia 1 września 2014 roku do 30 września 
2014 roku, mogą wnosić zastrzeżenia i wnioski w sprawie zapisów w pla-
nie dotyczących lasów będących ich własnością. 

Ponadto w dniu 2 września 2014r. w godz. 8.00–16.00 w siedzibie urzę-
du (sala konferencyjna, pokój nr 112, I piętro) obecni będą przedstawiciele 
firmy TEXUS UL Sp. z o.o., ul. Płomyka 56A, 02-491 Warszawa, wyko-
nawcy planów urządzania lasów. Będą oni udzielali wszelakich informacji 
i wyjaśnień zainteresowanym właścicielom lasów.

Dyżury aptek 
wrzesień 2014 r.

01.09.2014 – 07.09.2014 – Apteka HERBA, ul. Kolejowa 45, Nowe Pieś-
cirogi
08.09.2014 – 14.09.2014 – Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek
15.09.2014 – 21.09.2014 – Apteka ,,Przy Stacji”, ul. Modlińska 18, Po-
miechówek
22.09.2014 – 5.10.2014 – Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk

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

Zbudowano ją w latach 20. ubiegłego wieku, prawdopodobnie w roku 1924. 
Jej budowniczym był pochodzący z Estonii Mieczysław Podskoczyn. Inwe-
storem było miasto, a pieniądze na tę inwestycją wyasygnowali mieszkańcy 
Nasielska, głównie rzemieślnicy i kupcy (zarówno Polacy, jak i Żydzi). We-
dług najstarszego przekazu miała służyć oświetleniu nasielskich ulic. Lampy 
uliczne miały być zasilane gazem, a w tym budynku miała się mieścić wy-
twornica gazu. Zdążono uruchomić zaledwie trzy latarnie gazowe, gdy do 
miasta szerokim frontem wkroczyła elektryczność.
Baszcie przypisano nową rolę, ale nadal była ona związana z oświetleniem – 
umieszczono w niej transformator. Zmiany w technice energetycznej spra-
wiły, że i to urządzenie zostało stamtąd usunięte. Budynek zaadaptowano 
na kwiaciarnię. To odrębna historia, bo gdyby nie problemy własnościowe, 
kwiaciarnia z pewnością funkcjonowałaby do dzisiaj, a budynek byłby za-
dbany.
Budowla postawiona przez miasto, w latach, kiedy znikła własność komu-
nalna, stała się właściwie niczyja. Bo znowu, właściwie, wszystko było pań-
stwowe. W pewnym momencie Basztę przekazano w sposób nie bardzo 
formalny w użytkowanie Spółdzielni Ogrodniczej w Pułtusku – stąd owa 
kwiaciarnia. Razem z III Rzeczypospolitą przywrócono własność komu-
nalną. Miasto nie podjęło w odpowiednim czasie starań, aby odzyskać swe 
mienie. Tu pewne sprawy przemilczę. Okazało się w końcu, że Baszta jest 
usytuowana w pasie drogowym i jest własnością Zarządu Dróg Wojewódz-
kich. I chociaż budowla ta drogowcom nie była potrzebna, to trzeba było 
kilka lat zabiegów, aby wreszcie przywrócić własność miastu.
Teraz miasto remontuje Basztę. Zadanie wykonuje prywatna firma ze Strze-
gocina: MURARSTWO Marek Kaczmarczyk. Razem z Basztą modernizo-
wany jest położony tuż obok skwer. To zadanie zaś realizuje znana nasielska 
firma KaBa Leszek Kaczyński. Skwer pozyska nową zieleń, nowe krzewy, 
nowe alejki i ławki. Zarówno historyczna budowla, jak i skwer uzyskają też 
nowe oświetlenie.

andrzej zawadzki

Druga młodość „Baszty”FOTOOBSERWATOR

Nowa kostka chodnikowa
Od kilku dni przy ulicy Kościuszki trwa remont chodnika, a dokładnie 
wymiana starej kostki brukowej na nową. Za roboty odpowiada Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
Natomiast gmina zadba o nasadzenia zieleni. Stary chodnik miejscami był 
już zniszczony i zapadnięty. Ale zaskoczeni mieszkańcy pytają, czy na-
prawdę nie ma w naszym mieście chodników, które są w gorszym stanie, 
a znajdują się przy drogach wojewódzkich?    
        (p)
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Podziękowanie
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 4/4a  

dziękuje Panu Burmistrzowi  
Bogdanowi Ruszkowskiemu  
oraz Prezesowi Nasielskiego  

Budownictwa Mieszkaniowego  
Panu Albertowi Kołodziejskiemu  

za wsparcie finansowe  
i odnowienie elewacji naszej kamienicy. 

Z wyrazami wdzięczności 
     Mieszkańcy

94. rocznica bitwy nad Wkrą

Borkowo, 23 sierpnia 2014
Po raz czternasty społeczeństwo 
gminy Nasielsk i gmin ościennych, 
zgromadzone 23 sierpnia 2014 r. 
przy wybudowanym w 2000 r. 
pomniku w Borkowie, oddało hołd 
bohaterskim żołnierzom polskim, 
którzy w 1920 r. na odcinku fron-
tu wojny polsko-bolszewickiej po-
łożonym wzdłuż rzeki Wkry bronili 
niepodległego bytu odrodzonej po 
latach zaborów Polski.

Bitwa nad Wkrą, będąca epizodem 
wspomnianej wojny, miała szcze-
gólne znaczenie dla tej jej części, 
która w historiografii jest znana jako 
bitwa warszawska. To pod Radzy-
minem, nad Wieprzem i nad Wkrą 
decydował y się losy tej bitwy, 
a przez to losy całej wojny. Wojny 
zwycięskiej. 
Uroczystość w Borkowie mia-
ła charakter religijno-wojskowy. 
Zgromadziło się na niej ponad pół-
tora tysiąca osób. Swoje przesła-
nie do uczestników patriotycznej 
manifestacji, za pośrednictwem 
swych przedstawicieli, skierowa-
li najwyżsi dostojnicy państwowa: 
Prezydent RP Bronisław Komorow-
ski i marszałek Sejmu RP Ewa Ko-
pacz. W imieniu sejmowej Komisji 
Obrony wystąpiła osobiście jej wi-
ceprzewodnicząca poseł Jadwiga 
Zakrzewska. Listy do uczestników 
uroczystości skierowali też Mini-
ster Obrony Narodowej i Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego.
Wśród gości honorowych obec-
ni byli przedstawiciele organizacji 
kombatanckich, władz samorządo-
wych powiatu ze starostą Krzyszto-
fem Kapustą na czele. Obecny był 

przewodniczący Rady Miejskiej 
Nowego Dworu Krzysztof Bisialski, 
delegacje z gmin współorganizują-
cych uroczystość, tj. z gmin: Joniec, 
Pomiechówek, Nowe Miasto, So-
chocin i Świercze. Wiele delegacji 
organizacji społecznych, szkół i sto-

warzyszeń przybyło ze sztandara-
mi. Oprawę wojskową uroczystości 
zapewnili żołnierze z 2. Mazowie-
ckiego Pułku Saperów z Kazunia 
i orkiestra garnizonowa z Siedlec.
Uroczystości rocznicowe rozpo-
częto koncelebrowaną mszą św. 
w intencji żołnierzy poległ ych 
w bitwie nad Wkrą. Przewodniczył 
jej delegowany przez biskupa po-
lowego WP ksiądz podpułkownik 

Zenon Pawelak w asyście probosz-
cza parafii w Cieksynie ks. Krzysz-
tofa Krawczaka. Okolicznościową 
homilię wygłosił ksiądz podpuł-
kownik. Oprawę muzyczną cele-
bry, oprócz orkiestry wojskowej, 
sprawował organista z parafii we 
Wronie Jakub Brzeziński. Czytania 
mszalne powierzono przedstawi-
cielom harcerstwa: druhnie Ewie 
Kamińskiej i druhowi Damianowi 
Sobolewskiemu. O wystrój ołta-
rza, a zwłaszcza o jego ukwiecenie, 
zadbała mieszkanka Borkowa pani 
Danuta Witkowska.
Po mszy św. i odczytaniu listów 
skierowanych do uczestników 
patriotycznego spotkania dal-
szą jego część poprowadzili woj-
skowi :  Kom p an ia  H on orowa 
z 2. Mazowieckiego Pułku Piecho-
ty w Kazuniu oraz orkiestra woj-
skowa z garnizonu w Siedlcach. 
W tej części odbył się Apel Pamięci, 
w którym przywołano wielu zna-
nych z imienia i nazwiska żołnierzy 
poległych w bitwie nad Wkrą. Ich 
pamięć i pamięć wszystkich pole-
głych w tej bitwie uczczono także 
salwą honorową.
Pamięć poległych uczczono po-

nadto złożeniem pod pomni-
kiem symbolizującym bitwę nad 
Wkrą wieńców i wiązanek kwia-
tów. Wśród nich był wieniec od 
Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego, od sejmowej Komisji 
Obrony, od Ministra Obrony Na-

rodowej, od Marszałka 
Województwa Mazo-
wieckiego i od komba-
tantów.
W dalszej części odbył 
się krótki koncert pieśni 
wojskowych w wyko-
naniu orkiestry wojsko-
wej. Przed pomnikiem 
przemaszerowały też 
poczty sztandarowe.
Kolejną częścią uroczy-
stości było widowisko 
plenerowe nawiązujące 
do wydarzeń z sierpnia 1920 r. 
w wykonaniu grup rekonstruk-
cyjnych nie tylko z północnego 
Mazowsza, ale i z odległych nie-
raz miejscowości, jak np. z Białe-
gostoku czy Iłży. To widowisko, 
co roku modyfikowane i wzbo-
gacane, cieszy się dużym za-
interesowaniem uczestników 
spotkania. Interesująca jest też 
sceneria widowiska, w której są 
wykorzystane naturalne warun-
ki terenowe. Nadrzeczne łąki 
i zarośla oraz zbocze historycz-
nej drogi, na której usadawia się 
część widzów, oraz nowy most, 

z którego ogląda pole bitwy druga 
część widzów, tworzą niepowta-

rzalny nastrój.
Po widowisku wszyscy chęt-
ni udali się na poczęstunek 
przygotowany przez straża-
ków z Cieksyna. Serwowana 
była, nie wojskowa wprawdzie, 
ale strażacka przepyszna gro-
chówka. Z roku na rok cieszy 
się ona coraz większym powo-
dzeniem. Aby dla wszystkich 
jej starczyło, druhowie z OSP 
w Cieksynie przygotowali ją 
w dwóch polowych kuchniach 
wojskowych. Wydano ponad 
1000 porcji tego strażackiego 
przysmaku.
Impreza rocznicowa w Bor-
kowie jest dużym przedsię-
wzięciem logistycznym. Jej 

przygotowaniem kieruje Urząd 
Miejski. Znaczący jest udział Na-
sielskiego Ośrodka Kultury, któ-
ry zapewnia scenę, inscenizację, 
nagłośnienie, ochronę oraz przy-
gotowuje projekt, dzięki któremu 

impreza uzyskuje wsparcie finan-
sowe. Impreza jest bowiem współ-
f inansowana z Europejsk iego 
Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich: Euro-
pa inwestująca w obszary wiejskie. 

Programem tym zarządza Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wi-
doczny był również udział innych 
służb miejskich, jak np. ZGKiM 
i służby zdrowia.

andrzej zawadzki 
O G Ł O S Z E N I E
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POLICYJNA

R E K L A M A

ZMIANY W PRZEPISACH O RUCHU DROGOWYM

Kamizelka lub opaska
Od 1 września br. piesi idący poza obszarem zabudowanym, w miej-
scach, gdzie nie ma chodnika, będą musieli mieć założoną odblaskową 
kamizelkę lub opaskę. Do tej pory odblaski nosić musiały tylko dzieci do 
15. roku życia. Osobom, które się nie dostosują do nowych przepisów, 
grozić będzie mandat od 20 do 500 zł.
Po zmroku osoby poruszające się nieoświetlonymi poboczami stają się 
słabo widoczne. Piesi stają się całkowicie niewidoczni w sytuacjach, gdy 
nadjeżdżający z naprzeciwka siebie kierowcy oślepiają się wzajemnie. 
W takich okolicznościach o wypadek nietrudno – zwłaszcza w okresie 
jesienno-zimowym. Statystyki policyjne w całym kraju są jednoznacz-
ne: w tym okresie dochodzi do największej ilości wypadków z udziałem 
pieszych.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że osoby mające na sobie odbla-

ski są widoczne 
z odleg łości  co 
najmniej 150 me-
trów.
C z y  p i e s i  b ę dą 
stosowali się do 
nowych przepi-
sów? Koszt zakupu 
najtańszych kami-
zelek nie przekra-
cza 10 zł. Znaleźć 
je można w skle-
pach motoryza-
cyjnych oraz w 
marketach. 

Michał B.

WYBORY SAMORZĄDOWE

Będziemy głosować  
16 listopada
Znana jest już data wyborów samorządowych, które odbędą się jesienią. 
By wybrać radnych i włodarzy gmin, do urn pójdziemy 16 listopada br. 
Ewentualna druga tura, w przypadku wyborów na burmistrza, odbędzie 
się dwa tygodnie później.
Kampania wyborcza formalnie rozpoczęła się już 27 sierpnia. Teraz do 8 
września mija termin, do kiedy partie polityczne, stowarzyszenia, organi-
zacje społeczne oraz wyborcy mogą składać zawiadomienia o utworze-
niu komitetu wyborczego. Dopiero gdy Państwowa Komisja Wyborcza 
wyda postanowienie o przyjęciu zawiadomienia, komitet wyborczy może 
rozpocząć zbieranie podpisów poparcia i prowadzić agitację wyborczą.
Termin zgłaszania list kandydatów na radnych minie 7 października, nato-
miast do 17 października do północy komitety mogą zgłaszać kandyda-
tów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kodeks wyborczy nie 
zakazuje jednoczesnego kandydowania na radnego i na włodarza gminy 
czy miasta.
Do 27 października czas mają osoby niepełnosprawne, które chcą zagło-
sować korespondencyjnie.
Cisza wyborcza rozpocznie się o północy z 14 na 15 listopada i potrwa do 
zakończenia głosowania. Za publikowanie sondaży przedwyborczych w 
tym czasie grozi kara od 500 tys. do 1 mln zł. Zakazane jest także prowa-
dzenie agitacji wyborczej. 
Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 16 listopada w godzinach od 7:00 
do 21:00. Po raz pierwszy wybory do rad gmin odbędą się w jednoman-
datowych okręgach wyborczych. Mandat otrzyma ten kandydat, który 
zdobędzie najwięcej głosów.

Michał B.

11.08. na ulicy Warszawskiej (koło 
MarcPolu) nieznany pojazd kolo-
ru srebrnego potrącił rowerzystkę, 
którą z obrażeniami ciała przewie-
ziono do szpitala. Osoby, które 
mogłyby pomóc ustalić sprawcę, 
są proszone o kontakt z Komisaria-
tem Policji w Nasielsku.

12 .08. w Mogowie Damian P. 
i Przemysław M., mieszkańcy gmi-
ny Nasielsk, obrzucili kamieniami 
skład pociągu. Straty wynoszą 500 
zł na szkodę Kolei Mazowieckich.

Pijani na drodze
08.08. na ulicy Dąbrowskiego Wal-
demar T., mieszkaniec gminy Win-
nica, kierował samochodem po 
spożyciu alkoholu (098 mg/l).

21 .08.w Zaborzu Ireneusz W., 
mieszkaniec gminy Pomiechówek, 
kierował ciągnikiem rolniczym po 
spożyciu alkoholu (1,1 mg/l).

23.08. na ulicy Warszawskiej Mi-
chał C., mieszkaniec Przasnysza, 
kierował samochodem po spoży-
ciu alkoholu (0,90 mg/l).

S e r d e c z n o ś c i

Kochanej Mamie 
i Babci 

Jadwidze 
Kopczyńskiej 

z Nasielska 
z okazji Twojego święta 

– 80. urodzin 
– życzymy Ci kolejnych dni, miesięcy i lat 

pełnych miłości i radości, 
ciągłego uśmiechu na twarzy, 

jak również tego abyś potrafiła się cieszyć życiem 
w każdym jego momencie. 

Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. 
Wszystkiego najlepszego życzą Ci 
córki i zięciowie, wnuki i prawnuki. 
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Pierwszy dzwonek  
i nowe wyzwania
W poniedziałek, 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny 2014/2015. 
Nowy rok to nowe wyzwania zarówno dla dzieci i nauczycieli, jak i dla rodzi-
ców. W pierwszej klasie szkoły podstawowej rozpoczną naukę dzieci 6-letnie 
urodzone w pierwszej połowie 2008 r. Dzieci urodzone w drugiej połowie 
2008 r., które nie idą do szkoły na wniosek rodziców, będą realizowały obo-
wiązek przedszkolny w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowa-
nym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 
W szkołach podstawowych na terenie gminy Nasielsk naukę w pierwszej 
klasie rozpocznie 281 dzieci. Liczba ta może jeszcze ulec zmianie, ponie-
waż rodzice 6-latków mają możliwość odroczenia obowiązku szkolnego, 
składając w szkole oświadczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o braku gotowości szkolnej dziecka.
Liczbę uczniów w pierwszych klasach szkół podstawowych w poszcze-
gólnych placówkach na terenie gminy Nasielsk przedstawia tabela poniżej 
(stan na dzień 27.08.2014).

Nazwa szkoły Liczba pierw-
szoklasistów

Liczba sześcio-
latków w klasach 

pierwszych

Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku 170 51

Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie 35 14

Zespół Szkół nr 2 w Starych 
Pieścirogach 28 9

Szkoła Podstawowa w Budach 
Siennickich 22 10

Szkoła Podstawowa w Dębin-
kach 14 6

Szkoła Podstawowa w Popo-
wie Borowym 12 7

Pierwszaki otrzymają od Ministerstwa Edukacji Narodowej darmowy 
podręcznik. Pierwsza część podręcznika jest już dostępna we wszystkich 
placówkach na terenie naszej gminy. Pozostałe części będą uzupełniane 
sukcesywnie. Elementarz zawiera przenikające się treści z zakresu eduka-
cji polonistycznej, społecznej, matematycznej i przyrodniczej. Zachęca 
również do zajęć artystycznych i aktywności ruchowej.
Pierwszoklasiści w 2014 r. otrzymają także dotacje na podręcznik do języka 
obcego (25 zł) i ćwiczenia (50 zł). Hanna Pietrzak, dyrektor Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Nasielsku, informuje, że w lipcu do kuratorium oświa-
ty zostały wysłane dane dotyczące liczby pierwszoklasistów w nowym roku 
szkolnym. W sierpniu dane te zostały poddane weryfikacji. Okazało się, że na 
terenie gminy Nasielsk 13 dzieci otrzymało odroczenie obowiązku szkolnego, 
co oznacza, że jeszcze przez rok będą uczęszczały do oddziału przedszkol-
nego. Dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych jest przyznawane 
gminom przez wojewodę w ramach rządowego programu pomocy uczniom 
w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Program ten przewiduje także pomoc finan-
sową dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 539 
zł netto, oraz uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego bez względu na kryterium dochodowe.
Rodzice pierwszoklasistów mają szczęście. Ich dzieci otrzymają darmowy pod-
ręcznik i dofinansowanie na ćwiczenia i książki do języka obcego. Większość 
jednak musi trzymać się za kieszeń. Wyprawka szkolna to spory wydatek.

K.T.

U NAS

Pani Justyna laureatką konkursu 
„Innowacja jest kobietą”
Mieszkanka naszej gminy, Justy-
na Wrzosek-Jakubowska z Psucina, 
została laureatką IV edycji konkur-
su „Innowacja jest kobietą”, organi-
zowanego przez Fundację Kobiety 
Nauki.
Mgr Justyna Wrzosek-Jakubowska 
jest asystentką w Zakładzie Oceny 
Ryzyka Środowiskowego Instytu-
tu Ochrony Środowiska Państwo-
we go I n s t y tutu  B adawc ze go 
i doktorantką Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego. 
Jury konkursu nagrodziło opra-
cowany w zespole z Instytutu 
Ochrony Środowiska „Sposób za-
pobiegania kumulacji pestycy-
dów w środowisku”. Pozwala on 
na oczyszczenie zanieczyszczonej 
wody bądź gleby z pestycydów 
powszechnie stosowanych na ca-
łym świecie. 
Justyna Wrzosek-Jakubowska od 
najmłodszych lat wykazuje zain-
teresowanie szeroko rozumiany-
mi naukami biologicznymi, w tym 
ekologią i ochroną środowiska. Pra-
cę zawodową i naukową połączy-
ła z pasją młodego badacza, czego 
efektem jest 6-letni staż pracy 
w Instytucie Ochrony Środowiska 
– Państwowym Instytucie Badaw-
czym oraz podjęcie studiów dok-
toranckich na Wydziale Rolnictwa 
i Biologii Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie 
(specjalność: Wykorzystanie zaso-
bów środowiska poddanego dzia-
łaniu czynników stresotwórczych). 
Swoje zainteresowania związaną 
z ochroną przyrody pani Justyna 
rozwijała przez aktywną działalność 
w Kole Młodych Biologów przy 
LO im. Ruy Barbosa oraz w Sekcji 
Botanicznej Międzywydziałowe-
go Koła Naukowego Biologów na 
WRiB SGGW (2004–2009). Ak-
tywnie angażowała się również 
w działalność społeczną na rzecz 
rodzimej uczelni i całej społeczno-
ści akademickiej (Rada Doktoran-
tów SGGW – wiceprzewodnicząca 
kadencji 2011/2012). Młoda ba-
daczka zajmuje się dziedziną nauki, 
jaką jest ochrona powierzchni zie-
mi, realizując problemy teoretycz-
ne oraz badawczo-wdrożeniowe. 
W tym zakresie uzyskała patent 

z a  o r yg i n a l n ą 
metodę zapo-
biegania kumu-
lacji pestycydów 
w środowisku. 
O p r a c o w a n a 
me to da w yłą-
czania nadmia-
ru pozostałości 
wybranych środ-
kó w  o c h r o n y 
roślin z obiegu 
b iolog icznego 
jest szczególnie 
istotna z punktu 
widzenia ochro-
ny środowiska i zdrowia człowie-
ka. Pani Justyna jest kreatywnym, 
młodym badaczem, jasno formu-
łującym ambitne cele badawcze. 
Nieustannie poszerza swoje kom-
petencje dzięki samokształceniu 
oraz przez uczestnictwo w różne-
go rodzaju kursach i szkoleniach. 
Nie zapomina przy tym o swojej 
pasji działacza i aktywisty społecz-
nego na rzecz ochrony środowiska.
Ideą konkursu „Innowacja jest ko-
bietą” jest wyłonienie młodych 
wynalazczyń, które mogą po-
chwalić się opracowaniem autor-
skiego innowacyjnego rozwiązania. 
To jedna z form promowania przez 
Fundację osiągnięć kobiet w sekto-
rze naukowo-badawczym.
Laureatką IV edycji konkursu poza 
panią Justyną została także Emi-

lia Frydrysiak (Politechnika Łódzka, 
za stworzenie prototypowej bieli-
zny promedycznej wspomagają-
cej profilaktykę i leczenie zapalenia 
dolnych dróg moczowych). W na-
grodę obie laureatki zaprezentują 
swoje wynalazki na 66. Międzyna-
rodowych Targach „Pomysły, Wy-
nalazki, Nowe Produkty iENA 2014”, 
które odbędą się w Norymberdze 
między 30 października a 2 listo-
pada 2014 r. Wystawa jest jedną 
z największych światowych imprez 
tego typu, a laureatki konkursu będą 
miały szansę na dotarcie ze swoimi 
osiągnięciami do szerokiego grona 
odbiorców i na promocję swojego 
dorobku w skali międzynarodowej. 
Nagrodę ufundowała Agencja Pro-
mocyjna Inventor.

red. (www.kobietynauki.org/
home/innowacja-jest-kobieta-

iv-edycja)

Z GMINY

Przystanek nadal straszy
Ro k te m u p i s a l i ś my 
o wyjątkowo źle prezen-
tującym się przystanku 
autobusowym w Mok-
rzycach Dworskich. To 
miejsce zaczę ło od-
grywać niechlubną rolę 
śmietniska, a jego ścia-
ny pokryły bohomazy 
z niecenzuralnymi napi-
sami i chyba tylko solid-
na konstrukcja uchroniła go przed totalnym zdewastowaniem. 
Niestety, do dziś nic się nie poprawiło. W środku przystanku jest brudno 
i nieprzyjemnie. Pasażerowie czekający tam na autobus na pewno będą 
wdzięczni, gdy ktoś wreszcie zajmie się tym problemem.

pk
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KULTURA
Z HISTORII

Wojna lotnicza nad Nasielskiem  
we wrześniu 1939 r. 
(do dnia wkroczenia wojsk niemieckich do miasta)
W b ieżąc ym roku ob chodzi-
my 75. rocznicę wojny obronnej 
1939 roku. Osamotnionej Polsce 
przyszło przyjąć na siebie agre-
sję trzech napastników: Niemiec, 
Związku Radzieckiego oraz Sło-
wacji. Tym artykułem chciałbym 
przybliżyć zmagania polskiego 
lotnictwa w czasie wojny obron-
nej, które miały miejsce w rejonie 

Nasielska i okolic i obejmowały 
pierwszy tydzień walk, a więc do 
chwili wkroczenia wojsk niemie-
ckich do Nasielska. 
Polska jako pierwsza zmierzyła się 
z Luftwaffe, będącą wówczas naj-
potężniejszą siłą lotniczą Europy. 
Luftwaffe bezsprzecznie przewyż-
szała polskie lotnictwo pod każdym 
względem – technicznie, organi-
zacyjnie i ilościowo. Jednakże wy-
szkolenie, męstwo i duch polskich 
pilotów oraz personelu naziem-
nego sprawi ł,  że walk i 
wrześniowe nie były dla 
Luftwaffe jedynie „łatwą 
wycieczką”. 
Najbardziej wartościo-
wy i najnowszy opis walk 
powietrznych pierwsze-
go dnia wojny w rejonie 
obejmującym teren na 
północ od Warszawy jest 
zawarty w książce Eska-
dry nad Poniatowem. 
Wrzesień 1939 autorstwa 
Krzysztofa Klimaszew-
skiego – regionalisty zaj-
mującego się przeszłością 
lotniczą Legionowa, Wieliszewa 
i Jabłonny. Autor stwierdza, że ist-
nieją spore rozbieżności co do ich 
przebiegu pomiędzy niemieckimi 
dokumentami, głównie raportami 
lotników i dziennikami bojowy-
mi jednostek, a polskimi relacjami, 
przede wszystkim sprawozdaniami 
z działań z pierwszych trzech dni 
września 1939 r. Np. raporty nie-
mieckie mówią, że pierwsze He-
111 zbombardowały Warszawę 1 
września 1939 r. już przed godzi-
ną 8.00. Natomiast według „Spra-
wozdania z działań za dzień 1. IX. 
do godz. 16.00”, sporządzonego 
przez Dowódcę IV/1Dywizjonu 
Brygady Pościgowej kpt. pil. Ada-
ma Kowalczka, nie było nalotów 
na Warszawę, ale miało miejsce 
główne starcie powietrzne w rejo-

nie na północ od Modlina, w sytu-
acji gdy większe siły Brygady trafiły 
na samotną eskadrę (Steffel) He-111 
z 5/(K)/LG1 oraz osłonę myśliwską 
składającą się z Messerschmittów 
Bf-110 z I(Z)/LG1.
Wymieniona jednostka była to Dy-
wizja Instruktorska. Stanowiła ona 
jedną z części składowych pułku 

LG1 (Lehrgeschwader). W jej skład 
wchodził Stab/LG1 oraz dwie Grup-
pe (dwa dywizjony): I(Z)/LG1 i II(K)/
LG1. I Dywizjon stacjonował w Po-
wunden (miał oznaczenie Z- Zer-
storer – niszczyciel), II Dywizjon 
(z oznaczeniem K-Kampf – bom-
bowy) stacjonował w Prowehren, 
zaś Sztab w Neuhausen. Dowódz-
two I(Z)/LG1 pełnił maj. Kurt Do-
bratz. Na stanie jednostki było 39 
maszyn He-111H, w tym spraw-
nych 34.

Cał y dywizjon I(Z)/LG1 w skła-
dzie 3 Steffel – 4, 5 i 6 wystarto-
wał z Powunden pod Królewcem 
(z Prus Wschodnich) między godz. 
7.25 a 7.40 ( lądował y o godz. 
10.40–11.03) i w pełnym składzie 
doleciał do Różana, po czym po-
szczególne eskadry (Steffel) roz-
dzieliły się w towarzystwie osłony 
myśliwców Bf-110. Czwarta es-
kadra zaatakowała cele kolejo-
we w Ciechanowie, piąta w sile 8 
Heinkli podobnie, w rejonie od 
Modlina do Ciechanowa. Szó-
sta eskadra dotarła wprawdzie do 
Okęcia z zamiarem zbombardo-
wania lotniska, zrzuci ła jednak 
bomby niecelnie z powodu du-
żego zamglenia. Przy okazji po-
szczególne eskadry zgubiły się 
z powodu zalegającej jeszcze po-

rannej mgły nad Warszawą. Wra-
cały do Prus oddzielnie, stając się 
łatwiejszym celem ataku dla pol-
skich jedenastek (myśliwce P-11). 
Według obserwacji niemieckich 
załóg Polacy pokazali się w sile 
około 25 maszyn, co by wskazy-
wało na obecność przynajmniej 
dwóch–trzech eskadr. Walki po-
ranka 1 września w rejonie mod-

lińsko-warszawskim wziął na 
siebie IV Dywizjon Bryga-
dy Pościgowej stacjonujący 
na lotnisku polowym w Po-
niatowie. Część z nich miała 
miejsce również dalej na pół-
noc od Modlina. Przykładem 
takim jest właśnie zestrzele-
nie bombowca niemieckiego 
He-111H w rejonie Nasielska.
Kolejne dni pierwszego ty-
godnia walk powietrznych 
przynosiły zarówno sukcesy 
polskich pilotów, jak i ich nie-
powodzenia. Pierwsze trzy dni 
września to przede wszystkim 
działania polskiego lotnictwa 
myśliwskiego, daje się to za-

uważyć i w naszym rejonie. Walki 
powietrzne prowadziły tylko samo-
loty myśliwskie – PZL P-7.A i P-11 
(różnych wersji). Od 4 września Na-
czelne Dowództwo pojęło decy-
zję o użyciu polskiego lotnictwa 
bombowego. Stąd, oprócz wpro-
wadzonych na polowe lotnisko 
w Poniatowie jednostek myśliw-
skich, tuż przed 1 września, wraz 
z przebazowaniem wsparcia lotni-
czego Armii „Modlin” (152 Eskadra 
Myśliwska, 53 Eskadra Obserwa-

cyjna) pojawiają się nad nasielskim 
niebem również samoloty bom-
bowe oraz współdziałające z nimi 
samoloty rozpoznawcze. Godne 
odnotowania są zatem loty bo-
jowe i walki powietrzne „Łosi” 
(PZL-37.B) i „Czajek” (PZL-43) – 
samolotów przeznaczonych na 
eksport do Bułgarii, lecz zmobilizo-
wanych wraz z wybuchem wojny 
dla zaopatrzenia 41 Eskadry Roz-
poznawczej. Przelot obserwacyjny 
nad zajętym już przez Niemców 
Nasielskiem wykonała również 
„Czapla” (RWD-14) z 53 Eskadry 
Towarzyszącej.
Ocalmy pamięć o tamtych wy-
darzeniach, tamtych ludziach, ich 
męstwie i poświęceniu dla obrony 
Rzeczpospolitej.

Zdzisław Suwiński

Myśliwiec PZL-7.A  ze 123 Eskadry Myśliwskiej z Nr 5. ppor. pil. E. Kawnika, uszkodzony  
w dn. 1 września, po walkach porannych. Odesłano go do naprawy na Okęcie, do eskadry już  nie 
wrócił, został przejęty przez Niemców.

Myśliwiec PZL-P.11C (nr 8.70), nr taktyczny 1, kod radiowy „170-N” ze 113 Eskadry Myśliwskiej 
„Puchaczy”, który w bitwie powietrznej nad Warszawą 1 września 1939 r. pilotował  
ppor. pil. Hieronim Dudwał, odnosząc zwycięstwo nad He-111 – na lotnisku polowym  
w Poniatowie w stanie alarmowym, tuż przed 1 września.

(nie)Milczenie owiec
Ciężko dzisiaj trafić na ciekawą i niesztam-
pową pozycję. Na szczęście Triumf owiec 
zadowoli nawet największych malkonten-
tów.
Personifikacja zwierząt to zabieg, któ-
ry często spotykamy w bajkach. To 
w końcu najlepszy sposób, żeby prze-
kazać najmłodszym historie, z których 
chcielibyśmy, żeby wyciągnęli wnioski na 
przyszłość. Zwierzęta mają w nich nie tylko 
osobowość, ale też pewne zakorzenione 
w naszej kulturze cechy typowe dla dane-
go gatunku. Lew kojarzy się z odwagą, nie-
dźwiedź z siłą, a lis z chytrością. Ale i dorośli 
mogą wiele nauczyć się od zwierząt. Weź-
my na przykład Folwark zwierzęcy, gdzie 
farma staje się alegorią kraju, który powoli zanurza się w totalitaryzmie. Książka 
Orwella podana wprost jako opowieść o ludziach straciłaby cały swój smak 
i stylizację, stałaby się też nudniejsza i bardziej jednoznaczna.
Taką baśnią dla dorosłych jest również Triumf owiec. W tytule nie ma jed-
noznaczności, gdyż głównymi bohaterami są właśnie te stworzenia. To ory-
ginalny pomysł, bo czy często możemy w książkach śledzić losy owczego 
stada? To na pozór niezbyt ciekawe zwierzęta. Nie są ani odważne, ani silne, 
ani chytre. Nie mają kłów, pazurów czy wielkiej szybkości. Jednak bajkowy 
świat rządzi się swoimi prawami i tutaj często niepozorne istoty mogą odgry-
wać najważniejsze role.
A jak wygląda fabuła książki? (Jest ona drugą częścią cyklu, kontynuacją Spra-
wiedliwości owiec, ale nie trzeba koniecznie znać fabuły poprzedniej). Owce 
z irlandzkiej miejscowości Glenkill opuszczają swoją piękna łąkę i wyruszają 
wraz ze swoją pasterką w podróż do dużo mniej okazałej Francji. Zatrzymują 
się na pastwisku w pobliżu dawnego zakładu dla obłąkanych, co niechyb-
nie wróży jakieś kłopoty. I rzeczywiście, zaczynają dziać się dziwne rzeczy. 
W okolicy grasuje Garou. Kim on jest? Wilkiem, potworem (garou to po fran-
cusku „wilkołak”), duchem? Tego nie wie nikt. Ważne, że jest śmiertelnym nie-
bezpieczeństwem. I tylko… owce będą w stanie go powstrzymać.
Leonie Swann, autorce książki, udało się zbudować ciekawe postacie ow-
czego stada. Każda owca ma swój wyjątkowy charakter i szybko możemy 
zapałać do nich sympatią. Podobać się może również lekki styl autorki i wpro-
wadzany przez nią subtelny humor. Trudno nie uśmiechnąć się, czytając takie 
perełki jak: Owce milczały. Były pod wrażeniem. Coś nadnaturalnego! Jesz-
cze naturalniejszego niż naturalne! Trawa była naturalna, pasza tak nie do 
końca naturalna, zaś plastik już w ogóle nie był naturalny, w dodatku prawie 
niejadalny. Coś nadnaturalnego musiało więc stanowić prawdziwy delikates. 
Choćby dlatego warto sięgnąć po tę pozycję.
Nawet jeśli jedyne, co mamy wspólnego z owcami, to posiadanie weł-
nianej czapki, to warto dać szanse przygodom dzielnego irlandzkiego 
stada na obczyźnie. To świetna lektura. I jednocześnie bardzo poucza-
jąca. 

Paweł Kozłowski

KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

Sposób na sukces 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zaprasza osoby 
fizyczne i prawne, podmioty gospodarcze, związki, stowarzyszenia, orga-
nizacje branżowe rolników, organizacje pozarządowe, samorządy gmin-
ne i powiatowe z miejscowości do 20 tys. mieszkańców do udziału w XV 
edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces na najlepsze działa-
nia przedsiębiorcze na obszarach wiejskich pod patronatem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi”. Zgłoszenia do XV edycji konkursu można nadsyłać 
do 15 października 2014 r. 
Konkurs nie ma charakteru komercyjnego. Zgłaszający się do udziału nie 
ponoszą żadnych opłat. Realizowany jest w ramach zadań statutowych 
przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z in-
stytucjami i organizacjami; przedstawicielami mediów – TVP Program 1 
oraz redakcjami pism i portali internetowych zajmującymi się tematyką 
rozwoju obszarów wiejskich.
Uroczyste wręczenie nagród finalistom tegorocznej XIV edycji konkursu 
odbyło się w maju br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Przypomnij-
my, że wśród nich znaleźli się mieszkańcy naszej gminy: Hanna i Krzysztof 
Kowalscy z Winnik.
Szczegółowe zasady udziału w konkursie – regulamin wraz z kartą zgło-
szenia uczestnictwa, a także dodatkowe informacje na temat konkursu – są 
zamieszczone na stronie internetowej: www.cdr.gov.pl, zakładka: konkurs 
„Sposób na Sukces”. 
Informacji udzielają pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie pod nr. tel. 22/729 66 34 38 wew. 116 Agnieszka Woszczek i wew. 
140 Iwona Studniarek.
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Kalendarium walk powietrznych: 

P.A.C. Sprawozdanie znajduje się w Instytucie Polskim i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie. 
1-IX-39. Godz. 04.00 – odmarsz oddziału w składzie 1 + 9 z rejonu mob. I dyonu przez m. Modlin do 
st. Pomiechówek, przejazd koleją do m. Nasielsk, przemarsz do komisji poboru koni. W czasie marszu 
i przejazdu alarmy lotnicze i bombardowania z wysokiego pułapu, na ogół niecelne (skład am. w forcie 
Modlin, stacja Nasielsk)…
Pierwszym zadaniem oficera, otrzymanym w ostatnim dniu pokoju, a realizowanym już 1 września, 
było odebranie ze stacji w Nasielsku, ze zbornego punktu, 150 koni oraz 60 wozów na potrzeby armii 
i „odstawienie” ich do „punktu rozdzielczego pułku w rejonie m. Modlin”. Zadanie zostało wykonane 
w dn. 2 września o godz. 6.00. Powrót bez przeszkód ze strony lotnictwa (mgła).

– walki popołudniowe:
* Jedno zestrzelenie kpt. Adama Kowalczyka, Dowódcy IV/1 Dywizjonu z Poniatowa samolotu He-111 
w rejonie Nasielska (ok. godz. 13.00). 
Zestrzelenie popołudniowe zostało potwierdzone przez Biuro Historyczne Lotnictwa w Londynie oraz 
Komisję Historyczną Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie działającą pod przewodnictwem płk. pil. 
Jerzego Bajana, tworzącą spis zestrzeleń pilotów polskich, sygnowany datą 25 marca 1946 r. 
Spis Komisji Historycznej jest potocznie określany „Listą Bajana” i jest jedynym oficjalnym zestawieniem 
zwycięstw polskich pilotów z września 1939 r. Lista została stworzona na wzór brytyjski: wprowadzono 
podział na nieprzyjacielskie samoloty zestrzelone na pewno, zestrzelone prawdopodobne oraz uszko-
dzone. Wyniki pilotów są sumą całkowitych i ułamkowych zwycięstw powietrznych (w wypadku gdy 
pilot zestrzelił samolot wspólnie z dwoma innymi pilotami, zaliczano mu 1/3 zestrzelenia).

2.09.1939
* W związku z dużą mgłą w dniu 2 września walki powietrzne były prowadzone od godzin południowych. 
Pierwsze meldunki z dozoru lotniczego z rejonu Mławy pochodzą z godz. 11.00. Z okolic Nasielska pochodzi 
meldunek nieokreślający typu zestrzelonego samolotu ani samolotu, który go zestrzelił.
Meldunek sytuacyjny do: Komendanta Głównej Zbiornicy Dozorowania kpt. Stanisława Zmitrowicza o bom-
bardowaniach w dniu 2 IX 1939 r.
godz. 13.40 
Posterunek 4136 (Nasielsk) melduje, że spadł samolot nieprzyjacielski z 4 ludźmi załogi. Nieprzyjaciela 
ostrzeliwuje ludność cywilna.

3.09.1939
* 3 września wg Ryszarda Juszkiewicza (badacza historii płn. Mazowsza) obrona przeciwlotnicza 
Armii „Modlin” zestrzeliła 2 niemieckie samoloty – jeden koło Żuromina, drugi koło Nasielska. Jednym 
z samolotów był bombowiec Do-17. Dokładnych miejsc zestrzelenia samolotów autor ani literatura 
przedmiotu nie podaje.

5.09.1939
* W godzinach rannych 41 Eskadra Rozpoznawcza podczas wydłużonego lotu z Bielan do Zielonki (nad 
linią frontu) na samolotach PZL-43.A wykonała 1 zadanie rozpoznawczo-bojowe. Wykrycie w rejonie 
Nasielska 2 kolumn pancernych o długości 8 i 3 km. 
Informacja ta posłużyła do przeprowadzenia lotu bojowego „Łosi” z XV Dyonu Brygady Bombowej.

* 5 września poderwany został jeden z kluczy „Łosi” w składzie trzech samolotów XV Dywizjonu Brygady 
Bombowej (składającej się z PZL-37B „Łoś”) – z 217 Eskadry Bombowej, stacjonującej w Starej Wsi pod 
Węgrowem pod dowództwem por. pil. Z. Szkuty. Kluczowi wyznaczono zadanie zbombardowania kolumn 
niemieckiej dywizji pancernej „Kempf”, która po staranowaniu wschodniego skrzydła Armii „Modlin” parła 
ku pozycjom polskim między Różanem a Pułtuskiem. Klucz tej eskadry zaatakował Niemców podczas 
przemieszczania się szosami z Ciechanowa w kierunku Płońska, Nasielska, i Pułtuska. 

Zadanie bojowe zostało wykonane przez poszczególne maszyny. W locie powrot-
nym do bazy jeden z „Łosi” przymusowo lądował w rejonie Mińska Mazowieckiego 
z powodu przestrzelin silnika.
Kilka ton bomb spadło na pojazdy pancerne i samochody transportujące piechotę. 
Co do strat niemieckich poniesionych na wskutek naszych bombardowań tak nie-
liczną grupą (3 samoloty), to musiały być one niewielkie, ale niewątpliwie większy 
był efekt psychologiczno - propagandowy. 
 
* Około południa, po otrzymaniu rozkazu przebazowania się do Brześcia, wykonano 
jeszcze jeden lot przez 41 Eskadrę Rozpoznawczą. Odbyła go załoga na ostatnim 
sprawnym samolocie PZL-43.A „Czajka”. Rozpoznano ponownie sytuację w rejonie 
Ciechanów – Nasielsk – Płońsk. Niestety, podczas lotu doszło do spotkania z dwoma 
Bf-109. Jakimś nadzwyczajnym cudem – jak wspomina pilot por. Cz. Malinowski – 
„Czajka uciekła agresorom. Niestety samolot rozbił się przy podejściu do lądowania 
w Brześciu, na jednym z kraterów po bombach. Utratą tego ostatniego samolotu 
zakończyła istnienie 41 Eskadra Rozpoznawcza podlegająca liniowo Armii „Modlin”. 

7.09.1939
* Po południu, startując z lotniska w Poniatowie i przenosząc się do Zielonki, załoga 
II Plutonu 53 Eskadry Towarzyszącej w składzie kpt. obs. Marian Kucharski i pchr. 
obs. Wacław Reda wykonała przelot obserwacyjny na RWD-14 „Czapla” w rejonie 
Ciechanów – Pułtusk – Nasielsk. Dwa inne samoloty tego plutonu zostały utracone 
z powodu ostrzału artylerii wroga oraz własnej.

Zdzisław Suwiński

1.09.1939 
– walki poranne:
* Polacy zestrzelili He-111 
(z oznaczeniem L1+KN), 
który przymusowo lądo-
wał i połamał się w czasie 
lądowania na brzuchu koło 
wsi Mieszki-Kuligi (ok. 10 km 
na południowy wschód od 
Pułtuska, a 7 km na wschód 
od Nasielska). Było to pierw-
sze zwycięstwo w obronie 
stolicy. Dotychczas błędnie 
podawano, że zwycięz-
cami w tym pojedynku 
byli dowódca 114 Eskadry 
Myśliwskiej oraz kpr. pil. 
Andrzej Niewiara. Trzecim 
pilotem w kluczu był pchr. 
pil. Bogusław Mierzwa, 
który razem z ppor. pil. 
Jerzym Czerniakiem i kpr. pil. Stanisławem Widlarzem ze 123 Eskadry Myśliwskiej (obie stacjonowały 
w Poniatowie) mieli zestrzelić jednego He-111. Jerzy Czerniak tak opisał ten lot na PZL P.7a w Dzienniku 
bojowym IV Dywizjonu Myśliwskiego Brygady Pościgowej:
Start 6.50 na alarm. Na wysokości 3000–4000 m zaatakowałem z kpr. Widlarzem (7) He-111. Po ataku 
odłączył się jeden z dymiącym lewym silnikiem. Poszedłem za nim i wspólnie z pilotem P-11 doprowa-
dziliśmy go do ziemi. Uważam go za zestrzelonego przez IV/1 Dywizjon. 
Dowódca dywizjonu przyznał ppor. pil. Czerniakowi, kpr. pil. Widlarzowi oraz pchor. pil. Mierzwie po 1/3 
zestrzelonego bombowca na północ od Warszawy – w rejonie Mieszki-Kuligi. 
Relacja ppor. pil. J. Czerniaka jednoznacznie wskazuje, że wszyscy trzej piloci strzelali do tego samego 
He-111 co dowódca 114 Eskadry Myśliwskiej i kpr. pil. A. Niewiara. Zatem do zestrzelonego w dniu 1 
września pierwszego niemieckiego samolotu – lecącego na bombardowanie stolicy – Heinkla strzelało 
razem pięciu pilotów.
Świadkiem zestrzelenia tego He-111 był Wincenty Perczyński (ur. w 1919), który widział walkę z Woli 
Kiełpińskiej (około 5 km na północny zachód od Zegrza): 1.09.1939 r. w piątek o 8 godzinie rano za-
uważyliśmy na niebie duży samolot z krzyżami na boku, nad nim dwa małe, strzelały do niego, zmusiły 
do lądowania na polach. Dowiedzieliśmy się później, że lotnicy niemieccy zostali wzięci do niewoli.

* Również Z-ca Dowódcy 123 Eskadry Myśliwskiej – ppor. pil. Erwin Kawnik, lecący na PZL P.7A (praw-
dopodobnie z oznaczeniem samolotu – „5”) meldował strącenie He-111 w dniu 1 września w godzinach 
rannych.

* Dwa Meldunki posterunków sieci dozorowania z Nasielska i Pułtuska wysłane do Warszawy, choć 
w sposób odmienny, jednak potwierdzają, że He-111 spadł w rejonie wsi Mieszki-Kuligi. 
Meldunek z Nasielska:
(…) godz. 10.20.
Posterunek 4136 (Nasielsk) melduje, ze spadł samolot nieprzyjacielski z 4 ludźmi załogi. Nieprzyjaciela 
ostrzeliwuje ludność cywilna. (…). 
Meldunek z Pułtuska:
(…), godz. 13.10.
W rejonie Winnica, w miejscowości Mieszki-Kuligi spadł o godz. 10.00 niemiecki samolot L.1 KN jednopłat 
2-motorowy. Obsługa 4 podoficerów – 2 rannych, 2 zdrowych i samolot spalony. Bomby wyrzucone 
przed lądowaniem. Samolot został spalony przez podoficera niemieckiego.
Z relacji, jakie zebrał amator-historyk Pułtuska i okolic, dziś ponad 80-letni Edward Malinowski, wyłania 
się krótki opis wydarzeń związanych z lądowaniem He-111 koło wsi Mieszki-Kuligi. Jedna z kobiet widziała, 
jak lądujący samolot zarył ostro dziobem o ziemię. Z samolotu wyszło trzech lotników, a czwarty zmarł 
zaraz po tym, jak został wyniesiony. Okoliczna ludność podbiegła do samolotu z narzędziami rolniczymi 
(widłami itp.), żeby wziąć lotników do niewoli. Niemcy, trzymając broń na wierzchu w pogotowiu, trzy-
mali ludzi w pewnym dystansie od samolotu. Jeden z lotników podarł i spalił mapy, dokumenty. Jeden 
z mieszkańców pobiegł do miejscowego leśniczego czy gajowego, który miał dubeltówkę. Powiedział, 
żeby dał mu broń, to: „Załatwię sprawę z lotnikami”. Właściciel strzelby nie dał jej mu, mówiąc: „Broń 
mam do polowania na ptaki, zające, a nie do zabijania ludzi”. Jeden z lotników niemieckich znał trochę 
język polski i powiedział: „Nie damy się rozbroić cywilom, jak w 1918 roku”.

* Fragment Sprawozdania z uczestnictwa w działaniach wojennych we wrześniu 1939 r. spisanego 
przez ppor. Aleksandra Jankowskiego, porucznika rezerwy artylerii, zmobilizowanego do Modlina do 1 

Wojna lotnicza nad Nasielskiem we wrześniu 1939 r. 

Myśliwiec PZL-11.C  ppor. H. Dudwała ze 113 Eskadry Myśliwskiej, uszkodzony w walce 
w dn. 1 września. W takim stanie polskie „jedenastki” wracały do bazy.  Jako jeden 
z wielu pozostał na lotnisku w Poniatowie, przejęty został przez Niemców.  Stąd 
pochodzi seria zdjęć innych samolotów zachowana w archiwach niemieckich.

Rozbity podczas lądowania przymusowego bombowiec PZL-37.B  „Łoś” z 217 Eskadry Bombowej oznaczony lit. 
N, Nr 72 115 sfotografowany przez Niemców na lotnisku polowym w Starej Wsi pod Węgrowem.



8 29 sierpnia–11 września 2014NASZE SPRAWY
III RAJD ROWEROWY Z BIBLIOTEKĄ

Szlakiem Kolei Nadwiślańskiej
Niedzielny poranek 24 sierpnia br. 
Dziś ma się odbyć planowana od 
miesiąca wycieczka rowerowa. 
A z nieba szarosine ciężkie chmu-
ry polewają Nasielsk strugami 
deszczu. Zapał był duży, zapisało 
się blisko sto osób. Ale najwięk-
szy nawet ogień może zalać po-
ranny deszcz. Czy będą chętni na 
wycieczkę? Wiadomo, że w desz-
czu można jechać, ale marna to 
przyjemność. I co z dziećmi, któ-
rych ponad pięćdziesiąt zapisało się 
w bibliotece?
Nagle telefon. W Słustowie Do-
minika i Agata szykują się do dro-
gi. Mimo deszczu. Potwierdzają, 
że o godzinie 12.00 będą czekały 
z rowerami na samochód, który 
przewiezie je pod bibliotekę. Ro-
dzina z Pieścirogów: „Będziemy na 
was czekać na stacji”. Czyli duch tu-
rystyki nie utonął w strugach desz-
czu. 
Na szczęście ołowiane chmu-
ry jakby nieco straciły na wadze. 
Pada coraz mniej i przed godziną 
12 deszcz ustaje. Dwie dziewczyn-
ki przyjeżdżają ze Słustowa. Przed 
biblioteką czeka już Turystyczna 
Rodzinka Kraszkiewiczów. Izabe-
la Mazińska i Stanisław Tyc (dyrek-
tor) z biblioteki są w drodze, Ale 
pytanie: „czy ktoś jeszcze przy-
jedzie?” wisi w powietrzu. I nagle 
para młodych rowerzystów. „Czy 
na wycieczkę?”. „Tak”. Od razu jak-
by cieplej. Zza zakrętu kolejni. Pani 
Iza otwiera bramę. Następni wjeż-
dżają na plac przed biblioteką. Do-
rośli, młodsi i starsi, ale są i dzieci. 
Na własnych rowerach i na foteli-
kach za plecami rodziców. Przy-
jeżdża młody tata: „Jaka trasa? O, 
są małe dzieci, to jadę po moją 
sześcioletnią córkę. Tylko na nas 
poczekajcie!”. Stanisław Tyc, nasz 
przewodnik po historii, opowiada 
o dziejach budynku biblioteki. 
Mija godzina 13, czas ruszać . 
Jest nas tak wielu, że musimy się 

podziel ić na dwie grupy. Wy-
znaczamy prowadzących i za-
mykających – i ruszamy. Dorośli 
i dzieci. Najmłodsi na fotelikach. 
Pięcioletnia Ola w tym roku zaczęła 
jeździć na dwóch kółkach, ale jesz-
cze za wolno, jedzie więc na swoim 
rowerku przypięta zielonym „dysz-
lem” do roweru mamy. Jedziemy 
Garbarską, Staszica, wąskie uliczki, 
zakręt za zakrętem, więc grupy są 
zwarte. Przy Tesco skręcamy w uli-
cę POW. Nasz peleton rozciąga się 
w kolorowego węża. Rowerzyści są 
zdyscyplinowani, nawet mali jadą 

przy prawym krawężniku. Skręca-
my w Podmiejską, potem w Nową 
Wieś i jedziemy do stacji PKP. 
Z daleka wita nas stara Wieża Ciś-
nień, która z czterech swoich żura-

wi mogła jednocześnie poić wodą 
brzuchy czterech parowozów. Na 
stacji nie lada gratka dla dzieci. Pan 
Józio, emerytowany kolejarz (fa-
chowiec przy tym pierwsza klasa) 
wprosił nas do nastawni, czyli miej-
sca, z którego rządzi się torami na 
całej naszej stacji. Mogliśmy obej-
rzeć kolejowe centrum dowodze-
nia. Tutaj dołączają kolejni turyści. 
Jedziemy dalej, do przejazdu kole-
jowego w Mogowie. 
Następny przystanek to Brukowa-
na Rampa. Słuchamy przewodnika. 
Opowiada o historii Kolei Nadwi-
ślańskiej i okolicznych wiosek. Za-

raz wjeżdżamy 
do Pieścirogów. 
Czas uporząd-
kować peleton, 
bo znów spo-
t ykamy du żo 
samochodów. 
Z ul icy Kole-
jowej zjeżdża-
my na parking 
przed placem 
zabaw. Czy ktoś 
pamięta, że żół-
ty blok obok był 
kiedyś pałacem 
i że mieściła się 

tam Rada Narodowa? Trochę hi-
storii i jedziemy dalej. Po dzieciach 
nie widać zmęczenia, a przecież za 
nami w tym momencie 7 kilome-
trów. 
Wjeżdżamy na główną drogę. Jesz-
cze trochę niepokoju, jak zachowa-
ją się kierowcy samochodów. Ale 
peleton jedzie „jak po sznurku”. 
Pod wiaduktem, zaraz pod górkę 
i już pierwszych widać na szczycie 
wzniesienia. Jeszcze ostry zakręt 
w lewo i już zjechaliśmy z niebez-
piecznej szosy. Polna droga pro-
wadzi wzdłuż torów w kierunku 

Kosewa. Mieszkańcy nazywają ją 
Przytorową. Po drugiej stronie to-
rów mała drewniana chatka. Czy 
ktoś wie, że zbudowano ją dla dróż-
nika w XIX wieku (ok. roku 1870)? 

Nosi jeszcze na sobie zdobienia po-
chodzące z dalekich terenów pra-
wosławnej Rosji. Słuchamy historii. 
Z pędzącego pociągu długim syg-
nałem „Baczność” pozdrawia nas 
uśmiechnięty maszynista. 
Czas jechać dalej. Przystanek: pałac 
w Kosewie. Stanisław Tyc zapra-
sza do parku. Opowiada o funda-
torach i historii pałacu. Deszcz 
zaczyna przypominać o sobie. 
Na powierzchni pałacowych sta-
wów pojawiają się ślady spadają-
cych kropli. Jedziemy dalej. Pan 
Józio czuje chyba w stawach mo-
kry ołów chmur, bo przyspiesza. 
Najmłodsi nie odstają. Koloro-
wy wąż mknie między domami. 
Żegnamy Kosewo i już jesteśmy 
w Nasielsku. Sprawnie skręca-
my w Lipową. Zatrzymujemy się 
przy kurhanie. Dowiadujemy się, 
kto i kiedy został tam pochowa-
ny. Pogoda zaczyna nas poganiać. 
Znów jakby chłodniej. Decyduje-
my się skrócić trasę. Zaprzyjaźnio-
na policja blokuje ruch na Płońskiej 
i pomaga nam włączyć się do ru-
chu. Nasz wąż, wijąc się, skręca 
w kierunku cmentarza: głowa już 
na Cmentarnej, ogon jeszcze na Li-

powej. W poniedziałek usłyszymy: 
Ilu was było, jechaliście i jechaliście! 
Zaczyna mocniej padać. Przyspie-
szamy. Dzieci wytrzymują ostre 
tempo. Już bez przystanków: Mły-
narska, Rynek, kawałek Kilińskie-
go i potem Piłsudskiego prosto na 
kiełbaski do Chrcynna. Strugi desz-
czu kazały nam ominąć kawał na-
sielskiej historii. Ale nie zapomnimy 
o ominiętej trasie. Będzie okazja do 
zorganizowania następnej wyciecz-
ki. 
W Chrcynnie, na terenie byłej jed-
nostki wojskowej, działa Fundacja 
Centrum Ochrony Środowiska, 
a jej prezesem jest zaprzyjaźnio-
ny Krzysztof Łukaszewicz. Na dzi-
siejszą wycieczkę, włączając się 
do akcji „Bibliotekarz na Rowerze”, 

n i e o d p ł a t n i e 
zaprosił nas na 
t e r e n  f u n d a -
cji. Pan Krzysz-
tof musiał znać 
ż ycie tur yst y 
i na pewno nie 
raz porządnie 
zmókł, bo wie, 
czego potrze-
b u j ą  z m a r z -
nięci i mokrzy 
rowerzyści. Już 
rozpalił, oprócz 
g r i l l a ,  t a k ż e 
wielkie ognisko. 
Wita nas więc 
ciepły i weso-

ły ogień. Namiastka słońca pod 
chmurami. To prawdziwe na niebie 
nie chce na nas dziś patrzeć. Cho-

wamy się pod dachem i parasolami. 
Grzejemy i suszymy przy ognisku. 
Pani Iza już woła na kiełbaski. Nasz 
Urząd Miasta obficie nas zaopa-
trzył na piknik: mamy kiełbaski, 
chleb i napoje. Dzieci cieszą się już 
z batonów. Robi się coraz zimniej. 
Strach, aby dzieci się nie rozchoro-

wały. Musimy zrezygnować z za-
planowanych konkursów. Nagrody 
zostaną na następne wyprawy. Jesz-
cze tylko pamiątkowa odznaka dla 
dzielnych młodych rowerzystów 
i zaczynamy się żegnać.
Tak w ostatnią niedzielę odby-
ła się kolejna, trzecia już wyciecz-
ka rowerowa z cyklu „W Krainie 
Nasielskiego Prawdzica”. Pogo-
da wystawiła nas na bardzo ciężką 
próbę, ale nie zdołała nas pokonać. 
W wyprawie wzięło udział pra-
wie 80 rowerzystów, w tej liczbie 
ponad połowa to dzieci. Poranny 
deszcz nie zalał turystycznego du-
cha, którego od maja br. starają się 
rozpalić Izabela Mazińska i Stanisław 
Tyc z naszej biblioteki. Przejechali-
śmy tym razem prawie 18 kilo-
metrów w bardzo nieprzyjaznych 
warunkach. Wszyscy uczestnicy 
mogą być z siebie dumni. Odzna-
ki, które dostały dzieci, były przez 
nich ZDOBY TE w pocie czoła 
i strugach deszczu. Mają więc dużą 
wartość, bo nie można ich nigdzie 
kupić, trzeba było na nie zasłu-
żyć. Warto je więc zachować na 
pamiątkę. A jeżeli ktoś z uczestni-
ków ją w deszczowym zamieszaniu 
zgubił, może się zgłosić do pani Izy 
w bibliotece. Dziękujemy za Waszą 
obecność.
L i c z n y  u d z i a ł  m i e s z k a ń c ó w 
Nasielska w wycieczce, mimo tak 
nieprzyjaznej pogody, pokazuje, 
że jesteśmy ciekawi historii naszej 
najbliższej i chętnie odpowiadamy 
na wspólne turystyczne zaprosze-
nia. Każda wycieczka prowadzo-
na przez naszych bibliotekarzy 
jedzie trasą z konkretnym hasłem 
przewodnim: „Do źródeł Nasiel-
nej” (aby dzieci wiedziały, gdzie 
zaczyna się nasza rzeka), „Do uj-
ścia Nasielnej” (aby wiedzieć, gdzie 
się kończy), „Szlakiem Kolei Nad-
wiślańskiej” (aby poznać historię 
okolic Nasielska). Planowane są ko-
lejne wyprawy, rowerowe i piesze. 
Zainteresowanych zapraszamy po 
informacje do biblioteki. Uczest-
ników naszych wycieczek, którzy 
szukają zdjęć, zapraszamy z włas-

nymi nośnikami pamięci (bez wi-
rusów) do biblioteki. O terminie 
i trasie kolejnej wycieczki będzie-
my informować na stronie interne-
towej UM i w prasie lokalnej.
Do zobaczenia!

Łukasz Kraszkiewicz
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R E K L A M A

XXXIII PŁOCKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Wędrówką życie jest człowieka… 
Te słowa Edwarda Stachury oddają 
najlepiej sens tego, co dzieje się co 
roku na początku sierpnia. Tysiące 
ludzi podążają w pielgrzymkach ze 
wszystkich stron, aby spotkać się 
w tym samym miejscu – w ducho-
wym sercu Polski, na Jasnej Górze, 
przed Cudownym Obrazem Matki 
Boskiej. 
6 sierpnia, po mszy celebrowanej 
w płockiej katedrze przez księdza 
biskupa Piotra Liberę, po raz 33. 
wyruszyła Piesza Pielgrzymka Die-
cezji Płockiej na Jasną Górę. Pątnicy 

w liczbie ponad 1300 pielgrzy-
mowali w 12 grupach. Wśród tych 
grup jest oczywiście BŁĘKITNA. 
Obejmuje ona swym zasięgiem 
terytorialnym dekanaty nasielski 
i zakroczymski. Ale w tym roku 
była również grupka pielgrzymów 
z innych diecezji, którzy zapragnęli 
pójść w BŁĘKITACH, m.in. z War-
szawy, diecezji tarnowskiej i diece-
zji radomskiej.
Pielgrzymka płocka to 9-dnio-
wa wędrówka, podczas której po-
konujemy prawie 300 km. To 
spory wysiłek f izyczny, co jed-
nak nie przeszkadza we wzięciu 
w niej udziału osobom w różnym 
wieku. W tym roku w BŁĘKIT-
NEJ najmłodszym i – siłą rzeczy – 
rozpieszczanym przez wszystkich 
był 3-letni Filipek. Ale mimo że 
wszystkim dokuczał upał, przeszka-
dzał padający deszcz i doskwierały 
bolące nogi, w naszej grupie za-
wsze każdy może liczyć na pomoc 
od idących obok siostry czy brata 
(bo tak mówimy do siebie podczas 
pielgrzymki) – pomoc czasem, 
wydawać by się mogło, w małych 
gestach: poniesieniu plecaka, po-
daniu butelki z wodą czy podziele-
niu się kanapką. Takie właśnie gesty 
są najpiękniejsze i o nich się najdłu-
żej pamięta. 
Ale pielgrzymka to przede wszyst-
kim przeżycia duchowe. To naj-
wspanialsza chyba forma rekolekcji 
– w drodze. Szczególne doznania 
dla ducha daje pielgrzymom moż-
liwość odbycia spowiedzi w trasie, 
idąc obok spowiadającego kapłana. 
Wielu pątników, myśląc z niecierp-
liwością o pielgrzymce, czeka na 
taką właśnie spowiedź. Codziennie 
przeżywamy Eucharystię, mod-
limy się Godzinkami ku czci Naj-
świętszej Maryi Panny, Różańcem, 
Koronką do Bożego Miłosierdzia. 
Hasłem tegorocznej pielgrzym-
ki były słowa „Totus Tuus, Maryjo 
– cały Twój, Maryjo”, czyli motto 
świętego Jana Pawła II. Cała piel-

grzymka była też dziękczynieniem 
za tegoroczną kanonizację Papie-
ża-Polaka. Podczas każdego z dni 
wędrowania rozważaliśmy kolejne 
pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 
oraz spuściznę, jaką w swoich sło-
wach nam wtedy pozostawiał. 
Poza modlitwą zawsze był też czas 
na wspólne śpiewy, żarty, zabawę. 
W BŁĘKITNEJ uczciliśmy również 
70. rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego – były wspomnie-
nia tych wydarzeń, śpiewanie po-
wstańczych piosenek. Oczywiście 

każdy z pielgrzymów wędrował, 
mając w sercu także swoje prywat-
ne intencje. 
Nasza grupa BŁĘKITNA od pew-
nego czasu z roku na rok coraz 
bardziej się powiększała. I w tym 
roku wreszcie się stało! Liczba na-
szych pielgrzymów przekroczyła 
200! Kiedy główny przewodnik 
p ie lgrz ymki ks .  Ja-
cek Prusiński podczas 
ostatniego Apelu Jas-
nogórskiego w Wierz-
chowisku podał, że do 
BŁĘKITNEJ ostatecz-
nie zapisanych zosta-
ło 209 pielgrzymów, 
okazało s ię,  że na-
sza grupa była w tym 
roku największa w ca-
łej płockiej pielgrzym-
ce. Bardzo się z tego cieszyliśmy 
i cieszymy. Powiększanie się gru-
py to efekt tego, iż pątnicy mó-
wią dużo dobrego o pielgrzymce 
i namawiają kolejne osoby, ale też 
owoc pracy duszpasterskiej kapła-
nów w parafiach, którzy słowem 
i swoim przykładem zachęcają do 

wyruszenia na pielgrzymkę. Bo 
tegoroczna pielgrzymka była dla 
BŁĘKITNEJ rekordowa również 
pod innym względem – w naszej 
grupie było aż 7 księży: przewodnik 
grupy ks. Marek Wiśniewski (Mod-
lin Twierdza), ks. Tadeusz Jabłoń-
ski (proboszcz z Nuny), ks. Janusz 
Nawrocki (proboszcz z Modlina 
Twierdzy), ks. Sławomir Karłowicz 
(proboszcz z Wrony), ks. Adam 
Gnyp (Winnica), ks. Marcin Nie-
słuchowski (Modlin) i ks. Wojciech 
Nikodymczuk (Pomiechowo). Nie 
sposób nie wspomnieć też o sio-
strze zakonnej Ewie, która była na-
szym wspaniał ym animatorem 
modlitwy. W radośniejszej i lżejszej 
wędrówce pomagali też animato-
rzy muzyczni, czyli osoby prowa-
dzące śpiewy w grupie – w sumie 
w animowaniu strony muzycznej 
uczestniczyło około 20 osób. 
Grupa BŁĘKITNA to można rzec 
grupa przyjaciół, którzy nie mogą 
bez siebie żyć. Choć od zakoń-
czenia pielgrzymki minęły dwa 
tygodnie, już odbyło się spot-
kanie popielgrzymkowe grupy 
w Modlinie Twierdzy w niedzielę, 
24 sierpnia. Podczas tego spotka-
nia pożegnaliśmy trzech z naszych 
księży, którzy odchodzą do in-
nych parafii: ks. Marka, ks. Adama  
i ks. Wojtka – życzymy Im wielu 
łask Bożych za wstawiennictwem 
Maryi. A przed nami kolejna wspól-
na inicjatywa – wyjazd BŁĘKIT-
NYCH na Jasną Górę w sobotę, 13 
września, podczas którego będzie-

my uczestniczyć we mszy św. w in-
tencji całej naszej grupy w Kaplicy 
Cudownego Obrazu. 
Jeżeli więc w Twojej głowie rodzi 
się pytanie, czy warto iść na piel-
grzymkę, to z pełną stanowczością 
odpowiem Ci – IDŹ! Idź do Maryi! 
No i koniecznie z BŁĘKITNĄ!

Pielgrzym

Z UM

Odnowione groby
Z inicjatywy Burmistrza Nasielska przy wsparciu finansowym Woje-
wody Mazowieckiego oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 

Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Nasielsku uporządkowane 
zostały cmentarze i groby wojenne położone w gminie Nasielsk.
Pragnąc uczcić ofiarę życia żołnierzy, bez względu na ich narodowość, 
dokonano uporządkowania:
– Cmentarza żołnierzy napoleońskich i niemieckich z I wojny świato-
wej, położonego przy ulicy Lipowej w Nasielsku,
– Mogiły „KURHAN” z lat 1914–1918, położonej w lesie w pobliżu ul. 

Kolejowej w Cieksynie (kurhan położony jest w miejscu trudno do-
stępnym w lesie, w związku z tym dokonano przecinki, umożliwiając 
dojście do mogiły, oznakowano strzałkami dojście oraz uporządko-
wano mogiłę),
– Grobu Nieznanego Żołnierza, położonego na Cmentarzu parafial-
nym w Cieksynie,
– Grobu Żołnierzy Wojska Polskiego Poległych w 1920 r., znajdujące-
go się na Cmentarzu Parafialnym w Nasielsku.
Prace zostały wykonane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Nasielsku, a grób na cmentarzu w Cieksynie przez Firmę 
KaBa Leszek Kaczyński w Nasielsku, pod nadzorem Wydziału Środo-
wiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (J.S.)
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OD REDAKCJI

RUBRYKA HARCERSKA

95-lecie
Już niedługo niezwykłe wydarzenie! Połączone siły kazuń-
skich saperów i harcerzy Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowie-
cki będą świętować rocznice swojego istnienia. Zapraszamy 
wszystkich na Piknik Rodzinny, który odbędzie się z tej okazji. 

Czeka nas moc atrakcji, występy artystyczne, konkursy, pokaz 
sprzętu wojskowego, dmuchane zabawki dla najmłodszych 
oraz występ zespołu „Dom o zielonych progach”. 
Podczas obchodów naszemu hufcowi zostanie nadane imię 
„Korpusu Kadetów nr 2” z Twierdzy Modlin, które zdoby-
waliśmy przez ostatni rok; zostanie też odnowiony sztandar 
hufca. 
Nie może Was tam zabraknąć – do zobaczenia 7 września w 
parku im. Józefa Wybickiego w Nowym Dworze Mazowie-
ckim.

OD REDAKCJI
W odniesieniu do listu Stowarzyszenia „Eko-Życie”, który ukazał się w poprzednim numerze ŻN, pragnę wyjaś-
nić wszystkim, którzy być może od niedawna mają do czynienia z naszym lokalnym pismem, że zawsze jego 
zasadniczą rolą było przekazywanie informacji. Nie zajmujemy się „urabianiem opinii publicznej”, wychodząc 
z założenia, że nasi Czytelnicy myślą samodzielnie i potrafią wyrobić sobie zdanie na każdy temat. 
Zaś w kwestii rzetelności relacji z rozprawy administracyjnej stwierdzić trzeba, że w ŻN ukazał się jedynie krótki 
artykuł, do którego zapewne obie zainteresowane strony mogłyby mieć zastrzeżenia. Choćby z tego powodu, 
że omówieniu ich zdania (ewentualnie ich wypowiedziom) poświęcono zbyt mało miejsca. Zawsze artykuł pra-
sowy w takim przypadku, poza konkretnymi informacjami, będzie przekazywał subiektywne wrażenia autora 
i trudno w tej materii dyskutować.

Iwona Pęcherzewska, redaktor naczelny

O wiatraku w Popowie
Refleksje A. Zawadzkiego w sprawie listu Stowarzyszenia Eko-Życie skierowanego do redakcji „Życia 
Nasielska”, a zamieszczonego w numerze 17. ŻN (15–28 sierpnia) w związku z artykułem zamieszczonym 
w nr 16. ŻN traktującym o problemach związanych z budową „wiatraka” w Popowie (NIE dla wiatraka w Po-
powie)
Zacznę od ostatniego akapitu tego listu, ponieważ jest on według mnie wielce symptomatyczny dla działań Sto-
warzyszenia Eko-Życie, a zwłaszcza dla niektórych jego działaczy, działaczek. 
Autorzy sugerują w nim, że pisząc ten tekst, działałem w imieniu wszystkowiedzącej władzy, urabiając dla niej 
w wiodącym w gminie organie prasowym opinię publiczną. 
To zjawisko, według piszących, było znamienne dla poprzedniej epoki i powinno przejść już do historii. Tu się 
z Państwem zgadzam. Jedna i jedynie „słuszna” idea, jedno „słuszne” stanowisko to relikt przeszłości, tyle że 
ta hydra (komunistyczno-faszystowska) potrafi się odradzać jak feniks z popiołów. Najgorzej, że przypadłość 
ta nie dotyczy tylko ludzi, którzy żyli w poprzednim systemie, ale i ludzi niekiedy bardzo młodych. Oni tę 
przypadłość: potrzebę jedynie słusznej linii mają, według mnie, zakodowaną w genach. I dlatego zachęcam 
działaczy Eko-Życie do zrobienia w tym względzie rachunku sumienia. W myśl starorzymskiej zasady: Audite 
et altera pars (wysłuchajcie i drugiej strony), bo słuchacie samych siebie i chcecie, aby słuchano jedynie Was. 
Przy okazji informuję, że w czasie dwudziestu lat pisania do „Życia Nasielska” nigdy nie byłem obligowany ani 
przez władze samorządowe, ani przez redakcyjnych zwierzchników do propagowania ich stanowiska. A, jak 
wiem, nie zawsze zgadzali się z moimi poglądami ani ja z ich poglądami.
Jednocześnie informuję, że idąc na kolejne spotkanie w sprawie budowy wiatraków, spodziewałem się rzeczo-
wej, wreszcie, rozmowy, ścierania się argumentów, a nie szermowania sloganami i jedynie słusznymi opiniami. 
Wszak miała to być rozprawa administracyjna, a w tej formie przewiduje się ścieranie argumentów. 
Jak w dodatku zauważają autorzy listu, literatura na temat wiatraków jest bogata – trzeba tylko zrobić użytek 
z umiejętności czytania i myślenia. I znaleźć te rzeczowe argumenty dla uzasadnienia swego stanowiska. Tu 
znowu odbijam piłeczkę. Czytajcie, Państwo, i myślcie. 
Jest tylko jeden problem. Trudno posądzić Państwa o nieumiejętność czytania i myślenia. Pozostaje więc po-
dejrzenie, że Państwo z premedytacją nie informujecie społeczności lokalnej o wszystkich aspektach proble-
mu, pomijając to, co jest dla określonej grupy niewygodne. A jak pisał prof. Kotarbiński w krótkim podręczniku 
logiki, przy wnioskowaniu pominięcie nawet jednej błahej przesłanki skutkuje tym, że wynik wnioskowania 
zazwyczaj obarczony jest błędem. Ten sposób urabiania opinii nazywany jest najczęściej manipulacją. Mani-
pulowanie zaś, nawet w słusznej sprawie, jest naganne i zazwyczaj przynosi sprawie więcej szkody niż korzyści. 
A problem jest – i do tego jest to problem poważny, którego nie można zakrzyczeć.
Kuriozalny jest zarzut, że mój przekaz z rozprawy administracyjnej jest nieobiektywny. Warto uważnie prze-
czytać akapit po akapicie, zdanie po zdaniu, aby wyrobić sobie w tej sprawie pewien pogląd. Są przedstawio-
ne strony zainteresowane problemem, jest przedstawiona prowadząca rozprawę kierownik merytorycznego 
Wydziału Urzędu Miejskiego i jej działania, jest przedstawiony planowany przebieg rozprawy, są wreszcie 
zarysowane wątpliwości związane z przebiegiem rozprawy. A przypomnę, że notatka prasowa nie jest proto-
kółem zebrania, a przedstawiciele tytułów prasowych nie utożsamiali się z żadną ze stron. Brak obiektywizmu 
dla Państwa wynika, moim zdaniem z tego, że zabrakło w tekście pewnych, korzystnych dla grupy sterowa-
nej przez Stowarzyszenie Eko-Życie, stwierdzeń, że oto grupa inwestorska bezwzględnych biznesmenów, dla 
których liczą się tylko pieniądze, chciała wcisnąć produkt groźny dla lokalnej społeczności. Tyle że przeciwni-
cy budowy wiatraka tego nie udowodnili i nawet nie próbowali udowadniać. Prawdy w tej sprawie podawane 
były do wierzenia.
Zapewniam też, że wielu mieszkańców gminy chciałoby, bo o tym mówią, aby na naszym terenie powstawa-
ło coś, co będzie gminie przynosić pieniądze, które pozwolą na rozwój gminy. I nie są to wcale przeciwnicy 
„Eko”. Chcą, aby gmina rozwijała się w sposób zrównoważony.

andrzej zawadzki

DERMATOLOG (od lipca 2014) 
Przychodnia w Nasielsku ul. Sportowa 3

Środy 14.30 – 19.00 
zapisy w rejestracji pod nr tel. (23) 691 26 06  

lub (23) 691 25 03 

Dr Aleksandra Komorowska – Roszkiewicz
Konsultacje i zabiegi odpłatne:
• Badanie dermatoskopowe znamion
• Usuwanie drobnych zmian skórnych
• Medycyna estetyczna

• Botox
• Kwas hialuronowy
• Peelingi lekarskie
• Mezoterapia

Zabiegi zawsze poprzedza konsultacja
Od ceny zabiegu  

zawsze odliczana jest cena konsultacji
Cenę zabiegu ustala  

zawsze indywidualnie lekarz

R E K L A M A

Z PARAFII

Nowi wikariusze
Z dniem 27 sierpnia br. w parafii w Cieksynie, Nasielsku i 
Pieścirogach pojawią się nowi wikariusze.
Ks. mgr Robert Bessert, wikariusz parafii pw. Świętej Ro-
dziny w Mławie, będzie wikariuszem parafii pw. św. Rocha 
w Cieksynie. Ks. mgr Grzegorz Walczak, wikariusz parafii 
pw. św. Józefa w Ciechanowie, został mianowany wikariu-
szem parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku. Ks. mgr Kamil 
Kowalski, neoprezbiter, będzie wikariuszem parafii pw. św. 
Katarzyny w Starych Pieścirogach.
Zmiany nastąpią także w pobliskiej paraf ii św. Anny w 
Pomiechowie. Nowym wikariuszem będzie tam ks. mgr 
Dariusz Żuławnik, wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Ze-
grzu.

K.T.

Z PKP

Nowy rozkład 
jazdy pociągów
Wraz z zakończeniem wakacji zmienia się 
rozkład jazdy pociągów. Korekty są zwią-
zane z zakończeniem okresu wakacyjno-
-urlopowego oraz z kont ynuacją prac 
modernizacyjnych – obecnie na odcinku 
Gąsocin–Ciechanów i na odcinku Warsza-
wa Zachodnia (peron 8)–Warszawa Gdań-
ska.
Nowy rozkład obowiązywać będzie do 11 
października br.

Michał B.
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Burmistrz Nasielska

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych,  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk,  

położonej w mieście Nasielsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1354/8.
Podstawa prawna
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.), Uchwały Nr XLIV/319/13 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 207, poz. 2108 ze zm.)  
Przedmiot sprzedaży
Nieruchomość gruntowa położona w mieście Nasielsku, stanowiąca własność Gminy  Nasielsk, ozna-
czona w ewidencji gruntów jako działka nr 1354/8 o pow. 218 m 2, dla której w Sądzie Rejonowym 
w Wyszkowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW 
Nr OS1U/00051903/8.
Przedmiotowa działka ze względu na położenie i niewielką powierzchnię nie nadaje się do samodziel-
nego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Działka jest niezabudowana i nie uzbrojona,  
nie ma dostępu do drogi publicznej. Kształt  działki regularny  zbliżony do kwadratu. Działka znajduję 
się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i gruntu 
niezabudowanego.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielsk przyjętego 
Uchwałą Nr XLVI/330/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010r. przedmiotowa nie-
ruchomość leży w kompleksie planistycznym 0.7MWU – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
wraz z towarzyszącymi usługami, elementami infrastruktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą.
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Forma przetargu
W związku z tym, że działka nie może pełnić samodzielnej funkcji przetarg zostaje ograniczony do 
właścicieli działek przyległych tj. działek o następujących numerach ewidencyjnych: 1336/3, 1335, 
1354/3 i 2595/23.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 900,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset 
złotych) netto.
Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich z nich zaoferuje 
cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień  
wyznaczonego terminu sporządzenia aktu notarialnego.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. 
Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 14 00.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 złotych (słownie: 
tysiąc pięćset złotych).
W przetargu mogą wsiąść udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 23 września2014 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 
0008 0000 1746 2000 0034. 
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 27 lutego 2014 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny 
sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed 
upływem  3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium  w powyższym 
terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięci, unieważniania lub zakończenia 
przetargu wynikiem negatywnym.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do 23 września 2014 r. do godz. 1500 
zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego 
i Nieruchomości pokój nr 214 pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku – II piętro najpóźniej  do 25 września 2014 r.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazane w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca 
nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy, z wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
Okazania dowodu wniesienia wadium
Okazania dowodu tożsamości
Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem prze-
targu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających 
wpisom do rejestru) – aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały 
odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych 
pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie) 
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy 
spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego 
organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie 
aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości.
W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków 
lub jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis 
poświadczony notarialnie).
Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku oso-
bistego winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027 

BURMISTRZ 
mgr Bogdan Ruszkowski

Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk,  

położonej w obrębie Krzyczki – Pieniążki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63
Podstawa prawna
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U.2014 poz.518 ze zm.), Uchwały Nr XL/284/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009 r. w sprawie 
zbycia nieruchomości i Uchwały Nr LIV/378/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie służebności gruntowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).  
Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w obrębie Krzyczki – Pieniążki, oznaczona w ewidencji gruntów jako 
działka nr 63 o pow. 1,16 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OS1U/00009694/0.
Nieruchomość położona jest w obszarze luźnej zabudowy niewielkiej miejscowości o charakterze rolniczym, ok. 2 km na 
wschód od Nasielska, nieco na południe od drogi wojewódzkiej prowadzącej z Nasielska do Pułtuska.
Działka zabudowana jest:
Budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Jest to budynek murowany, wolnostojący, 
częściowo podpiwniczony, parterowy, wybudowany w latach 1992 – 1993.
Dane powierzchniowe budynku :
– pow. zabudowy – 476,54 m2

– pow. netto –  596,77 m2

w tym : komunikacyjna – 82,88 m2

– pow. użytkowa – 489,40 m2

– kubatura –  2589,0 m3

Instalacje :
 – wodociąg sieciowy i własna studnia głębinowa,
 – kanalizacja lokalna ze szczelnym szambem zlokalizowanym 
na działce,
 – instalacja elektryczna 3 – fazową,
 – instalacja ciepłej wody – z własnej kotłowni,
 – instalacja alarmowa,  antywłamaniowa,
 – instalacja centralnego ogrzewania, wodna z piecem na 
paliwo stałe sterowanym automatycznie.

Budynek w średnim stanie technicznym i średnim standardzie wykończenia. Budynek nie użytkowany od kilku lat. 
Budynkiem gospodarczym, murowanym, wolnostojącym, parterowym, nie podpiwniczonym
 – pow. zabudowy – 28,0 m2. 
Budynek zdewastowany, w złym stanie technicznym kwalifikującym się do rozbiórki.
Część zabudowana nieruchomości jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki drucianej, plecionej na słupkach stalowych 
wbetonowanych punktowo. Brama i furtka – spawana z elementów stalowych. Działka o dość dobrym, trapezowatym, 
wydłużonym kształcie. W części zabudowanej działki – teren równy, płaski. W północnej, niezabudowanej części działki – 
teren obniża się w stronę strugi i jest częściowo zakrzaczony.
Dojazd do nieruchomości: droga wiejska o nawierzchni asfaltowej, a bezpośrednio do przedmiotowej nieruchomości – 
dojazd poprzez nieruchomość, na której ustalona będzie z chwilą sprzedaży służebność polegająca na prawie przechodu 
i przejazdu przez działkę nr 68/2 w pasie gruntu o szer. 5,0 m wzdłuż granicy działki, od strony graniczącej z działką nr 62.
Na budynku zainstalowana jest antena nadawcza internetu, nie stanowiąca części składowej nieruchomości.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość nie jest objęta miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Nasielsk uchwalonego 
uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2010 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Strefie 
„D” tereny rolne, skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, modernizacja oraz przekształcanie. Obszar 
krajobrazu chronionego Nasielsko – Karniewskiego.
Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 449 300, – złotych   (zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 
10 ustawy o podatku od towarów i usług).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny 
wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień  wyznaczonego terminu 
sporządzenia aktu notarialnego.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali 
konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W przetargu mogą wsiąść udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 
które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 29 października 2014 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034. 
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 24 września 2014 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem  3 dni od zamknięcia przetargu na 
wskazane przez nich konta. Wadium  w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięcia, 
unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od 
zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do: Okazania dowodu wniesienia wadium;  Okazania dowodu tożsamości.
Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami 
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – 
aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na 
nabycie nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie) .
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu 
z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli 
zgoda ta jest wymagana.
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego 
do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości. W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest 
stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu 
(podpis poświadczony notarialnie).
Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien złożyć 
stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego. Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne 
i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027 

BURMISTRZ 
mgr Bogdan Ruszkowski
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Jedzmy kasze!
Kiedy pytam swoich pacjentów, czy lubią i jadają kasze, często słyszę: „Tak”. 
Jednak gdy zadam kolejne pytanie: „Jak często spożywają kasze?”, tu już od-
powiedzi nie są zadowalające: „Raz na miesiąc lub rzadziej”. A dlaczego tak 
rzadko? „Tak po prostu” lub „Bo dzieci nie lubią” – tylko jak mają polubić kasze, 
jeśli nie mają okazji do ich polubienia? 
Są kasze, które wyłącznie można stosować do mięsa czy zup. Ale są także ka-
sze, które można podawać jako deser. Kolejną wymówką jest: „Nie umiem jej 
ugotować”; „Nie wiem z czym podać”. A wystarczy przeczytać tekst na opa-
kowaniu – obecnie na większości jest przynajmniej jeden przepis. Dostęp do 
internetu ma większość z nas, a tam można odszukać wiele różnego rodzaju 
przepisów na dania z kasz.
Kaszę kukurydzianą otrzymuje się z obłuszczonego i połamanego ziarna ku-
kurydzy. Jest drobna i ma żółty kolor. Kasza ta jest popularna na całym świe-
cie, jednak w Polsce kupowane są głównie kaszki kukurydziane dla niemowląt. 
Z kaszy tej korzystają również osoby na diecie bezglutenowej, ponieważ nie 
zawiera glutenu. Jakie są właściwości takiej kaszy? Jest lekkostrawna, dlatego 
można ją wykorzystać na kleik dla osób z problemami przewodu pokarmo-
wego. Dostarcza również luteinę, która neutralizuje wolne rodniki, które przy-
czyniają się do pogarszania wzroku. Ciekawostka: przy przygotowywaniu 
wypieków kasza kukurydziana może stanowić zamiennik dla jajka. Wystarczy, 
że 1 łyżkę kaszy rozmiesza się w 2 łyżkach wody i doda do ciasta, placków 
czy naleśników. 
Kasza kuskus, podobnie jak kukurydziana, jest jasnożółta i drobna. Powstaje 
z twardej pszenicy durum, której ziarna po oczyszczeniu gotuje się na parze 
i poleruje. Pośród wszystkich innych kasz zawiera najwięcej białka i węglowo-
danów, ma mniej błonnika i nieco mniej tłuszczu. Jest lekkostrawna, dlatego 
może stanowić element diety osób cierpiącym na schorzenia układu pokar-
mowego. Ze względu na ilość białka i węglowodanów jest także polecana dla 
sportowców. Kasza kuskus jest najszybsza i najłatwiejsza w przygotowaniu. 
Doskonale sprawdzi się w podróży oraz w dni, w które nie mamy czasu na 
gotowanie – wystarczy zalać ją wrzątkiem lub ugotować na parze. Tak przy-
gotowaną możemy jeść na słodko – dodając owoce i biały ser z jogurtem, lub 
na słono – z mięsem i warzywami. Powinny jej unikać osoby na diecie bezglu-
tenowej, ponieważ zawiera gluten, oraz dzieci poniżej 9 miesiąca.
Kasza jaglana powstaje z ziarna prosa. Spośród wszystkich kasz zawiera naj-
więcej żelaza, miedzi, witaminy B1, B2 i B6. Pod względem zawartości cynku 
prawie dorównuje kaszy gryczanej. Z powodu dużej zawartości wieloniena-
syconych kwasów tłuszczowych szybko ulega procesowi jełczenia, dlatego 
okres jej przechowywania jest krótszy niż innych kasz. Kaszy jaglanej nie po-
winny spożywać często osoby z niedoczynnością tarczycy (nie częściej niż 
raz w tygodniu).
Kasza jęczmienna jest jasnoszara. W zależności od stopnia rozdrobnienia dzie-
limy ją na: pęczak – całe ziarno wypolerowane i pozbawione łuski; perłową 
– ziarna pocięte są na kawałki i w zależności od stopnia rozdrobnienia stano-
wią kaszę grubą, średnią i drobną; łamaną (wiejską) – tu też ziarna są pocięte na 
kawałki (różnica polega na tym, że kasza łamana nie jest polerowana, dzięki 
czemu zachowuje więcej cennych składników).
Duża zaletą kaszy jęczmiennej jest duża zawartość B-glukanów, czyli roz-
puszczalnego błonnika. Spożycie B-glukanów sprzyja zmniejszeniu wchła-
niania cholesterolu i tłuszczów ze spożytego posiłku oraz zwiększonego ich 
wydalania z kalem i kwasami żółciowymi. Dodatkowo zawiera fitozwiązki, takie 
jak sterole i tokotrienosterole, które również wpływają na obniżenie stężenia 
cholesterolu we krwi. Zawiera także przeciwutleniacze, które mają właściwości 
przeciwalergiczne, przeciwwirusowe, antybakteryjne, przeciwnowotworowe 
oraz przeciwzapalne. Spowalniają też procesy starzenia, wzmacniają mięśnie 
i naczynia krwionośne oraz działają ochronnie na miąższ wątroby, nerki i serce.
Kasza gryczana jest wytwarzana z nasion gryki. Możemy wyróżnić: kaszę nie-
prażoną, która powstaje z łamanych, niepalonych ziaren gryki o kremowej bar-
wie i delikatnym smaku; prażoną, która ma brązową barwę i charakterystyczny 
intensywny smak.
W porównaniu z innymi kaszami gryczana zawiera najwięcej jednonienasy-
conych kwasów tłuszczowych, wapnia, fosforu i kwasu foliowego. Zawiera też 
znaczne ilości żelaza, magnezu, cynku witaminy B1, B6, a ponadto białko o wy-
sokiej wartości odżywczej. Reguluje stężenie insuliny i glukozy we krwi, za-
wiera przeciwutleniacze i jest bezglutenowa. Jednak powinny jej unikać dzieci 
poniżej 10. miesiąca życia, osoby z niewydolnością nerek oraz osoby z wrzo-
dami żołądka i dwunastnicy i innymi problemami przewodu pokarmowego.
Kasza manna to biała, drobna kasza powstała podczas przemiału pszenicy na 
mąkę. Jest łatwa i szybka w przygotowaniu. W sklepach, poza zwykłą kaszą 
manną, znajdziemy także mannę błyskawiczną (preparowaną). Dostępna jest 
również kasza manna razowa, która zawiera więcej błonnika i składników mi-
neralnych. Jest to kasza lekkostrawna – wskazana dla osób z chorobami układu 
pokarmowego i po przebytych operacjach. Praktycznie nie zawiera błonnika. 
Ma za to gluten. W jadłospisie niemowląt jest ona wprowadzana jako pierwsza 
kaszka zawierająca gluten (w 5.–6. miesiącu życia, po pół łyżeczki dziennie do 
zupki lub mleka). Zalecana jest także u osób z biegunką. Natomiast unikać jej 
powinny osoby z cukrzycą, zaparciami i na diecie odchudzającej oraz bezglu-
tenowej. Smacznego!

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny 506-958-184

dietetyk_iwona@wp.pl.      konsultacjedietetyczne.pl

WETERYNARZ RADZI

Jak często powinniśmy szczepić 
psa lub kota?
Pierwsze szczepienie odbywa się 
zwykle jeszcze w hodowli. W przy-
padku szczeniąt wykonuje się je od 6. 
tygodnia życia, a w przypadku kociąt 
od 8. tygodnia. Rodzaj szczepionek 
i dokładny harmonogram są zawsze 
ustalane indywidualnie dla każdego 
pacjenta, jednak w przypadku szcze-
niąt szczepienia wykonujemy zwykle 
w 6., 9. i 12. tygodniu życia, a w przy-
padku kociąt – w 8. i 12. tygodniu 
życia. Najmłodsze, 6-, 7-tygodnio-
we szczeniaczki szczepimy przede 
wszystkim przeciwko nosówce i par-
wowirozie. 
Stopniowo, wraz z kolejnymi daw-
kami, rozszerzamy panel szczepień 
o kolejne choroby, stosując co-
raz bardziej złożone szczepionki. 
W przypadku psów nie wolno za-
pomnieć o szczepieniu przeciwko 
wściekliźnie. Jest to jedyne szcze-
pienie, co do którego właściciel jest 
zobowiązany prawnie, a reguluje to 
Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt 
i zwalczaniu chorób zakaźnych zwie-
rząt z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 
2008 nr 213 poz. 1342 ). 
Art. 56 tejże ustawy mówi „Posiada-
cze psów są obowiązani zaszczepić 
psy przeciwko wściekliźnie w termi-
nie 30 dni od dnia ukończenia przez 
psa 3 miesiąca życia, a następnie nie 
rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia 
ostatniego szczepienia”. Jest to do-
syć istotne, gdyż panuje wciąż jesz-
cze przekonanie, że piesków typowo 
domowych nie trzeba szczepić prze-
ciwko wściekliźnie lub też że psy 
szczepimy, gdy ukończą one 6 mie-
sięcy. Warto zaznaczyć, że za brak 
szczepienia psa przeciwko wście-
kliźnie na właściciela może zostać 
nałożony mandat karny, a organem 
nakładającym mandat może być Po-
licja lub np. Inspekcja Weterynaryjna. 
Obowiązkowi szczepienia przeciwko 
wściekliźnie nie podlegają koty, cho-
ciaż od kilku lat to one są uważane 
za główny rezerwuar wścieklizny. Ze 
względu na obowiązek szczepienia 
psów, a także z uwagi na dwukrotne 
w ciągu roku szczepienia lisów wolno 
żyjących, wścieklizna u tych gatun-
ków jest w naszym kraju praktycznie 
niespotykana, natomiast koty i nie-
toperze to teraz główni przenosiciele 
choroby. Warto więc szczepić kota, 
zwłaszcza wychodzącego. Coraz 
częściej wspomina się, że być może 
obowiązek corocznego szczepie-
nia psów zostanie zniesiony na rzecz 
szczepień co 2–3 lata, ale za to zo-
stanie wprowadzony obowiązek 
szczepienia właśnie kotów. To jednak 
pozostaje jak dotąd w sferze planów.
Wątpliwości u świeżo upieczonych 
właścicieli zwierząt nasuwać może 
konieczność kwarantanny i izolowa-
nia maluszków do czasu ukończe-
nia wszystkich szczepień. Niegdyś 
obowiązkowa kwarantanna jest te-
raz kwestionowana przez beha-
wiorystów jako coś, co utrudnia 
socjalizację szczenięcia czy kocięcia 
z otoczeniem. Oczywiście, istnie-
je ryzyko zachorowania zwierzęcia, 
które nie ma jeszcze ukończonych 
wszystkich szczepień. Każdy lekarz 
„zakaźnik” będzie doradzał izolację 

i absolutny brak kontak-
tu z innymi osobnikami, 
które mogą wydawać się 
zupełnie zdrowe, a mogą 
być przecież bezobjawo-
wymi nosicielami. Każdy 
behawiorysta natomiast 
będzie doradzał jak naj-
więcej atrakcji w życiu 
maluszka, by wyrósł on 
na odważnego, wesołe-
go osobnika. Każdy właś-
ciciel powinien chyba znaleźć złoty 
środek. Argumenty behawiorystów 
są takie, że wirusa możemy przynieść 
nawet na butach, jego cząstki unoszą 
się w powietrzu i łatwo zarazić szcze-
nię lub kocię nawet wtedy, gdy jest 
ono izolowane. Podkreślają oni także 
fakt coraz wyższej świadomości ho-
dowców, którzy szczepią matki przed 
kryciem, dzięki czemu maluszki uzy-
skują większą ilość przeciwciał na 
swoje początkowe tygodnie życia, 
przez co są odporniejsze na podsta-
wowe choroby zakaźne. Korzyści 
z wczesnej socjalizacji są na pew-
no ogromne, dlatego wydaje się, że 
wyprowadzanie psa czy kota na ze-
wnątrz nawet przed ukończeniem 
programu szczepień ma swoje plusy, 
zwłaszcza jeśli dysponują Państwo 
własnym domkiem z ogródkiem. 
Rodzaje szczepionek oraz to, prze-
ciwko jakim chorobom będziecie 
Państwo chcieli szczepić swoje zwie-
rzę, należy omówić z lekarzem wete-
rynarii. Zarówno w przypadku psów, 
jak i kotów istnieje kilka szczepionek, 
których podanie jest nie rozważane 
we wszystkich przypadkach. Wia-
domo na przykład, że szczepionki 
przeciwko nosówce i parwowirozie 
u psów nie muszą być powtarza-
ne corocznie. Z pewnością warto je 
powtórzyć po roku od zakończenia 
szczenięcego programu szczepień, 
ale w późniejszym, dorosłym życiu 
można je podawać co 2–3 lata. Po-
dobne spostrzeżenia dotyczą kotów. 
W ich przypadku podkreśla się jed-
nak niedoskonałość szczepień wie-
ku młodzieńczego. Holenderskie 
badania wskazują bowiem, że część 
kotów jeszcze w wieku 13.–14. tyg. 
życia ma bardzo liczną pulę przeciw-
ciał odziedziczonych od matki, któ-
re są w stanie zneutralizować podaną 
szczepionkę, zanim organizm kota 
zdoła wytworzyć jakiekolwiek włas-
ne przeciwciała. Zjawisko to nazywa-
my luką immunologiczną. 
Jest to taki stan organizmu, w któ-
rym ilość przeciwciał otrzymanych 
od matki jest na tyle duża, że bez 
trudu zwalczają one podaną przez 
nas szczepionkę, traktując ją jako re-
alne zagrożenie; jednocześnie ilość 
tych przeciwciał jest niewystarcza-
jąca, by w obliczu prawdziwego za-
każenia obronić malucha przed 
chorobą. Mamy więc do czynienia 
z sytuacją, w której po podaniu jed-
nej, a czasem nawet dwóch dawek 
szczepionki organizm kociaka lub 
szczenięcia nie zdążył wytworzyć 
własnych przeciwciał, gdyż zanim 
to nastąpiło, przeciwciała matczyne 
zneutralizowały szczepionkę. Szcze-
pienie w pewnym sensie „idzie na 

marne”, a maluszek w dalszym cią-
gu pozostaje wrażliwy na choroby. 
Na podstawie badań długości życia 
przeciwciał matczynych oraz ich ilo-
ści opracowano pewne standardowe 
schematy szczepień, które z najwięk-
szym prawdopodobieństwem omi-
jają problem luki immunologicznej. 
Powtarzanie szczepień po 3 czy 4 
tygodniach ma na celu wywołanie 
efektu „przypomnienia”, co spra-
wia, że produkowanych jest jeszcze 
więcej przeciwciał, i to tych, które 
starczają na dłużej, bo mają dłuższy 
okres przeżycia. Jednak Holendrzy 
udowadniają, że koty mają szcze-
gólnie długo żyjące przeciwciała od 
matki i szczepienie ich w 8. i 12. ty-
godniu może okazać się niewystar-
czające do pełnego zabezpieczenia 
przed chorobą. Zalecenie ich jest 
takie, by koty szczepić dodatkowo 
około 16.–20. tygodnia życia. 
Ciekawostką może być też fakt, 
że najnowsze wytyczne dotyczą-
ce miejsca podawania szczepionki 
u kota wskazują na ogon jako najbar-
dziej idealne do tego miejsce. Chodzi 
o tzw. mięsaki poszczepienne, któ-
re mogą zdarzać się u kota w miej-
scu podania zastrzyku – nie tylko 
ze szczepionką, ale nawet zwykłym 
antybiotykiem, lekiem przeciwbó-
lowym lub środkiem antykoncep-
cyjnym. Mięsaki, jako nowotwory 
powstające w miejscu iniekcji, usuwa 
się chirurgicznie, w związku z czym 
chirurdzy, poproszeni o opinię w tej 
kwestii, wskazali ogon jako idealne 
miejsce do robienia zastrzyków. Jak 
Wasze koty zareagowałyby na pró-
bę podania szczepionki w ogon? 
Chyba wolimy się o tym nie przeko-
nywać…
Czy po szczepieniu zwierzę ma pra-
wo czuć się gorzej? Tak. Ma prawo 
mieć nawet gorączkę, podobnie 
zresztą jak dzieci. To znak, że orga-
nizm walczy i reaguje na „intruzów” 
wprowadzonych drogą szczepie-
nia. Reakcją niepożądaną jest wstrząs 
anafilaktyczny, czyli silna reakcja 
uczuleniowa na jeden ze składników 
szczepionki, która może rozwinąć się 
już kilkanaście do kilkudziesięciu se-
kund po podaniu szczepionki i przy 
braku leczenia może prowadzić do 
śmierci. Późne reakcje uczuleniowe 
mogą także się zdarzyć – pokrzyw-
ka, obrzęki. Są to sytuacje niezwykle 
rzadkie, spotykamy je w bardzo, bar-
dzo wyjątkowych okolicznościach, 
warto jednak o nich pamiętać, by 
w razie potrzeby zareagować. Jeżeli 
stan Waszego psa czy kota po szcze-
pieniu budzi Państwa niepokój, warto 
udać się z nim do lekarza.

Małgorzata i Adam Rosłońscy
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Kino NIWA ZAPRASZA
27–31 sierpnia godz. 15.00

Wakacje Mikołajka
Familijny, komedia; Francja; 1 godz. 30 min.

Koniec szkoły to najszczęśliwszy dzień w roku 
dla Mikołajka i paczki jego oddanych przyjaciół. 
Wystarczy spakować walizki i można ruszać  
w wymarzoną wakacyjną podróż. A ta zaprowa-
dzi bohatera w sam środek malowniczej Bretanii. 

27–31 sierpnia godz. 17.00

Dawca pamięci
Dramat, sci-fi; USA; 1 godz. 30 min.

W fikcyjnym świecie bez wad oraz uczuć dwu-
nastoletni Jonas zostaje wybrany i szkolony przez 
poplecznika, by odbierać wspomnienia społe-
czeństwu.

27–31 sierpnia godz. 19.00

Niezniszczalni 3
Akcja; USA; 1 godz. 30 min.

Niezniszczalni mierzą się ze starym przyjacie-
lem oraz założycielem ekipy, który zszedł na złą 
drogę. Teraz pragnie on zemsty oraz zniszczenia 
swoich byłych towarzyszy.

3–7 września godz. 15.00

Dzwoneczek  
i tajemnica piratów 3D

Animacja, fantasy; USA; 1 godz. 18 min.

Dzwoneczek i jej utalentowane przyjaciółki wy-
ruszają na pełną przygód wyprawę, by odzyskać 
magiczny pył, skradziony z Przystani Elfów przez 
tajemniczą Zarinę. 

3–7 września godz. 17.00

Herkules
Fantasy, przygodowy; USA; 1 godz. 38 min.

Herkules, grecki półbóg, razem z towarzyszami 
zostaje wynajęty przez króla Tracji, aby szkolił 
jego armię. 

3–7 września godz. 19.00

Sekstaśma
Komedia; USA; 1 godz. 34 min.

By odświeżyć swoje pożycie małżeńskie, An-
nie i Jay kręcą sekstaśmę, a nagranie za sprawą 
Chmury trafia na wszystkie iPady, które poda-
rowali swoim bliskim. Teraz muszą je odzyskać. 

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
Zacznij pilnować swoich spraw i ostrożniej 
podchodź do ludzi. Wszystkie umowy za-
wieraj u notariusza. Wtedy będziesz spać 
spokojnie. Zwłaszcza że ostatnio masz z tym 
problem. 

Byk 21.04–20.05
Wszelkie rewolucyjne zmiany nie leżą 
w Twoim charakterze. A jednak teraz będzie 
inaczej. Grozi Ci prawdziwa zawierucha. Na 
szczęście przyniesie ona także pozytywne 
zmiany. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Nie znosisz nudy i powtarzalnych zadań. Nie-
stety, obecnie skazany jesteś na takie. Spróbuj 
więc realizować się poza pracą. Jednak pamię-
taj, że nie masz zbyt silnych nerwów, a co za 
dużo, to niezdrowo. 

Rak 22.06–22.07
Urlop okazał się dla Ciebie zbyt krótki. Jesz-
cze byś sobie chętnie pospacerował nad Bał-
tykiem. Natłok pracy szybko ściągnie Cię na 
ziemię. W tym tygodniu nie będziesz miał 
czasu na wspomnienia.

Lew 23.07–23.08
Nie ignoruj zobowiązań, które wcześniej za-
ciągnąłeś. Zniecierpliwieni wierzyciele w tym 
tygodniu mogą Cię nękać, a niektórzy nie będą 
przebierać w środkach. Spróbuj do tego nie do-
puścić.

Panna 24.08–22.09
Nawet wołami trudno by było Ciebie odciągnąć 
od pracy. Chyba się zagalopowałeś. W tym ty-
godniu sam się przekonasz, że może to być nie-
bezpieczne dla Twojego zdrowia. Koniecznie 
zmierz sobie ciśnienie krwi. 

Waga 23.09–23.10
Nadal rozglądasz się za nową pracą. Zapytaj 
najpierw siebie, w czym najlepiej się czujesz. 
Dużą satysfakcję dałoby Ci zajęcie, w którym 
miałbyś kontakt z ludźmi. Z całą pewnością 
można Ci zaufać. 

Skorpion 24.10–22.11
Twoje gadulstwo wywołało ferment w biurze. 
Tym bardziej że niepotrzebnie rozdmuchałeś 
niesprawdzone wcześniej informacje. Słowo, 
niestety, ma swoją siłę rażenia. Postaraj się uspo-
koić niepotrzebne emocje. 

Strzelec 23.11–21.12
Musisz nadrobić stracony czas. Urlop Cię zre-
laksował, jednak zaległych tematów w pra-
cy sporo przybyło. Znajdziesz w sobie siłę 
i wszystko nadrobisz. Do nowych znajomości 
podchodź ostrożnie.

Koziorożec 22.12–20.01
Jest szansa, że teraz poczujesz wreszcie grunt 
pod nogami. Do tej pory miotałeś się na 
grząskim terenie. To dobrze, że nie straciłeś 
instynktu samozachowawczego. Teraz mo-
żesz bazować na intuicji.

Wodnik 21.01–19.02
Działać będziesz w szerszym gremium. 
Spróbuj się do niego dostosować. Będąc in-
dywidualistą, możesz mieć z tym problem. 
W tym tygodniu cała grupa musi podjąć 
ważne decyzje. 

Ryby 20.02–20.03
Zadanie powierzone Ci w najbliższym czasie 
będzie wymagało ogromnego skupienia. Sam 
musisz dojść do sedna sprawy. Postaraj się za-
chować dobrą formę i nastrój. Tylko spokój 
może Cię uratować. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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Firma elektryczna z Nasielska 
przyjmie praktykantów klasy I ZSZ.  
Tel. 518 529 925.

Instalacje elektryczne – uprawnienia, 
alarmy, kamery, przyłącza energe-
tyczne. Tel. 518 529 925.

Podnośnik koszowy 20 m – wynajem 
Nasielsk. Tel. 518 529 925.

Sprzedam działki 1000 i 1500 m2, 
prąd, woda, gaz. Tel. 500 138 106.

Sprzedam dom w Nasielsku, stan 
surowy otwarty 140 m2, działka  
740 m2 ogrodzona. Tel. 509 175 901 .

Logopeda. Tel. 504 984 957.

Sprzedam mieszkanie M4, os. 
Piłsudskiego, 63m2 , 170 000 zł.  
Tel. 504 645 021

Usługi hydrauliczne . tel. 504 618 250

Sprzedam tanio działki budowlane. 
Tel. 518 445 613

Sprzedam mieszkanie o pow. 36 m2 
na os. Piłsudskiego w Nasielsku. Tel. 
505 941 678.

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
po remoncie, os. Warszawska parter. 
Tel. 604 337 062.

Przyjmę do pracy stolarzy, lakierni-
ków meblowych. Praca w Nasielsku. 
Tel. 509 724 257.

Usługi dekarskie i ogólnobudowlane. 
Tel. 607 800 748; 517 099 737.

Sprzedam działkę 2 ha przy  
ul. Kolejowej w Nasielsku. Tel. 500 
115 958.

Lokal do wynajęcia pod działal-
ność handlową w miejscowości 
Studzianki. Tel. 531 881 222.

Sprzedam halę 11470 m2, działka 
3500 m2. Cena 160 tys. Zł. Nasielsk. 
Tel. 690 225 886.

Wynajmę mieszkanie. Tel. 509 313 
184.

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
M4 w Nasielsku. Tel. 729 491 223.

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 792 
708 486.

Sprzedam lub wynajmę kawalerkę 
w Nasielsku na ul. Warszawskiej, 
35,4 m2. Tel. 608 378 366.

Sprzedam działki budowlane 
w Nasielsku. Tel. 785 330 439.

Przyjmę do montażu okien i drzwi 
z ogólnym doświadczeniem budow-
lanym. Tel. 509 666 631; e-mail: hmb.
nasielsk@ms.pl

Sprzedam działki budowlane 
w Nasielsku. Tel. 609 120 187.

Zakład Stolarski KONDOR zatrudni 
stolarzy, szlifierzy tylko z doświad-
czeniem (11-12 zł/h) i lakierników 
(stawka do uzgodnienia). Umowa 
o pracę. Siennica k/Nasielska.  
Tel. 602 219 556 (w godz. 17.00 – 
19.00).

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

SKUP ZŁOMU
NAJWYŻSZE CENY

SIENNICA
tel. 23 691 27 52

pn.-pt. 800-1600,   sob. 800-1400
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Sprzedam drewno opałowe komin-

kowe i piecowe. Tel. 501 461 424 (po 

godz. 17.00).

Sprzedam dom 90 m2 w Kosewie; 

działka 5800 m2. Tel. 602 550 852.

Sprzedam suszarnię podłogową 

z piecem olejowym 80 kW. Tel. 660 

527 035.

Sprzedam dom z działką 1000 m2 

w Jońcu. Tel. 509 080 104; www.

domwjoncu.pl

Sprzedam 2 ha trawy. Tel. 506 526 

733.

Przyjmę do pracy brygady brukarskie, 

brukarzy z doświadczeniem. Tel. 694 

174 945.

Zatrudnię krawcowe oraz praso-

waczki. Tel. 606 656 545.

Przyjmę malarza, szpachlarza, mon-

tera płyt GK. Tel. 502 789 087.

Zatrudnię mężczyznę 25-35 lat do 

obsługi programu komputerowego 

służącego do projektowania mebli. 

Nasielsk-Siennica. Tel. 602 219 556.

Wynajmę mieszkanie przy ul. Rynek. 

Tel. 516 127 903.

Szukam opiekunki do 1 i 9 m. dziecka 

w Nasielsku. Tel. 667 246 407.

Zatrudnię kierowcę kat.C+E.  

Tel. 695-163-726.

Zatrudnię handlowca - wymagane 

doświadczenie w branży budowla-

nej. Tel. 695-163-726.

Sprzedam las w Malczynie ponad 

1ha. Tel. 507373783.

Sprzedam słomę w kostkach, ow-

sianą pastewną oraz żytnią, suchą 

ze stodoły. Tel. 606 423 338.

Sprzedam kopaczkę dwurzędową 

traktorową , stan bardzo dobry.  

Tel. 602 870 540.

Korepetycje z języka angielskiego 

- wszystkie poziomy nauczania, 

skuteczne przygotowanie do eg-

zaminów. Tel. 697 339 708. 

Do wynajęcia kawalerka, Stare 

Pieścirogi. Tel. 608 350 378.

Sprzedam działkę rekreacyjną z ga-

rażem, os. Warszawska. Tel. 606 450 

438.

Sprzedam działkę 2000 m2 z domem, 

Stare Pieścirogi. Tel. 696 990 459.

Sprzedam meble sklepowe: używane 

(stan dobry), krajalnicę, wagę, klima-

tyzator. Tel. 664 340 922.

OGŁOSZENIA DROBNE

Cennik reklam i ogłoszeń
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 0,85 

4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00

5. insert – 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

WOLNE TERMINY!
WESELA, PRZYJĘCIA

PROMOCYJNE CENY!
Wesela 120-160 zł/os.
Przyjęcia 60-120 zł/os.

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

Tel. (23) 69 30 222; 601 885 965

Nasielsk, dn. 25 lipca 2014 roku
ZPN. 6722.1.30.2014

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany  

Miejscowego Planu Ogólnego  
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk  

dot. wsi Dębinki, Miękoszyn – Miękoszynek, Studzianki

Na p o dst awie  ar t .17  p kt  9  i  p kt  11  us t aw y z  dn ia  27 mar-
ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/331/14 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólne-
go Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. wsi Dębinki, 
Miękoszyn – Miękoszynek, Studzianki 

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu zmiany Miejsco-
wego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Nasielsk, dot. wsi Dębinki, Miękoszyn – Miękoszynek, Studzianki 
w dniach od 11 sierpnia 2014 roku do 5 września 2014 roku, w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, II piętro, po-
kój nr 214, w godzinach od 800 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego, 
rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 3 września 2014 roku o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, I piętro (pokój nr 112 – sala 
konferencyjna).
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Bur-
mistrza Nasielska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia – 24 września 2014 roku.

                   Burmistrz Nasielska 
                                           Bogdan Ruszkowski 

                 
Sporządziła: B. Strzelecka tel. 23 6933115 

Nasielsk, dnia 09.06.2014 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ NASIELSKA informuje, że Rada Miejska w Nasielsku 
w dniu 24 kwietnia 2014 r. podjęła Uchwałę Nr LII/368/14 w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali miesz-
kalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży  tych lokali 
w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk, na rzecz 
dotychczasowych najemców.
W związku z powyższym istnieje możliwość wykupu przez dotychcza-
sowych najemców lokali mieszkalnych z bonifikatą w wysokości 55 % 
od ceny lokalu mieszkalnego oraz od ceny części ułamkowej nieru-
chomości wspólnej, w przypadku jednorazowej zapłaty całej ustalonej  
kwoty przed nabyciem.
Dodatkowo ustalono bonifikatę w wysokości 5 % jeżeli trwał powyżej 
10 lat.
Zasady sprzedaży określone w niniejszej uchwale obowiązać będą do 
31 grudnia 2016 r.

Szczegóły w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nierucho-
mości Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215 lub pod nr tel. 
23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Firma Probet zatrudni od zaraz  
pracownika ochrony z orzeczeniem  

o stopniu niepełnosprawności. 
Kontakt 571-305-636. 
Proszę dzwonić od pn. do pt. 

od godz. 7.00 do 16.00. 
Praca na terenie Nasielska.
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „szesnastego” 01.08.2014 r.:
1. Janusz Wydra – Janusz Muzal   86 pkt (68,25%)
2. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   80 pkt (63,49%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  79 pkt (62,70%)
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 64 pkt (50,79%)
5. Krzysztof Michnowski – Robert Truszkowski 55 pkt (43,65%)
6. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski  55 pkt (43,65%)
7. Jacek Jeżółkowski – Krzysztof Turek  55 pkt (43,65%)
8. Waldemar Gnatkowski – Piotr Turek  30 pkt (23,81%)
Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:
1-2.  Janusz Wydra     75 pkt
 Janusz Muzal    75 pkt
3-4.  Piotr Kowalski      72 pkt
 Grzegorz Nowiński    72 pkt
5. Robert Truszkowski   68 pkt
6.  Mariusz Figurski    67 pkt
7. Krzysztof Morawiecki    65 pkt
8-9. Zbigniew Michalski   63 pkt
 Krzysztof Michnowski   63 pkt
10. Kazimierz Kowalski   61 pkt
 PK

fot. T. Zawadzki

1. Żbik Nasielsk – Boruta Kuczbork 15-08-2014 2:0

2. Żbik Nasielsk – Orzyc Chorzele 20-08-2014 4:0

3. Rzekunianka Rzekuń – Żbik Nasielsk 23-08-2014 1:2

4. Żbik Nasielsk – Pełta Karniewo 30-08-2014

5. Tęcza Ojrzeń – Żbik Nasielsk 03-09-2014

6. Żbik Nasielsk – Tęcza Łyse 06-09-2014

7. Sona Nowe Miasto – Żbik Nasielsk 13-09-2014

8. Żbik Nasielsk – Wkra Bieżuń 20-09-2014

9. Wieczfnianka Wieczfnia – Żbik Nasielsk 27-09-2014

10. Żbik Nasielsk – Wkra Sochocin 04-10-2014

11. Mazowsze Jednorożec – Żbik Nasielsk 11-10-2014

12. Żbik Nasielsk – Makowianka Maków Maz. 18-10-2014

13. Korona HID Ostrołęka – Żbik Nasielsk 25-10-2014

14. Żbik Nasielsk – Iskra Krasne 29-10-2014

15. CK Troszyn – Żbik Nasielsk 08-11-2014

TERMINARZ SPOTKAŃ ŻBIKA NASIELSK

Źródło www.mzpn.pl

PIŁKA NOŻNA

Komplet punktów na dobry początek
Mamy już za sobą trzy kolej-
ki rundy jesiennej sezonu roz-
grywkowego 2014/2015. Mimo 
wcześniej zgłaszanych obaw co 
do możliwości naszej drużyny 
wieści ze stadionów są pomyśl-
ne. We wszystkich spotkaniach 
zdobyliśmy komplet punktów. 
Obecnie mamy ich więc dzie-
więć. Nasi zawodnicy strzelili 
osiem bramek (4 Rafał Milewski, 
2 Czarek Prusinowski i po jed-
nej Rafał Załoga i Sławomir Stań-
czak). Straciliśmy tylko jedną 
bramkę, w meczu z Rzekunianką 
Rzekuń. Aktualnie Żbik zajmuje 
drugie miejsce w lidze okręgowej. 
Mamy tyle samo punktów, co lide-
rujący CK z Troszyna. Strzeliliśmy 
jednak mniej bramek niż piłkarze 
z tego klubu.
Gdyby ta sytuacja utrzymała się do 
końca, oznaczałoby to, że może-
my awansować z drugiego miejsca 
po barażu. Walka o fotel lidera jest 
jednak możliwa i należy do tego 
dążyć. Rozgrywki dopiero się roz-
poczęły. 
Z pierwszych wyników widać, 
że głównym pretendentem do 
awansu będzie wymieniony klub 
z Troszyna. Jego drużyna została 
wyraźnie wzmocniona, a wszyst-
ko to stało się, podobno, dzięki 
pozyskaniu „poważnego” spon-
sora. „Armia zaciężna” okazuje się 
wystarczająco silna na ligę okrę-
gową. Przed tą drużyną są jeszcze 
mecze z najsilniejszymi zespołami 
naszej ligi, w tym i z naszym zespo-
łem. Kalendarz rozgrywek jest tak 
ułożony, że mecze Żbika z tą dru-
żyną będą kończyły zarówno run-
dę jesienną, jak i rundę wiosenną. 
Wygląda więc na to, że rozgrywki 
w naszej grupie ligi okręgowej będą 
trzymały nas w napięciu do same-
go końca. 
Nasze spostrzeżenia z okresu 
przygotowawczego znalazły po-
twierdzenie we wszystkich trzech 
meczach ligowych. Drużyna gra 
zdecydowanie inaczej, niż było to 
w minionym sezonie, a zwłaszcza 
w jego końcowym okresie, kiedy 
to przegrywaliśmy z wieloma sła-
bymi przeciwnikami. 
Obrazu tego nie zaciemnia fakt, 
że w pierwszych trzech meczach 
obecnego sezonu nie zagrało aż 
trzech naszych najlepszych zawod-
ników. Niestety, Marek Osiński już 
raczej nie wróci do drużyny. Wy-
daje się, że na dłużej zadomowi się 
w nowodworskim Świcie. Adapta-
cja w nowej drużynie nie przebie-
ga wprawdzie szybko i bezboleśnie, 
ale nasz były zawodnik ma talent 
i z pewnością znajdzie tam swoje 
miejsce. Swoje umiejętności musi 
jednak potwierdzić bramkami.
Do drużyny wrócił już, nieobecny 
w pierwszym meczu, Rafał Zało-
ga. To już bardzo doświadczony 
piłkarz i jego obecność w dru-
żynie wpływa dodatnio na jego 
młodszych kolegów. Wydaje się, 
że po okresie pewnej stagnacji 
znowu zacznie grać na swym po-
ziomie i będzie podrywał mło-
dzież do walki, a co najważniejsze, 

wróci na czoło listy najlepszych 
strzelców w lidze. 
Trzecim z nieobecnych w pierw-
szym meczu jest Daniel Szadkow-
ski. Niestety, dopadła go przykra 
kontuzja i nie będzie jeszcze grał 
w kilku najbliższych spotkaniach. 
Zdrowie jest jednak najważniejsze 
i dla jego piłkarskiego rozwoju po-
trzebne jest całkowite wyleczenie 
urazu. Daniel reprezentuje nowe 
pokolenie piłkarzy Żbika. Posia-
da już bardzo cenne dla drużyny 
umiejętności. Nie jest to jednak 
szczyt jego możliwości. Wciąż 
tkwią w nim duże rezerwy. 
Terminarz rozgrywek jest ułożo-
ny dość szczęśliwie dla naszej dru-
żyny. Po meczu pierwszej kolejki 
rozegraliśmy dwa spotkania z be-
niaminkami ligi. Kolejny taki mecz 
Żbik rozegra w najbliższą sobotę 
z Pełtą Karniewo. Zazwyczaj dru-
żyny, które awansują, nie są naj-
mocniejsze. Nie wolno ich jednak 
lekceważyć, ponieważ pewne bra-
ki w umiejętnościach piłkarskich 
nadrabiają ambicją. Widać to było 
zarówno w meczu z Orzycem 
Chorzele, jak i w spotkaniu z Rze-
kunianką Rzekuń.
Drużynie z Chorzel nasi zawodni-
cy zaaplikowali aż 4 bramki. Okazji 
na strzelenie kolejnych było kil-
ka, ale i przeciwnicy wypracowali 
sobie również kilka okazji. W me-
czu tym dwie bramki strzelił Ra-
fał Milewski (30 i 40’). Zawodnik 
ten coraz odważniej kończy akcje, 
i własne, i kolegów, strzałami. Być 
może wkrótce w pełni zastąpi Mar-
ka Osińskiego.
W meczu z drużyną z Chorzel nasi 
piłkarz grali bardzo spokojnie, nieco 
treningowo. Nie szarżowali, ale gdy 
przeciwnik próbował rozpocząć 
bardziej dynamiczną akcję, szybko 
reagowali i w porę likwidowali nie-
bezpieczeństwo. 
Dwie bramki w tym meczu strze-
lili doświadczeni zawodnicy: Ra-
fał Załoga i Cezariusz Prusinowski. 
Do bramek tego pierwszego już się 
przyzwyczailiśmy. Pan Czarek, gra-

jący raczej w drugiej linii, zaczął się 
ostatnio specjalizować w wykony-
waniu rzutów wolnych bitych spo-
za 16. metra. Bezpośrednie bramki 
z rzutów wolnych strzelił zarówno 
drużynie z Kuczborka, jak i dru-
żynie z Chorzel. Do tej pory prym 
w wykonywaniu takich rzutów wol-
nych wiódł Rafał Załoga, a ostatnio 
też Daniel Szadkowski.
W meczu z Rzekunianką gole 
strzelali młodzi zawodnicy: Ra-
fał Milewski i Sławomir Stańczak. 
O umiejętnościach pierwszego za-
wodnika mogliśmy się przekonać 
już wcześniej. Sławek poczyna so-
bie coraz odważniej i prawdopo-
dobnie już wkrótce będzie jednym 
z najsilniejszych punktów zespołu.
Żbik to drużyna, której główną siłą 
są starsi wiekiem i piłkarskim sta-
żem zawodnicy, tacy jak: Rafał Za-
łoga, Damian Domała, Cezariusz 
Prusinowski, Łukasz Wasiak. Po-
dobnie budowane są inne drużyny, 
jak nasz pierwszy tegoroczny rywal 
Boruta z Kuczborka. Mecz z tą dru-
żyną nasi wygrali 2:0. Obie bram-
ki padły w drugiej połowie (70’ C. 
Prusinowski, 82’ R. Milewski). 
Tego spotkania Żbik się bardzo 
obawiał, a to ze względu na obec-
ność doświadczonego, właści-
wie już weterana piłkarskich boisk, 
Rafała Markiewicza. Przed laty za-
wodnik ten grał w Żbiku, a nawet 
trenował naszą drużynę. Stąd zna 
dobrze jej plusy i minusy i od jego 
gry, zwłaszcza przeciwko naszej 
drużynie, wiele zależy. Już nieraz 
jego doświadczenie sprawiło, że 
nasza drużyna schodziła z boiska 
pokonana. Tym razem nasi zawod-
nicy stanęli na wysokości zada-
nia i nie pozwolili panu Rafałowi 
na strzelenie swej byłej drużynie 
bramki. Ważne jest to, aby nasi 
młodzi piłkarze wzorowali się na 
swych starszych kolegach i starali 
się ich przewyższyć. I jeszcze jed-
na uwaga: Rafał Markiewicz jest na-
uczycielem WF-u w naszej szkole 
w Dębinkach.

andrzej zawadzki


