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Budować,
ale za co ???
	 Pieniędzy	brakuje	wszystkim.	Dotyczy	to	zarówno	jednostek	
jak	i	społeczności.	Tak	również	jest	z	gminami.		I	naszej	Gminie	
też	ich	brakuje.	Ten	brak	jest	tym	bardziej	dokuczliwy,	jeśli	się	
weźmie	pod	uwagę	ilość	potrzeb,	jakie	trzeba	zaspokoić.	I	nie	
są	to	wyszukane	potrzeby,	jak	np.	park	wodny	czy	coś		w	tym	
rodzaju.		Chodzi	tu	o	potrzeby,	które	nazwałbym	podstawowy-
mi.	Lista	ich	jest	długa,	gdyż	Gmina	Nasielsk	od	lat	była	nie	
doinwestowana.	Zapóźnień	nie	nadrobiliśmy	w	ciągu	dziesięciu	
lat	samorządności	i	chyba	nie	nadrobimy	w	ciągu	następnych	
lat	dziesięciu.	Wszyscy	dobrze	wiedzą	czego	w	Gminie	brakuje,	
na	pewno	nie	ma	jednak	żadnej	tak	mądrej	osoby,	która	powie-
działaby,	skąd	na	wszystko	wziąć	pieniądze.	
	 Obecna	Rada	uznała,	że	bez	budowy	składowiska	odpadów	i	
oczyszczalni	ścieków	niemożliwy	jest	dalszy	rozwój	Gminy.	A	są	
to	bardzo	kosztowne	inwestycje.	Należy	się	też	liczyć	z	niemałymi	
dodatkowymi	kosztami,	bo	jaki	będzie	pożytek	z	oczyszczalni,	
jeśli	po	osiedlach	nie	rozprowadzi	się	sieci	kanalizacji	sanitarnej.	
Już	teraz	podjęto	działania	w	tym	kierunku	budując	tę	sieć	na	
osiedlach	Piłsudskiego	I	i	II.	Z	chwilą	oddania	oczyszczalni	do	
użytku	musi	być	do	niej	dostarczona	jednocześnie	spora	porcja	
ścieków.	Ponieważ	dochody	Gminy	są	niewielkie,	a	na	dotacje	
nie	 można	 zbytnio	 liczyć,	 władze	 samorządowe	 postanowiły	
zaciągnąć	pożyczkę	na	budowę	sieci	kanalizacyjnej.
	 Zwrócono	 się	 w	 tej	 sprawie	 do	 Wojewódzkiego	Funduszu	
Ochrony	Środowiska	 i	Gospodarki	Wodnej	w	Warszawie,	 in-
stytucji	wspierającej	tego	rodzaju	poczynania.	Nie	rozdaje	ona	
pieniędzy,	 lecz	 posiadanymi	 pieniędzmi	 mądrze	 gospodarzy.	
Dlatego	wcale	niełatwo	otrzymać	z,,Funduszu”	potrzebne	kwoty.	
Pieniędzy	brakuje	wszystkim,	chętnych	jest		dużo	i	dlatego	też	
wnioski	gmin	są	wnikliwie	analizowane	i	pieniądze	kierowane	
są	tam,	gdzie	są	najpotrzebniejsze.	
	 Przyznanie	pożyczki,	to	dopiero	pierwszy	etap	pracy,,Fun-
duszu”.	Monitoruje	ona	przebieg	prac	 inwestycyjnych	–	 ter-
minowość	realizacji	przedsięwzięcia,	 	celowość	wydawanych	
środków	i	efekt	ekologiczny.	Dokładnie	sprawdzana	jest	strona	
rzeczowa	i	finansowa	realizowanego	przedsięwzięcia.	Wypeł-
nienie	wszystkich	warunków	sprawia,	że	pożyczka	może	być	
częściowo	umorzona.	Umorzenie	to	obwarowane	jest	zastrze-
żeniem,	że	pozostała	kwota,		która	powinna	być	spłacona,	musi	
być	przeznaczona	przez	gminę	na	inne	aktualnie	realizowane	
przez	nią	przedsięwzięcia	z	zakresu	ochrony	środowiska	 lub	
gospodarki	 wodnej.	 Warunek	 ten	 jest	 bardzo	 korzystny	 dla	
gminy.
	 Wojewódzki	Fundusz	uznał,	że	wniosek	gminy	Nasielsk	jest	
zasadny	i	przyznał	pożyczkę	w	kwocie	200	tys.	złotych.	Została	
podpisana	umowa,	w	której	strony	określiły	swoje	obowiązki	
i	warunki	realizacji	podpisanej	umowy.	Tak	więc	tempo	prac	
mających	na	celu	poprawę	stanu	środowiska	naturalnego	może	
być	 zintensyfikowane.	 Władze	 samorządowe	 naszej	 Gminy	
liczą	na	dalszą	dobrą	współpracę	z	Wojewódzkim	Funduszem	
Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Warszawie.

AZ.

„Nasielsk
w Samorządowym 
Warszawskim Okręgu 
Stołecznym”
	 Chciałbym	 wrócić	 na	 chwilę	 do	 roku	 1998,	 kiedy	 to	 na	
terenie	Gminy	Nasielsk	toczyła	się	dyskusja	na	temat	przy-
należności	naszej	gminy	do	nowotworzonych	powiatów	sa-
morządowych.	Wówczas	zdecydowano,	iż	Nasielsk	powinien	
należeć	do	Powiatu	Nowodworskiego,	a	jednym	z	głównych	
argumentów	przemawiających	za	taką	decyzją	było	zbliżenie	
się	do	Warszawy.
	 I	oto	w	chwili	obecnej	pojawił	się	w	Parlamencie	poselski	
projekt	ustawy	o	„Warszawskim	Okręgu	Stołecznym”,	który	
w	myśl	projektodawców	ma	pełnić		funkcję	dużego	powiatu,	
w	rozumieniu	ustawy	o	samorządzie	powiatowym	z	5	czerwca	
1998	r.	
Zakłada	się,	że	Warszawski	Okręg	Stołeczny	będzie	utworzony	
przez:
–	 miasto	stołeczne	Warszawa,
–	 gminy	 tworzące	 z	 miastem	 stołecznym	 Warszawa	 jed-

norodny,	przestrzennie	funkcjonalny	układ	aglomeracji	
stołecznej,

–	 powiaty:	(grodziski,	legionowski,	nowodworski,	otwocki,	pia-
seczyński,	pruszkowski,	warszawski,	warszawski	zachodni,	
wołomiński).

	 Komendy	powiatowe	Policji	w	powyższych	powiatach	sta-
łyby	 się	 Komendami	 Stołecznej	 Policji.	 Warszawski	 Okręg	
Stołeczny	stał	by	się	następcą	prawnym	podmiotów	z	których	
został	utworzony,	a	pracownicy	dotychczas	zatrudnieni	w	wyżej	
wymienionych	jednostkach	stali	by	się	z	dniem	wejścia	w	życie	
ustawy	pracownikami	urzędu	stołecznego.
	 Projektodawcy	ustawy	podkreślają,	iż	zniesienie	niektórych	
powiatów	nie	może	utrudniać	lokalnym	społecznościom	zała-
twiania	spraw	możliwie	 jak	najbliżej	miejsca	zamieszkania.	
Wprowadzenie	tego	projektu	ustawy	w	życie,	nie	wymagało	
będzie	dodatkowych	wydatków	z	budżetu	państwa.		Zakłada	
się	nawet	osiągnięcie	znacznych	oszczędności,	wynikających	
głównie	z	faktu	ograniczenia	liczby	radnych	(o	ponad	1000,	
w	 tym	 w	 mieście	 stołecznym	 Warszawie	 o	 około	 600)	 oraz	
racjonalizacji	gospodarowania	finansami	publicznymi.
	 Należy	pamiętać,	iż	jest	to	na	razie	wstępny	projekt,	który	
czeka	skomplikowana	ścieżka	legislacyjna,	aby	stał	się	obo-
wiązującym	prawem.	Jednak	dla	nas	mieszkańców	Nasielska,	
moim	zdaniem,	najważniejszym	powinien	być	fakt	rysujących	
się	szans	na	wejście	Nasielska	w	obręb	działania	najbardziej	
dynamicznie	rozwijającej	się	jednostki	samorządowej	w	Pol-
sce,	to	jest	Warszawy.
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	 W	październiku	Zarząd	Miejski	obra-
dował	czterokrotnie.	Na	początku	posie-
dzenia,	które	odbyło	się	4.X.	rozpatrzono	
szereg	pism	skierowanych	przez	miesz-
kańców	 i	podmioty	gospodarcze	do	 tego	
gremium.	Po	dyskusji	nad	treścią	próśb	i	
wniosków	w	nich	zawartych	Zarząd	posta-
nowił:	przesunąć	SKR-owi	do	1.XII.	ter-
min	płatności	podatku	od	nieruchomości	
za	I	półrocze	2000r.;	wesprzeć	Samorzą-
dowe	Przedszkole	w	Pieścirogach	kwotą	2	
000zł	(w	związku	z	obchodami	50.	rocznicy	
jego	powstania	 i	podjętymi	pracami	dla	
poprawy	jego	funkcjonowania);	anulować	
wnioskującej	mieszkance		odsetki	powsta-
łe	przy	spłacie	należności;	przekazać	do	
zaopiniowania	merytorycznemu	wydziało-
wi	Urzędu	wniosek	mieszkańca	bloku	przy	
ul.	 Elektronowej	 o	 przekazanie	 na	 jego	
rzecz	lokalu	mieszkalnego	zajmowanego	
przez	niego;	przekazać	do	zaopiniowania	
przez	 Komisję	 Infrastruktury	 wniosek	
Rady	 sołectwa	 w	 Głodowie.	 Ponadto	 w	
części	tej	Zarząd	zapoznał	się	ze	stanowi-
skiem	Zarządu	Powiatu	Nowodworskiego	
w	 sprawie	 terminu	 	 modernizacji	 drogi	
w	 miejscowości	 Krzyczki	 Szumne.	 W	
tym	roku	Zarząd	Powiatu	nie	widzi	moż-
liwości	dofinansowania	 tej	 inwestycji	w	
proponowanej	wysokości.	Możliwy	termin	
realizacji	tego	zadania	to	rok	2002.
	 W	 drugim	 punkcie	 obrad	 Zarząd	 za-
stanawiał	się	nad	możliwością	dalszego	
dzierżawienia	 lokalu	 użytkowego	 przy	
ul.	 Rynek	 przez	 aktualnego	 najemcę.	
Konkretne	propozycje	w	sprawie	rozwią-
zania	tego	problemu	będą	przygotowane	
na	jedno	z	najbliższych	posiedzeń.
	 Kolejnym	problemem	analizowanym	
na	tym	posiedzeniu	była	sprawa	targo-
wiska.	 Burmistrz	 zapoznał	 Zarząd	 ze	
stanowiskiem	 Powiatowego	 Inspektora	
Sanitarnego	 dotyczącego	 prywatnego	
targowiska	 przy	 ul.	 Młynarskiej.	 Do	
sprawy	postanowiono	wrócić	w	najbliż-
szym	czasie.
	 W	tej	części	obrad	rozmawiano	też	na	
temat	 czystości	 w	 mieście.	 Szczególną	
uwagę	zwrócono	na	korzystanie	z	koszy	
miejskich	 przez	 podmioty	 gospodarcze.	
Zgodnie	 z	 wcześniejszymi	 decyzjami	
winny	one	posiadać	własne	kosze.	Posta-
nowiono,	że	sprawa	ta	wróci	pod	obrady	
po	zasięgnięciu	opinii	prawnej.
	 Na	 tym	 posiedzeniu	 Zarząd	 wypra-
cował	wstępny	harmonogram	działań,	
jakie	 będą	 podjęte	 w	 związku	 z	 reali-
zacją	postanowienia	Rady	Miejskiej	 z	
dnia	2	października	odnośnie	restruk-
turyzacji	 sieci	 szkół	podstawowych	w	
Gminie	 (przewiduje	 się	 jednoczesną	
likwidację	 4	 szkół).	 I	 tak:	 w	 listopa-
dzie	 odbędą	 się	 spotkania	 w	 szkołach	
z	 rodzicami,	 następnie	 przygotowane	
będą	 projekty	 obwodów	 szkolnych;	 w	
grudniu	 przewiduje	 się	 wystąpienie	
do	 Kuratorium	 o	 zatwierdzenie	 pro-
jektu	zmian	w	obwodach	szkolnych;	w	
styczniu	Rada	będzie	mogła	podjąć	w	
powyższej	sprawie	uchwałę.

	 Ponadto	 na	 tym	 posiedzeniu	 Zarząd	
podjął	 uchwały:	 w	 sprawie	 powołania		
Dyrektora	Samodzielnego	Zakładu	Opie-
ki	Zdrowotnej;	w	sprawie	nie	skorzysta-
nia	z	prawa	pierwokupu	nieruchomości	
położonej	w	Nasielsku;	w	sprawie	upo-
ważnienia	członków	Zarządu	Miejskiego	
do	 podpisania	 umowy	 z	 Wojewódzkim	
Funduszem	 Ochrony	 Środowiska	 i	
Gospodarki	 	 Wodnej	 dotyczącej	 zacią-
gnięcia	 kredytu	 na	 budowę	 kanalizacji	
sanitarnej.

	 11	 października	 odbyło	 się	 drugie	
w	 tym	 miesiącu	 posiedzenie	 Zarządu	
Miejskiego.	 Na	 początku	 rozpatrzono	
pisma	skierowane	do	Zarządu.	Pierwsze	
dotyczyło	sprawy	pomocy	rodzinie	posia-
dającej	ciężko	chore	dziecko.	Przekazano	
je	do	 załatwienia	dyrekcji	MGOPS.	Za-
stanawiano	się	też	nad	innymi	formami	
pomocy	tej	rodzinie.	Następne	pismo	za-
wierało	wniosek	grupy	przedsiębiorców	
o	dokonanie	zmian	w	miejscowym	planie	
zagospodarowania	przestrzennego.	Cho-
dzi	o	zmianę	przeznaczenia	gruntów	-	z	
rolnych	na	przemysłowe.	W	tej	sprawie	
przygotowany	 zostanie	na	 sesję	projekt	
uchwały.
	 W	punkcie	drugim	porządku	obrad	zaj-
mowano	się	sprawami	oświaty.	Głównym	
zagadnieniem	rozważań	była	sprawa	zo-
bowiązań	Gminy	wynikających	ze	znowe-
lizowanej	Karty	Nauczyciela.	Wypłacono	
nauczycielom	należne	pobory	za	miesiące	
wrzesień	i	październik.	Zastanawiano	się	
nad	problemem	wypłacenia	pozostałych	
kwot.
	 Kolejny	punkt	poświęcony	był	spra-
wie	składowiska	odpadów	komunalnych.	
Burmistrz	 poinformował	 zebranych	 o	
wynikach	 negocjacji	 z	 przedstawicie-
lami	gminy	Wieliszew	odnośnie	zmian	
w	 porozumieniu	 zawartym	 z	 tą	 gminą	
9.05.1997r.,	 a	 dotyczącym	 wspólnej	
budowy	składowiska	odpadów.	Przyjęto	
propozycję	udziału	finansowego	gmin	w	
stosunku	60%	Wieliszew,	40%	Nasielsk.	
Przyjęto	też	inne	konkretne	postanowie-
nia.	 Przygotowywany	 jest	 poprawiony	
tekst	 porozumienia.	 Przewidywane	
jest	też	spotkanie	Zarządów	gmin	w	tej	
sprawie.
	 Sprawie	odpadów	stałych	poświęcony	
był	 też	 kolejny	 punkt	 porządku	 obrad.	
Firma	z	Krakowa	przedstawiła	ofertę	zlo-
kalizowania	na	naszym	terenie	zakładu,	w	
którym	zastosowana	byłaby	nowoczesna	
technologia	przerobu	śmieci.	Oferta	bę-
dzie	przedmiotem	rozważań	Rady.
	 W	 końcowej	 części	 posiedzenia	 roz-
patrzono	problemy	związane	 z	 funkcjo-
nowaniem	zakładu	eksploatującego	kru-
szywo	w	okolicach	Paulinowa.	Właściciel	
przedsiębiorstwa	odniósł	się	do	zarzutów	
stawianych	jego	firmie.	Wyjaśnił	m.in.,że	
jego	 samochody	 nie	 przejeżdżają	 przez	
miasto	 z	 ładunkiem.	 Deklarował	 też	
chęć	 współpracy	 z	 Gminą.	 Żwirownię	

odwiedziła	Komisja	Rady	i	stwierdziła,	że	
usterki	w	jej	utrzymaniu	zostały	usunięte,	
a	 teren	 po	 wyrobisku	 został	 zagospo-
darowany.	 Biorąc	 pod	 uwagę	 wszystkie	
przedstawione	przesłanki	Zarząd	podjął	
decyzję	w	sprawie	dalszego	funkcjonowa-
nia	zakładu	i	przekwalifikowania	gruntów	
będących		własnością	użytkownika.

	 Kolejne	 październikowe	 posiedzenie	
Zarządu	odbyło	się	w	dwóch	terminach	
–	18	i	20.X.	Na	początku	rozpatrzono	pi-
sma	skierowane	do	Zarządu.	Przesunięto	
właścicielowi	kotłowni	z	ul.	Elektronowej	
termin	 podatku	 od	 nieruchomości	 za	 I	
półrocze	2000r.	do	dnia	1.XII.	Zapoznano	
się	z	ofertą	ZGKiM	dotyczącą	zimowego	
utrzymania	dróg	gminnych.	Rozpatrzono	
zastrzeżenia	nasielskiej	filii	Poradni	Peda-
gogiczno	-	Wychowawczej	w	Nowym	Dwo-
rze	odnośnie	planowanego	przeniesienia	
świetlicy	terapeutycznej	do	pomieszczeń	
Ośrodka	 Profilaktyki	 i	 Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych.	Kolejne	dwa	
pisma	 rozpatrzono	 jednocześnie,	 ponie-
waż	 dotyczyły	 tego	 samego	 problemu,	
tj.	sprawy	ulicy	łączącej	ulicę	Polną	z	ul.	
Kardynała	Wyszyńskiego.	Obecnie	jest	to	
ulica	bez	przejazdu	i	o	zachowanie	tego	
stanu	wnosili	autorzy	jednego	z	listów.	W	
drugim	piśmie	zawarty	był	wniosek	prze-
ciwny,	tzn.	przedłużenia	tej	ulicy	zgodnie	
z	miejscowym	planem	zagospodarowania	
przestrzennego.	 To	 właśnie	 stanowisko	
poparł	Zarząd.
	 W	pierwszej	części	posiedzenia	podjęto	
też	uchwałę	o	nie	skorzystaniu	z	prawa	
pierwokupu	 niezamieszkałej	 nierucho-
mości	 w	 Nasielsku	 oraz	 postanowiono	
podjąć	dalsze	działania	w	kierunku	sprze-
daży	działek	przy	ul.	Sosnowej.	
	 Druga	 część	 posiedzenia	 (20.X.)	 po-
święcona	 była	 podsumowaniu	 kontroli	
gospodarki	finansowej	Urzędu	Miejskie-
go	w	latach	1997	–1999.
W	 posiedzeniu	 wzięli	 też	 udział	 Prze-
wodniczący	 Rady	 Miejskiej	 i	 Komisji	
Rewizyjnej.	 Z	 wynikami	 kontroli	 zapo-
znały	 zebranych	 panie	 z	 Regionalnej	
Izby	 Obrachunkowej,	 które	 tę	 kontrolę	
przeprowadzały.	
	 W	 tym	 też	 dniu	 członkowie	 Zarządu	
zostali	zapoznani	przez	uczestników	wy-
jazdu	służbowego	do	kilku	oczyszczalni	
ścieków	z	ich	spostrzeżeniami	poczynio-
nymi	w	trakcie	odwiedzin	w	poszczegól-
nych	obiektach.	Na	tej	podstawie	Zarząd	
wypracował	 kierunki	 działań,	 jakie		
zamierza	 podjąć	 w	 celu	 wybudowania	
oczyszczalni	ścieków	w	naszym	mieście.

	 Kolejne	posiedzenie	Zarządu	odbyło	
się	także	w	dwóch	terminach	–	25	i	26.X.	
Na	 początku	 obrad	 omawiano	 sprawę	
wynagrodzenia	 pracowników	 MGOPS.	
W	sprawie	tej	podjęta	zostanie	uchwała	
Rady.
	 W	 drugim	 punkcie	 porządku	 obrad	
Dyrektor	ZGKiM	przedstawił	problemy	
gospodarki	komunalnej.	Dyskutowano	o	
potrzebie	 zakupu	 nowoczesnego	 samo-

Z prac Zarządu
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chodu	 śmieciarki	 i	 koparko-spycharki.	
Rozmawiano	o	sprawie	szamba	w	Pieści-
rogach	Starych	i	problemach	związanych	
z	 rekultywacją	 wysypiska	 odpadów	 w	
Kosewie.
	 W	dalszej	części	obrad	Zarząd	zapo-
znał	się		z	ofertą	firmy	Sp.	z	oo.	TOM	–	
MAR	ze	Sławkowa.	Chce	ona	na	naszym	
terenie	 wybudować	 zakład	 przerobu	
odpadów	komunalnych	według	technolo-
gii	RPP.	Zarząd	postanowił	przyjrzeć	się	
dokładniej	 tej	ofercie,	ponieważ	gmina	
jest	zainteresowana	rozwiązaniem	pro-
blemu	śmieciowego	i	nowymi	miejscami	
pracy.
	 Zapoznano	się	też	z	przebiegiem	roz-
mów	na	temat	zlokalizowania	na	naszym	
terenie	dużej	masarni.	
	 W	 trakcie	 tego	 posiedzenia	 Zarząd	
analizował	 realizację	 budżetu	 w	 okre-
sie	 trzech	 kwartałów	 bieżącego	 roku.		
Problem	ten	przybliżyła	zebranym	Pani	

1. Przetargi.
	 Odbył	 się	 przetarg	 na	 remont	 drogi	
gminnej		w	Krzyczkach.		Ułożona	zosta-
nie	nawierzchnia	asfaltowa	na	odcinku	o	
długości	400mb.	Wykonawcą	robót	będzie	
Spółdzielnia	Robót	Budowlano	–	Drogo-
wych	z	Tłuszcza.	Prace	zostaną	wykonane	
jeszcze	w	roku	bieżącym.		
	 Rozstrzygnięty	 został	 przetarg	 na	
kontynuację	 budowy	 drogi	 Broninek	 –	
Kędzierzawice.	Przedmiotem	przetargu	
było	 wykonanie	 podbudowy	 żwirowej	 i	
pokrycie	 	 asfaltem	 odcinka	 tej	 drogi	 o	
długości	 1000m.	 Prace	 będzie	 wykony-
wała	firma	z	Tłuszcza.

2. Inwestycje ukończone.
	 Zostały	odebrane	prace	przy	budowie	
sieci	kanalizacji	 sanitarnej	na	Osiedlu	
Piłsudskiego	 II.	 Obecnie	 władze	 sa-
morządowe	 oczekują	 na	 uregulowanie	
przewidzianych	w	umowach	należności	
i	 podłączanie	 do	 sieci	 poszczególnych	
posesji.	W	związku	z	tym	apeluje	się	o	
kontakt	z	Zarządem	Gospodarki	Komu-
nalnej	 i	 Mieszkaniowej	 nadzorującym	
wyżej	 wymienione	 prace.	 Firma	 ta	
świadczy	 też	 usługi	 w	 	 zakresie	 przy-
łączania	do	sieci	kanalizacyjnej	gospo-
darstw	domowych.
	 Przed	 terminem	 zostały	 zakończone	
prace	przy	budowie	fragmentu	chodnika	na	
ul.	Cmentarnej.	W	ten	sposób	chodnikiem	
połączona	 została	 ulica	 Płońska	 z	 ulicą	
Żwirki	i	Wigury.		Wykonawcą		tego	zadania	
był		Zarząd	Dróg	i	Mostów	z	Płońska.

3. Starania o pieniądze.
	 Zarząd	Miejski	złożył	do	Agencji	Re-
strukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa	
wnioski	o	dofinansowanie	budowy	sieci	

9. Ekologia. 
	 Na	 listopadowej	 sesji	 analizowany	
będzie	 zmodyfikowany	 projekt	 porozu-
mienia	z	samorządem	gminy	Wieliszew	
w	sprawie	 wspólnej	 budowy	 zakładu	
unieszkodliwiania	 odpadów	 stałych.	
Jednocześnie	 trwają	prace	nad	 przygo-
towaniem	specyfikacji	przetargowej,	aby	
w	wypadku	 podpisania	 przez	 obydwie	
gminy	 porozumienia	 w	 miarę	 szybko	
podjąć	konkretne	działania	dla	realizacji	
tej	inwestycji.

10. Chodniki.
	 Zarząd	 Miejski	 podpisał	 porozumie-
nie	 z	 Mazowieckim	 Zarządem	 Dróg	
Wojewódzkich	 w	 Warszawie	 w	 sprawie	
wspólnej	budowy	chodnika	przy	ul.	War-
szawskiej	w	Nasielsku.	Przewiduje	ono,	że	
MZDW	skieruje	do	pracy	wykwalifikowa-
nych	pracowników	i	przekaże	materiały,	
a	 Gmina	 zapewni	 podsypkę	 piaskową,	
cement	i	pozostałych	pracowników.	
	 Trwa	jednocześnie	opracowywanie	do-
kumentacji	na	budowę	chodnika	w	ciągu	
drogi	wojewódzkiej	od	ulicy	Ogrodowej	
do	prywatnej	stacji	benzynowej	na	gra-
nicy	miasta.

11. Nowy zakład ?
	 Trwają	 poważne	 rozmowy	 na	 temat	
lokalizacji	 na	 terenie	 naszej	 Gminy	
zakładu	 przetwórstwa	 mięsnego.	 W	
chwili	 obecnej	 w	 gminie	 Nasielsk	 nie	
ma	 zakładu	 masarskiego.	 Lokalizacja	
tego	 typu	 placówki	 byłaby	 korzystna,	
ponieważ	wiele	osób	znalazłoby	w	nim	
pracę,	a	rolnicy	i	właściciele	ubojni	zbyt	
na	swe	towary.

12. Wieści z LO.
	 31.X.	 odbyło	 się	 w	 Liceum	 Ogólno-
kształcącym	 spotkanie	 z	 	 dyrektorem	
Muzeum	 Anny	 i	 Jarosława	 Iwaszkie-
wiczów	 w	 Stawiskach	 panem	 Oskarem	
Koszutskim	inaugurujące		cykl	wykładów	
monograficznych	w	ramach	działalności	
innowacyjnej	 szkoły.	 Temat	 wykładu	
brzmiał:	 Iwaszkiewicz	 a	 Europa.	 Pre-
legent	nawiązał	w	nim	do	współczesnej	
idei	 integracji	 europejskiej	 w	 aspekcie	
przemyśleń	Iwaszkiewicza.
	 Grupa	harcerzy	ze	szczepu	im.	Jadwi-
gi	 Rostkowskiej	 Święto	 Niepodległości	
spędziła	w	mieście,	gdzie	spoczywa	serce		
wskrzesiciela	państwa	polskiego	Józefa	
Piłsudskiego,	Wilnie.
	 Wkrótce	Liceum	Ogólnokształcące	bę-
dzie	miało	swoją	stronę	w	internecie.	Jej	
przygotowanie	 jest	 już	 na	 ukończeniu.	
W	grudniowym	wydaniu	ŻN	podamy	jej	
adres.
	 27.XI.	grupa	młodzieży	liceum	będzie	
uczestniczyła	w	szkoleniu	z	zakresu	pro-
blematyki	antyalkoholowej.	Odbędzie	się	
ono	w	Ośrodku	Apostolstwa	Trzeźwości	
w	Zakroczymiu.	Zajęcia	będą	prowadzili	
pracownicy	Państwowej	Agencji	Rozwią-
zywania	Problemów	Alkoholowych.	Wy-
jazd	zostanie	sfinansowany	przez	Komisję	
Miejsko	 –	 Gminną	 ds.	 Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych.

Zanotował  AZ.

wodociągowych	i	dróg	gminnych.	Złoże-
nie	wniosków	w	ostatnim	kwartale	roku	
związane	jest	z	faktem	późnego	urucho-
mienia	 przez	 Ministerstwo	 Rolnictwa	
środków	na	dofinansowanie	tego	rodzaju	
inwestycji	na	terenach	wiejskich.

4. Szansa na nowe wodociągi.
	 Gmina	przygotowuje	się	do	rozpoczę-
cia	inwestycji	wodociągowych	w	rejonie	
wsi	Cieksyn.	W	chwili	obecnej	przygoto-
wany	jest	już	projekt	techniczny	Stacji	
Uzdatniania	Wody	w	tej	miejscowości.	
Został	 on	 wykonany	 na	 zlecenie	 Spo-
łecznego	 Komitetu	 Wodociągowania	
Rejonu	 Zaopatrywanego	 przez	 SUW	
w	Cieksynie.
	 Projektowana	 stacja	 będzie	 w	 stanie	
zaopatrzyć	w	wodę	800	gospodarstw	do-
mowych	z	11	wsi.	Jej	wydajność	wyniesie	
48	 m3/godz.	 Planuje	 się	 wybudowanie	
51,2km	sieci	wodociągowej	oraz	19,94km	
przyłączy.
	 Przewiduje	 się,	 że	 inwestycja	będzie	
rozpoczęta	 w	 roku	 przyszłym	 i	 realizo-
wana	 sukcesywnie	 w	 miarę	 możliwości	
finansowych	Gminy.

5. Drogi osiedlowe.
Planuje	się,	że	jeszcze	w	bieżącym	roku	
przygotowana	 będzie	 dokumentacja	 na	
urządzenie	dróg	osiedlowych	w	mieście	
(wraz	z	chodnikami).	Dotyczy	to	dróg,	w	
których	wybudowano	wszystkie	urządze-
nia	 infrastruktury	 podziemnej.	 Zlecone	
też	zostało	wykonanie	dokumentacji	tech-
nicznej	przekroju	drogi		w	ulicy	Agatowej	
w	 Pieścirogach	 Nowych.	 W	 pierwszej	
kolejności	 przewidywana	 jest	 budowa	
chodnika.

6. Miejsca handlu.
	 Władze	 samorządowe	 przypominają,	
że	 handel	 może	 odbywać	 się	 tylko	 na	
targowiskach.	Ulica	Młynarska	jest	frag-
mentem	drogi	powiatowej	i	handel	na	niej	
jest	zakazany.

7. Rejestracja przedpoborowych. 
	 W	dniach	9	–	20	października	została	
przeprowadzona	rejestracja	przedpobo-
rowych	rocznika	1982.	Osoby	podlega-
jące	 temu	 obowiązkowi	 stawiły	 się	 do	
rejestracji	 prawie	 w	 100	 procentach.	
Nieobecność	 pozostałych	 była	 uspra-
wiedliwiona.

8. Nauczycielskie święto. 
	 Nieco	 inaczej	 niż	 w	 latach	 poprzed-
nich	obchodzono	w	naszej	gminie	Dzień	
Nauczyciela.	Nie	odbyła	się	uroczystość	
gminna.	 Przedstawiciele	 władz	 samo-
rządowych	 odwiedzili	 nauczycieli	 w	
miejscach	ich	pracy	i	razem	z	nimi	wzięli	
udział	w	uroczystościach	szkolnych.
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	 Minęło	10	lat	od	powrotu	samorządów	
jako	 organów	 władzy	 lokalnej.	 Minęły	
też	dwa	lata	od	podjęcia	społecznej	dzia-
łalności		przez	aktualnych	radnych	gmin,	
powiatów	 i	 województw.	 Czas	 więc	 na	
podsumowanie	tych	okresów.	W	tym	celu	
odbyliśmy	w	lokalu	redakcji	rozmowę	z	
panem	Wojciechem	Ostrowskim,	który	
przez	dwie	kadencje	(1990	–	1998)	jako	
burmistrz	 kierował	 pracami	 Zarządu	
Miejskiego	 w	 gminie	 Nasielsk.	 Z	 wy-
kształcenia	jest	historykiem.	Przed	ob-
jęciem	stanowiska	burmistrza	pracował	
jako	nauczyciel	historii	w	Szkole	Podsta-
wowej	w	Budach	Siennickich.	Ukończył	
podyplomowe	studia	w	zakresie	prawa	i	
administracji	na	UW	oraz	podyplomowe	
studia	zarządzania	administracją.	Obec-
nie	pracuje	w	Ministerstwie	Finansów		
na	stanowisku	głównego	specjalisty		w		
Departamencie	 	 Finansów	 Samorządu	
Terytorialnego.
Zajmuje	się	głównie	finansami	powiatów	
i	 województw	 oraz	 przedakcesyjnymi	
środkami	 pomocowymi	 Unii	 Europej-
skiej	adresowanymi	do	samorządów.

Redakcja:					Minęły	dwa	lata	od	chwili,	
kiedy	 przestał	 Pan	 być	 burmistrzem.	
Pora	więc	spojrzeć	wstecz	i	ocenić	nie	
tylko	 te	 dwa	 lata,	 kiedy	 naszą	 gminą	
rządzą	inni,	ale	i	na	8	lat	Pana	rządów	
w	 tej	 Gminie.	 Czy	 Pana	 zdaniem	 był	
to	okres	dobry	czy	 też	zły	dla	naszego	
miasta	i	gminy?

Wojciech Ostrowski:	 	 	 	 	Generalnie	 w	
chwili	 obecnej	 wszyscy	 dochodzimy	
do	 wniosku,	 że	 najbardziej	 pozytywną	
zmianą,	jaka	nastąpiła	po	roku	1989	była	
reforma	 samorządowa.	 W	 jej	 wyniku	
mieszkańcy	gmin	w	wolnych	wyborach	
wybierali	 swoich	 przedstawicieli	 do	
władz	 lokalnych.	Były	 to	 niewątpliwie	
bardzo	 ciekawe	 czasy,	 gdyż	 budowali-
śmy	 lokalny	 samorząd	gminy	Nasielsk	
i	 właściwie	 tej	 samorządności	dopiero	
się	uczyliśmy.	Z	powyższych	względów	
w	mojej	działalności	można	niewątpliwie	
zauważyć	decyzje	pozytywne	i	decyzje,	
na	 które	 patrząc	 z	 perspektywy	 czasu	

Rozmowa z byłym burmistrzem Nasielska
Wojciechem Ostrowskim.

Samorządy a pieniądze

mogły	być	inne.
	 Wspominając	 tamten	 okres	 należy	
przypomnieć,	że	startowaliśmy	w	bardzo	
trudnych	 warunkach,	 ponieważ	 gmina	
Nasielsk	była	w	poważnym	stopniu	nie-
doinwestowana.	 Jako	 przykład	 można	
podać	fakt,	że	na	63	sołectwa	tylko	jedna	
wieś	 była	 zwodociągowana,	 a	 o	 gazie	
tylko	się	marzyło.	Podobnie	wyglądała	
sprawa	 z	 telefonami.	 Podobnie	 było	 z	
drogami,	zwłaszcza	wiejskimi.

Red.					Czy	uważa	Pan,	że	w	okresie,	kie-
dy	był	Pan	Przewodniczącym		Zarządu		
te	 zapóźnienia	 udało	 się	 w	 poważnym	
stopniu	nadrobić?

W.O.					Na	pewno	starałem	się	jak	naj-
szybciej	 i	 przy	 maksymalnym	 udziale	
środków	 finansowych	 uzyskiwanych	 z	
zewnątrz	 te	 różnice	 niwelować.	 Uwa-
żam,	że	generalnie,	przy	współpracy	z	
Zarządami	i	radnymi	poprzednich	dwóch	
kadencji,	udało	 się	 rozwiązać	problem	
telefonizacji,	 gazyfikacji	 miasta	 oraz	
na	etapie	wstępnym	terenów	wiejskich.	
Rozpoczął	się	także	proces	wodociągo-
wania	 gminy	 Nasielsk.	 Należy	 w	 tym	
miejscu	 zaznaczyć,	 że	 duży	 udział	 w	
pozyskiwaniu	 	 środków	 na	 te	 inwesty-
cje	 miał	 ówczesny	 wicewojewoda	 pan	
Michał	Wójciak.	Należy	też	obiektywnie	
stwierdzić,	 że	 realizacja	 powyższych	
zadań	nie	byłaby	możliwa	bez	zaangażo-
wania	się	w	nie	lokalnych	społeczności.	
Było	to	szczególnie	widoczne	przy	reali-
zacji	budowy	dróg	wiejskich.
	 W	trakcie	trwania	dwóch	pierwszych	
kadencji	rad	miejskich	zrealizowano	in-
westycje	zlokalizowane	na	terenie	miasta	
takie	jak:	Ośrodek	Pomocy	Społecznej,	
oczyszczalnię	ścieków	na	ul.	Warszaw-
skiej,	remizę	strażacką,	halę	sportową.	
Zaawansowane	były	prace	przy	budowie	
ciągu	dydaktyczno	–	żywieniowego	SP	nr	
1.	Staraliśmy	się	wytwarzać	odpowiedni	
klimat	 dla	 realizacji	 przez	 ciechanow-
skie	 Kuratorium	Oświaty	przy	 udziale	
gminy	 Nasielsk	 rozbudowy	 Zespołu	
Szkół	 Zawodowych.	 Udało	 się	 też	 wy-
negocjować	w	Ministerstwie	Łączności	
budowę	 nowej	 poczty.	 Ponadto	 kilka	
ulic	otrzymało	nowe	chodniki,	 a	domy	
komunalne	nowe	elewacje.	Strategiczną	
dla	wsi	inwestycją	była	budowa	SUW-u	
w	Psucinie.
	 Część	 inwestycji	 rozpoczętych	 w	
poprzedniej	kadencji	była	realizowana	
przez	obecną	Radę.

Red.					W	trakcie	sesji	obecnej	Rady	dały	
się	słyszeć	głosy	krytyczne	w	stosunku	
do	niektórych	inwestycji	prowadzonych	
przez	 Gminę	 w	 okresie,	 kiedy	 Pan	nią	
zarządzał.	Co	Pan	o	tym	sądzi?

W.O.					Trudno	mi	się	odnieść	do	tego	py-
tania,	gdyż	nie	chciałbym	się	wsłuchiwać	
w	głosy	ulicy,	a	nikt	oficjalnie	z	obecnego	
Zarządu	czy	też	obecnej	Rady	nie	zwró-
cił	się	do	mnie	o	wyjaśnienie	przyczyn	
podjęcia	przeze	mnie	takiej	a	nie	innej	
decyzji.	W	tym	miejscu	chciałbym	zazna-
czyć,	że	wielokrotnie	deklarowałem	chęć	
udziału	 w	 posiedzeniach	 Zarządu	 czy	
też	Rady	w	celu	udzielenia	wyjaśnień	i	
uzasadnienia	przyczyn	podjęcia	określo-
nej	decyzji.	Aby	je	oceniać,	trzeba	znać	
realia,	w	jakich	były	podejmowane.	To,	
że	mnie	nie	 zaproszono	 tłumaczę	 tym,	
że	 w	 obecnej	 Radzie	 pracuje	 czterech	
członków	Zarządu	Miejskiego	z	okresu,	
kiedy	przewodziłem	temu	gremium.

Red.	 	 	 	 	Jak	Pan	ocenia	swoją	pracę	w	
czasie	tych	dwóch	minionych	kadencji?
W.O.					Muszę	powiedzieć,	że	był	to	czas	
ciężkiej	i	wytężonej	pracy,	w	czasie	któ-
rej	dużo	się	także	nauczyłem.	Z	perspek-
tywy	ostatnich	dwóch	lat		uważam,	że	nie	
był	to	dla	gminy	Nasielsk	czas	stracony.	
Doświadczenia,	które	wyniosłem	z	pracy	
na	stanowisku	burmistrza	miasta	i	gmi-
ny	Nasielsk	przez	8	lat	są	mi	niezwykle	
pomocne	w	mojej	obecnej	pracy.	W	tym	
miejscu	chciałbym	na	chwilę	wrócić	do	
wywiadu,	jakiego	udzieliłem	Tygodniko-
wi	Ciechanowskiemu	na	początku	roku	
1998.	Stwierdziłem	w	nim,	że	po	skoń-
czeniu	tej	kadencji	chciałbym	pracować	
w	tym	miejscu,	w	którym	teraz	pracuję,	
tzn.	zajmować	się	finansami	samorządu	
terytorialnego	 w	 szerszym	 zakresie.	
Obecnie	właśnie	to	czynię	i	jest	to	speł-
nieniem	pewnych	moich	zamierzeń.

Red.	 	 	 	 	 	 	 Czy	 w	 takim	 razie	 nie	 miał	
Pan	zamiaru	ubiegać	się	o	przewodze-
nie	 Zarządowi	 Miejskiemu	 w	 trzeciej	
kadencji?

W.O.	 	 	 	 	 	 	Uważam,	że	burmistrzem	się	
bywa.	Nie	jest	to	stanowisko,	które	moż-
na	pełnić	non	stop.	Decyzję	taką	podją-
łem	dużo	wcześniej.	W	dniu	5	listopada	
1998r.	 przekazałem	 funkcję	 obecnemu	
Burmistrzowi	 prosząc	 jednocześnie	
pracowników	Urzędu	o	pełną	lojalność	
w	stosunku	do	nowego	szefa.



ŻYCIE NASIELSKA   (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO) STR. 5

Red.							A	jak	odbiera	Pan	decyzje	po-
dejmowane	przez	obecną	Radę?

W.O.						Nie	chciałbym	się	ustawiać	na	
pozycji	recenzenta	decyzji	podejmowa-
nych	przez	obecną	Radę	i	stylu	jej	pracy.	
Byłaby	to	być	może	opinia	subiektywna,	
oparta	na	pogłoskach.	Zawsze	deklaro-
wałem	i	deklaruję	wszechstronną	pomoc	
dla	 obecnych	 władz	 samorządowych	
naszej	 Gminy	 w	 uzyskiwaniu	 pomocy	
finansowej	z	zewnątrz.	Ubolewam	tylko,	
że	do	chwili	obecnej	nie	weszły	w	fazę	
realizacji	 dwie	 strategiczne	 dla	 gminy	
inwestycje	–	budowa	zakładu	utylizacji	
odpadów	 komunalnych	 i	 oczyszczalnia	
ścieków.

Red.							Jest	Pan	pracownikiem	admi-
nistracji	szczebla	centralnego.	Jak	z	tej	
perspektywy	widzi	Pan	szanse	rozwoju	
samorządności	w	Polsce?

W.O.							Rozwój	samorządu	terytorialne-
go	w	Polsce	determinowany	jest	ilością	
środków	 finansowych,	 jakie	 są	 prze-
znaczane	dla	samorządów	na	realizację	
ich	 zadań	 własnych.	 Model	 finansów	
publicznych	 idzie	 w	 kierunku	 takim,	
aby	samorząd	 terytorialny	otrzymywał	
środki	finansowe	stanowiące	procentowy	
udział	w	dochodach	budżetu	państwa.	W	
praktyce	chodzi	o	to,	aby	jak	największa	
ilość	środków	finansowych	pochodziła	z	
podatków	płaconych	przez	mieszkańców	
zamieszkujących	 obszar	 danej	 gminy.	
Dotacje	 i	 subwencje	 otrzymywane	 z	
budżetu	państwa	powinny	stanowić	ele-
ment	 wyrównujący	 ewentualne	 ubytki	
dochodów	w	stosunku	do	średniej	kra-
jowej.
	 Dużą	szansą	na	rozwój	infrastruktu-
ralny	samorządów	w	Polsce	jest	przed-
akcesyjny	program	pomocowy	SAPARD,	
który	od	roku	2001	będzie	przeznaczony	
dla	 Polski	 w	 kwocie	 około	 800	 mln.	
złotych	 rocznie.	Kwota	 ta	w	znacznym	
procencie	 będzie	 przeznaczona	 dla	 sa-
morządów.

Red.					Na	koniec	chciałbym	zapytać,	w	
czym	Pan	upatruje	 szanse	 rozwoju	dla	
naszej	Gminy.

W.O.	 	 	 	 	 	 	 Podstawowym	 czynnikiem,	
który	jest	niezbędny	dla	rozwoju	naszej	
Gminy	 jest	oczywiście	budowa	oczysz-
czalni	 ścieków	 i	 zakładu	 utylizacji	 od-
padów	 komunalnych.	 Szansę	 rozwoju	
dla	Nasielska	upatruję	też	w	ściślejszym	
powiązaniu	 miasta	 i	 gminy	 Nasielsk	 z	
aglomeracją	warszawską,	co	może	nie-
długo	stać	się	faktem.

Opracował A Z.

Bliżej do powiatu
	 Tuż	 przed	 Świętem	
Zmarłych	 oddany	 został	
do	 użytku	 remontowa-
ny	od	czterech	miesięcy		
most	na	Wkrze	w	Pomie-
chówku.	Przeprawa	przez	
rzekę	w	tej	miejscowości	
jest	bardzo	ważna,	ponie-
waż	 przez	 nią	 prowadzi	
droga	o	znaczeniu	krajo-
wym	łącząca	międzynaro-
dową,,siódemkę”	z	 trasą	
Warszawa	 –	 Augustów.	
W	samym	Pomiechówku	
droga	krajowa	przejmuje	
dodatkowo	 ruch	 z	 ru-
chliwej	 trasy	nasielskiej	
(droga	powiatowa).				
	 Zamknięcie	 mostu	
szczególnie		mocno	skomplikowało	życie	
mieszkańcom	powiatu	nowodworskiego.	
Było	ono	także	niezwykle	uciążliwe	dla	
mieszkańców	naszej	gminy.	Droga	z	Na-
sielska	do	stolicy	powiatu	wydłużyła	się	
o	ponad	10	kilometrów.	Trasy,	którymi	
trzeba	było	się	poruszać,	aby	dojechać	do	
Nowego	Dworu,	są	bardzo	wąskie	i	kręte.	
Uciążliwość	tego	stanu	była	tym	większa,	
że	brak	było	odpowiednich	tablic	infor-
mujących	o	zalecanych	objazdach.	Osoby			
odpowiedzialne	za	ten	fakt	wykazały	się	
brakiem	 profesjonalizmu	 (a	 zarządcą	
remontowanej	drogi	jest	przecież	Dyrek-

cja	 Krajowa	 Dróg	 Publicznych).	 Mimo	
wielu	interwencji	sytuacja	ta	nie	uległa	
większej	 poprawie	 do	 samego	 końca	
remontu.	Tablicę	 informacyjną	wpraw-
dzie	 	 umieszczono,	 ale	 jej	 usytuowanie	
potwierdziło	 tylko	 brak	 przygotowania	
osób	 odpowiedzialnych	 do	 zajmowania	
stanowisk,	na	których	są	zatrudnieni.
	 Na	szczęście	remont	mostu	mamy	już	
za	sobą.	I	chociaż	uciążliwości	związane	
z	 jego	 remontem	 były	 duże,	 to	 jednak	
dobrze,	że	podjęto	to	zadanie.	Stan	mostu	
był	naprawdę	opłakany.	Miało	to	wpływ	

Dbajmy o znaki drogowe
	 Podstawowym	zadaniem,	 jakie	mają	
spełniać	umieszczane	na	naszych	dro-
gach	znaki	jest	zapewnienie	użytkowni-
kom	dróg	bezpieczeństwa.	Stwierdzenie	
to	 jest	 tak	 proste,	 że	 aż	 wstyd,	 aby	 je	
przypominać	mieszkańcom	gminy	poło-
żonej	w	centrum	europejskiego	kraju	i	do	
tego	w	czasie,	gdy	wkrótce	rozpocznie	się	
XXI	wiek.	A	jednak	trzeba	!!!	Okazuje	się	
bowiem,	że	albo		nie	wszyscy	wiedzą,	w	
jakim	celu	je	ustawiono,	albo	też	są	ludzie	
wyjątkowo	niebezpieczni	ze	względu	na	
swą	złośliwość	i	głupotę.
	 Na	terenie	naszej	gminy	mamy	trzy	
rodzaje	dróg.	Są	to	drogi	wojewódzkie,	
powiatowe	i	gminne.	I	chociaż	ich	stan	
nie	 zawsze	 jest	 najlepszy,	 to	 trzeba	
przyznać,	że	wszyscy	zarządcy	tych	dróg	
dbają,	aby	były	one	jak	najlepiej	ozna-
kowane.	Z	tego	powodu	ponoszą	znaczne	
koszty.	Wszystko	to	dla	naszego	wspólne-
go	dobra,	dla	naszego	bezpieczeństwa.
	 Odpowiedzialnym	 za	 oznakowanie	
dróg	gminnych	jest	Urząd	Miejski.	Przez	
wiele	 lat	 oznakowanie	 podległych	 mu	
dróg	 nie	 było	 najlepsze.	 Nie	 wszędzie	
były	 znaki.	 Większość	 zaś,	 tych	 stoją-
cych,	 była	 skorodowana.	 Symbole	 na	
nich	 umieszczone	 były	 bardzo	 często	
nieczytelne.	Sytuacja	ta	zmieniła	się	w	
ciągu	 ostatnich	 dwóch	 lat.	 Większość	

starych	 znaków	 wymieniono	 na	 nowe.	
Ustawiono	też	znaki	tam,	gdzie	ich	nie	
było,	a	być	powinny.	Tylko	w	czasie	dzie-
sięciu	 miesięcy	 obecnego	 roku	 Gmina	
wydała	na	nie	14	tys.	złotych.	Sytuacja	
byłaby	więc	pomyślna,	gdyby	nie	to,	że	
znaki	są,	i	to	bardzo	często,		kradzione,	
niszczone,	 odwracane	 i	 przewracane,	
czy	wreszcie	zamalowywane.	Skutki	tego	
typu	zachowań	mogą	być	tragiczne.	Na-
stępuje	dezorganizacja	ruchu.	Powstają	
sytuacje	konfliktowe.
	 Zagrożeń	 na	 naszych	 drogach	 jest	
dużo	więcej.	O	niektórych	z	nich	pisali-
śmy	w	poprzednim	numerze.	Dobrze	by-
łoby,	aby	tam,	gdzie	można,	zapobiegać	
niebezpiecznym	sytuacjom.	Oburzające	
zaś	jest	to,	że	niszczone	jest	nasze	wspól-
ne	 dobro,	 że	 nieodpowiedzialne	 osoby	
narażają	 nas	 na	 niebezpieczeństwo.	
Władze	 samorządowe	 i	 merytoryczni	
pracownicy	Urzędu	Miejskiego	apelują	
o	to,	aby	nikt	nie	był	obojętny	wobec	bez-
myślnego	dewastowania	znaków	czy	też	
zabawy	nimi.	Wydaje	się,	że	jest	wyjście	
z	tej	sytuacji.		Nieświadomych	wszyscy	
winniśmy	 napominać.	 Złośliwcy	 zaś	
winni	ponieść	konsekwencje	(zwłaszcza	
finansowe)	swej	nierozwagi	i	głupoty.

AZ.
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LEKARZ
RADZI
	 Drodzy	Państwo,	tym	razem	w	ramach	omawia-
nia	metod	fizykoterapii	zajmiemy	się	elektroterapią	i	
leczeniem	ultradźwiękami.	Elektroterapia	może	być	
stosowana	w	postaci	diadynamiku	i	diatermii	krótko-
falowej.	W	zależności	od	wybranego	rodzaju	prądu	
można	osiągnąć	za	pomocą	bodźców	elektrycznych	
następujące	skutki:
–	 łagodzenie	bólu,
–	 przekrwienie,
–	 wpływ	na	przemianę	materii,
–	 hamowanie	procesów	zapalnych,
–	 działanie	bodźcowe
–	 przyspieszenie	regeneracji	tkanek.
	 Efekty	te	są	możliwe	gdyż	ciało	ludzkie	zawiera-
jąc	wodę	i	elektrolity	zachowuje	się	jak	przewodnik	
elektryczny.	Pod	wpływem	przyłożonego	prądu	
powstają	działające	bodźcowo	przesunięcia	jono-
we,	fale	elektromagnetyczne	powodują	powstanie	
ciepła	na	różnych	głębokościach.
	 Ultradźwięki	 inaczej	 fale	elektromagnetyczne	
są	wytwarzane	przez	generator	 fal	ultradźwięko-
wych	czyli	mechanicznych.	Na	granicach	warstw	
o	różnych	gęstościach	powstają	straty	energii	tych	
fal	zamieniane	w	ciepło.	Stopień	penetracji	od	3	do	
5cm.	Przy	przedawkowaniu	mogą	wystąpić	silne	i	
bolesne	reakcje	z	nasilaniem	trwałym	dolegliwo-
ści.	W	fazie	ostrego	bólu	i	urazu	należy	stosować	
wyłącznie	leczenie	zimnem	dla	przyspieszenia	re-
sorpcji	obrzęku	i	krwiaka.	Po	ustąpieniu	obrzęków	
małe	testowe	wzrastające	dawki	fal	akustycznych.	
Wskazaniem	do	 tego	 leczenia	 są	 zwyrodnienia	
przyczepów	ścięgien	lub	pourazowe	upośledzenie	
funkcji	torebek	stawowych.	Minimalnie	pomocne	
będą	ultradźwięki	przy	ostrogach	piętowych.

Z życzeniami zdrowia Cezary Rusek

	 Sprawa	nie	jest	nowa.	Wypadek	wydarzył	się	
8	września	 bieżącego	 roku	około	 godziny	7.30	
w	Cieksynie.	Jego	przebieg	relacjonowała	prasa	
lokalna	i	regionalna.	Życie	Nasielska	ograniczyło	
się	do	notatki	w	kronice	policyjnej.	
	 I	chociaż	uczennice	poszkodowane	w	wypadku	
powróciły	już	ze	szpitali	do	domów,	i	uczęszczają	
już	do	szkoły,	wydarzenia	sprzed	dwóch	miesięcy	
nadal	 bulwersują	miejscowe	 społeczeństwo.	Z	
dnia	na	dzień	 rośnie	 ilość	pism,	w	których	wy-
jaśniane	są	pewne	okoliczności	związane	czy	to	
pośrednio,	czy	bezpośrednio	z	zaistniałą	tego	dnia	
sytuacją.	Nie	chcemy	włączać	się	w	tę,	swoistego	
rodzaju,	wymianę	zdań.	Na	marginesie	tego	wy-
padku	nasunęły	 się	 nam	 jednak	pewne	pytania.	
Odpowiedź	na	nie	wydaje	się	niezbędna	dla	wy-
jaśnienia		niektórych	ważnych	dla	mieszkańców	
naszej	gminy	problemów.
	 Na	początku	przypominamy	przebieg	wyda-
rzeń	w	Cieksynie.	8.IX.	około	godz.	7,30	autobus	
szkolny	przywiózł	na	lekcje	do	Zespołu	Szkół	nr	
3	w	Cieksynie	gimnazjalistów	z	rejonu	szkolnego	
w	Dębinkach.	 Ponieważ	 do	 rozpoczęcia	 lekcji	
pozostało	jeszcze	kilka	minut,	cztery	dziewczynki	
postanowiły	pójść	do	pobliskiego	sklepu	znajdu-
jącego	 się	 po	 tej	 samej	 stronie	 ulicy.	Około	 20	
metrów	za	nimi	szła	pielęgniarka	z	miejscowego	
Ośrodka	Zdrowia.	Szli	poboczem.	Tego	nie	wi-
dzieli,	 ale	 ulicą	w	 tym	 samym	kierunku	 jechał	
samochód	(niektórzy	mówili,	że	pędził).	Młody	
kierowca	wpadł	 na	 pobocze.	Prawie	otarł	 się	 o	
pielęgniarkę	 (pęd	 powietrza	 rzucił	 ją	 na	 siatkę	
ogrodzenia)	i	wpadł	na	dziewczynki.	Krzyki,	jęki,	
wołanie	o	pomoc.	
	 Ktoś	wezwał	 pogotowie	 (był	 problem,	 skąd	
je	wezwać,	 bo	 okolice	Cieksyna,	 gm.	Nasielsk	
obsługiwane	są	przez	ZOZ	Płońsk).	W	tym	czasie	

pielęgniarka,	chociaż	sama	zszokowana,		udzielała	
pierwszej	 pomocy	 poszkodowanym.	 Pierwsza	
przyjechała	karetka	 z	Nasielska	 (ZOZ	Pułtusk).	
Następnie	przybyła	karetka	 z	Płońska.	Tu	 także	
był	 problem,	do	którego	 szpitala	 zawieźć	 ranne	
dziewczynki.	Dla	przypomnienia	podaję	najbliższe	
szpitale:	Nowy	Dwór	Maz.	–	21,5km;	Płońsk	–	
23km;	Pułtusk	–	38km.	
	 Założenia	reformy	służby	zdrowia	dość	jedno-
znacznie	mówią,	 jak	postąpić	w	 takim	wypadku.	
Problem	 rozwiązano	w	 ten	 sposób,	 że	najciężej	
poszkodowaną	dziewczynkę	zawieziono	do	naj-
dalszego	szpitala	−	do	Pułtuska,	a	trzy	lżej	ranne	do	
Płońska.	
	 Spośród	wielu	informacji	związanych	z	przedsta-
wionymi	wydarzeniami	staraliśmy	się	wybrać	tylko	
te	fakty,	które	nie	podlegają	dyskusji.	Nie	wdajemy	
się	w	ich	interpretację	i	pozostałe	spory.	Pozostaje	
jednak	pytanie,	do	którego	 szpitala	winien	 trafić	
ranny	–	do	najbliższego	czy	do	tego,	który	należy	
do	ZOZ−u	wysyłającego	karetkę?	Skąd	powinna	
przybyć	karetka	–	z	ZOZ−u,	do	którego	urzędnicy	
przypisali	daną	miejscowość	czy	 też	z	najbliższej	
miejscowości	 (jak	zresztą	było	w	 tym	wypadku)	
?		Czy	właściwe	jest	wożenie	chorego	czy	rannego	
do,,swojego”	szpitala	nawet	wtedy,	gdy	wiadomo,	że	
dany	szpital	przy	pewnych	urazach	lub	stanach	cho-
robowych	niewiele,	a	nawet	wcale	nie	może	pomóc	
(urazy	kręgosłupa	lub	ciężkie	zawały	serca).	W	tym	
wypadku	taka	sytuacja	wprawdzie	nie	wystąpiła,	co	
nie	znaczy,	że	nie	miała	miejsca	na	naszym	terenie.	
	 Wniosek	nasuwa	się	sam.	Należy	oddzielić	pod-
stawową	opiekę	 lekarską	od	szpitalnictwa,	a	 te	od	
pogotowia.	Może	wtedy	zacznie	 funkcjonować	 to,	
co	założyli	sobie	twórcy	reformy.	Wtedy	o	pacjenta	
będzie	się	walczyło	jakością	usług.

AZ.

Na marginesie
wypadku w Cieksynie

na	bezpieczeństwo	przejeżdżających	tędy	
pojazdów	 i	przechodzących	 przez	niego	
pieszych.	Dla	użytkowników	ważne	jest	to,	
że	przy	okazji	remontu	została	poszerzona	
jezdnia.	Poszerzone	zostały	też	chodniki	dla	
pieszych.	W	sumie	most	jest	obecnie	szerszy	o	150	
cm.	Zwiększono	również	jego	nośność.	Zainstalo-
wano	też	oświetlenie.	Wszystkie	prace	wykonano	
w	stosunkowo	krótkim	czasie.	Dla	użytkowników	
cztery	miesiące	męczących	objazdów	to	dużo,	ale	
dla	wykonujących	prace	remontowe	jest	to	okres	
naprawdę	krótki,	można	powiedzieć,	że	rekordowo	
krótki.
	 Na	 zmniejszenie	 uciążliwości	w	 podróżach	
do	powiatu	 duży	wpływ	mają	 także	 prace	 przy	
poszerzaniu	drogi	Nasielsk	–	Pomiechówek.		Za-
rządzana	jest	ona	przez	powiat.	Rada	Powiatu	na	
tę	trasę	przeznaczyła	ponad	80%	kwoty,	jaka	jest	
przewidziana	na	wszystkie	 drogi	 pozostające	w	
jego	zarządzie.	Fakt	ten	wymownie	świadczy,	jak	
jesteśmy	w	nowym	powiecie	traktowani.
	 Poszerzony	odcinek	drogi	dotarł	już	do	Cegielni	
Psuckiej.	Trwają	jeszcze	prace	kosmetyczne.	Społe-
czeństwo	naszej	Gminy	liczy,	że	i	w	budżecie	powiatu	
na	rok	przyszły	znajdą	się	znaczące	kwoty	na	konty-
nuację	tej,	tak	potrzebnej	dla	nas,	inwestycji.

AZ.
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	 W	okresie	jesiennym		nasiliły	się		przypadki	
włamań	do	domków	letniskowych	znajdujących	
się	w	miejscowościach	Lelewo,	Borkowo,	Ciek-
syn.	Złodzieje	korzystając	z	zakończenia	sezonu	
letniskowego	okradają	opustoszałe	działki	rekre-
acyjne	 z	 pozostawionego	 tam	 cennego	 sprzętu	
takiego	 jak	 :	 telewizory,	 butle	 gazowe,	 sprzęt	
ogrodniczy	i	osprzęt	elektryczny.	

W	dniu	 10.10.	 nieznany	 sprawca	 dokonał	 kra-
dzieży	w	sklepie	RTV.	Złodziej		wykorzystał	dużą	
ilość	klientów	w	sklepie	i	skradł	zestaw	telefonu	
komórkowego	wartości	450	zł.	

11.10	właściciele	budynków	Spółdzielni	Ogrod-
niczej	 przy	 ul.	Młynarskiej	 zgłosili	 na	 policję	
fakt		że	w	przeciągu	kilku	dni	nieznani	sprawcy	
dokonali	dewastacji	pomieszczeń	poprzez	 roze-
branie	 dwóch	kominów	oraz	 skradli	 drabinkę	 i	
różnorakie	narzędzia.	W	wyniku	przeprowadzo-
nego	dochodzenia	policja	ustaliła	sprawców	tych	
czynów.	Są	nimi	nieletni	mieszkańcy	Nasielska:	
Damian	P.	Grzegorz	O.	Paweł	K.	którzy	wcześniej	
dokonali	włamania	do	 sklepu	p.	Piątkowskiego		
o	czym	pisaliśmy	w	„	Kronice	„	w	ub.	numerze.	

Kronika policyjna
Policja	odzyskała	część	skradzionych	przedmio-
tów,	a	 także	ustaliła	osoby	które	zajmowały	się	
paserstwem.	

W	przeciągu	dwóch	dni	12	i	13.10	z	terenu	pry-
watnej	posesji	przy	ul.	Młynarskiej	w	Nasielsku	
skradzionych	 zostało	5	 rowerów	wartości	 2400	
zł.	W	wyniku	 przeprowadzonego	 dochodzenia	
ustalono	 sprawców	 tych	 kradzieży.	Okazali	 się	
nimi	2	uczniowie	Zespołu	Szkół	Zawodowych	w	
Nasielsku.	 Jednocześnie	 odzyskano	 6	 rowerów	
gdyż	 szósty	 został	 skradziony	 przez	 dobraną	
paczkę	z	posesji	przy	ul.	Płońskiej	koledze	który	
dojeżdżał	do	szkoły	ze	Swiercz.	

16.10	podczas	nieobecności	domowników	niezna-
ni	sprawcy	dokonali	włamania	do	domu	przy	ul.	
Nowa	Wieś.	Rabusie	skradli	telefon	komórkowy,	
kuchenkę	mikrofalową,	robot	kuchenny	o	łącznej	
wartości	1700	zł.

18.	10	z	pastwiska	we	wsi	Głodowo	skradziona	
została	klacz	wartości	5.000	zł.

dokończenie ze str. 8
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 Testament jest czynnością prawną 
wyrażającą ostatnią wolę. Ustala sposób 
dziedziczenia spadku po danej osobie. Aby 
był ważny musi zostać sporządzony zgodnie 
z przepisami Kodeksu Cywilnego.  W przy-
padku braku testamentu mamy do czynienia 
ze zwykłym sposobem dziedziczenia, czyli 
tzw. dziedziczeniem ustawowym.  Jeżeli 
jednak testament został spisany, nie będą 
dziedziczyć te osoby, które dziedziczyłyby 
normalnie po danym spadkodawcy, chyba 
że zostaną w testamencie uwzględnione. 
	 Należy	pamiętać,	że	w	testamencie	roz-
porządzamy	 tylko	swoim	majątkiem.	Nie	
można	 spisywać	 wspólnego	 testamentu,	
a	 jedynie	 indywidualny.	W	każdej	chwili	
możemy	oczywiście	 odwołać	 nasz	 testa-
ment	poprzez	np.	 zniszczenie	go,	czy	 też	
przez	 sporządzenie	 nowego.	 Testament	
może	sporządzić	każdy	z	nas,	z	pewnymi	
wyjątkami.		Nie	może	bowiem	tego	zrobić	
osoba	nie	mająca	tzw.	pełnej	zdolności	do	
czynności	prawnych.	Chodzi	 tu	o	 	 osoby	
małoletnie	 (czyli	poniżej	 18	 roku	 życia)	
oraz	ubezwłasnowolnione.	Mogą	go	jednak	
sporządzić	 ci	 małoletni,	 którzy	 zawarli	
związek	małżeński.	Testamentu	nie	można	
sporządzić	ponadto	przez	przedstawiciela	
ustawowego	(a	więc	np.	rodzica,	opiekuna)	
ani	 przez	 pełnomocnika.	 Nieważny	 jest	
testament	sporządzony	przez	osobę,	która	
w	chwili	 sporządzania	 znajdowała	 się	w	
stanie	 wyłączającym	 świadome,	 czy	 też	
swobodne	powzięcie	przez	nią	decyzji.	Tak	
więc	nieważny	będzie	 testament	 spisany	
pod	wpływem	środków	odurzających,	czy	
też	przez	osobę	chorą	umysłowo	w	chwili	pi-

sania.	Nieważny	będzie	również	testament	
sporządzony	 pod	 wpływem	 groźby	 oraz	
wtedy,	gdy	spisano	go	pod	wpływem	takiego	
błędnego	przekonania,	które	uzasadniałoby	
przypuszczenie,	że	gdyby	spadkodawca	nie	
działał	w	błędzie	-	nie	sporządziłby	testa-
mentu	tej	treści.	
	 Istnieje	 kilka	 rodzajów	 testamentów.	
Przede	wszystkim	dzielą	 się	one	na	 tzw.	
zwykłe	 i	 szczególne.	 Wśród	 zwykłych	
wyróżniamy:	holograficzne	 (tzw.	 ręczne),	
notarialne	 i	 allograficzne.	 Testamenty	
szczególne	to	testamenty	ustne	sporządzane	
na	statku	morskim	lub	powietrznym	i	woj-
skowe.	Najbardziej	znane	są	tzw.	testamenty	
ręczne	(holograficzne,	spisywane	własno-
ręcznie).	Z	tego	też	względu	dalej	zajmę	się	
tym	rodzajem	testamentów	 i	przedstawię	
najważniejsze	warunki,	 o	których	należy	
pamiętać	przy	ich	pisaniu.	Aby	testament	
taki	 mógł	 być	 podstawą	 dziedziczenia	
powinny	zostać	spełnione	pewne	wymogi	
formalne.	 Przede	 wszystkim	 testament	
zwykły	powinien	w	całości	zostać	 	 spisa-
ny	własnoręcznie	przez	spadkodawcę.	W	
tym	celu	wolno	używać	jedynie	długopisu,	
ołówka,	pióra,	 itp.	Warto	o	 tym	pamiętać	
w	dobie	rozwoju	techniki,	gdyż	testament	
sporządzony	na	maszynie	do	pisania,	czy	
też	komputerze	jest	po	prostu	nieważny.	Nie	
jest	natomiast	 istotne	na	czym	spisujemy	
naszą	ostatnią	wolę.	Może	to	być	wszystko	
to,	co	się	do	tego	nadaje,	a	więc	np.:	kartka	
papieru,	 tektura,	deska,	 itd.,	byleby	tylko	
można	było	odczytać	 jego	 treść.	Kolejną	
istotną	 rzeczą,	 o	której	należy	pamiętać	
spisując	testament,	jest	umieszczenie	daty	

jego	sporządzenia.	Ma	 to	znaczenie	przy	
ustaleniu,	 czy	 w	 chwili	 spisywania	 tego	
testamentu	 spadkodawca	 był	 pełnoletni	
i	 nie	 był	 ubezwłasnowolniony.	 Zamiesz-
czenie	daty	ma	również	znaczenie,	 jeżeli	
istnieje	kilka	 testamentów,	dla	ustalenia	
w	jakiej	kolejności	je	sporządzono.	Ważny	
jest	bowiem	zasadniczo	jedynie	testament	
ostatni.	Bardzo	ważną	rolę	odgrywa	także	
podpisanie	sporządzonego	testamentu.	Po-
zwala	to	stwierdzić,	iż	testament	ten	został	
ukończony	oraz	ustalić,	 że	 spadkodawca	
chciał	rzeczywiście	w	dany	sposób	zadys-
ponować	swym	majątkiem.	Podpis	powinien	
składać	się	z	 imienia	 i	nazwiska	 i	 zostać	
umieszczony	pod	pismem	zawierającym	
ostatnią	wolę	(a	nie	w	innym	miejscu).	
	 Prawo	polskie	przewiduje	 w	zasadzie	
tzw.	 swobodę	 testowania.	Oznacza	 to,	 że	
spadkodawca	może	swobodnie	(z	pewnymi	
wyjątkami)	rozporządzić	swoim	majątkiem,	
wskazując	 jako	 spadkobierców	 dowolne	
osoby	 (lub	osobę,	 zarówno	 fizyczne	 jak	 i	
prawne),		a	także	dysponując	całością	jak	i	
częścią	tego	majątku.	Jeżeli	ustanowionych	
zostało	 kilku	 spadkobierców,	 dziedziczą	
oni	w	częściach	ułamkowych.	Należy	więc	
określić,	który	z	nich	dziedziczy	w	 jakim	
ułamku.	Jeżeli	się	tego	nie	określi	będą	oni	
dziedziczyć	w	częściach	równych.	
	 Przedstawiłem	 tu	 jedynie	 niektóre	
uregulowania	dotyczące	testamentu	i	jego	
sporządzania.	Oprócz	nich	jest	jeszcze	wiele	
innych,	które	zostały	pominięte	ze	względu	
na	objętość	tego	artykułu.

ASz.

SPORZĄDZANIE TESTAMENTU

	 Na	 terenie	 naszej	 gminy	 mamy	 trzy	
kategorie	dróg.	Są	 to	drogi	gminne,	po-
wiatowe	i	wojewódzkie.	Zarządzają	nimi:	
gminnymi	–	Urząd	Miejski,	powiatowymi	–	
Powiatowy	Zarząd	Dróg	w	Nowym	Dworze	
Maz.,	wojewódzkimi	–	Mazowiecki	Zarząd	
Dróg	Wojewódzkich	 –	Rejon	Wołomin	–	
Nowy	Dwór	Maz.	Wszyscy	zarządcy	mają	
już	 przygotowaną	 strategię	 utrzymania	
dróg	w	okresie	zimowym.	O	powodzeniu	
całej	akcji	zadecydują	jednak	pieniądze,	a	
tych	wszyscy	zarządcy	mają	mało.	Z	pew-
nością	nie	wystarczy	ich	na	posypywanie	
piaskiem	całych	ciągów	dróg.	
	 Wszystkie	trzy	instytucje	mają	już	pod-
pisane	umowy	z	firmami,	które	będą	drogi	
odśnieżać	oraz	walczyć	z	oblodzeniem.	O	
przejezdność	dróg	gminnych	dbał	będzie	
nasielski	Zarząd	Gospodarki	Komunalnej	
i	Mieszkaniowej.	Posiada	on	odpowiedni	
sprzęt	 i	 przygotowanych	 do	 tej	 pracy	
ludzi.	 Podobnie	 jak	 w	 roku	 ubiegłym	
odśnieżaniem	dróg	 i	walką	z	gołoledzią	
na	 drogach	 powiatowych	 zajmować	 się	
będzie	 prywatna	 firma	 pana	 Ziemiec-
kiego	 z	 Nasielska.	 W	 obydwu	 przypad-

Zimowe utrzymanie dróg.  

Oby zima była lekka.
kach	 obowiązywać	 będzie	 kolejność	
podejmowanych	działań.	W	pierwszej	
kolejności	będą	odśnieżane	trasy	prze-
lotowe	i	drogi,	którymi	jeżdżą	autobusy	
dowożące	dzieci	do	szkół.
	 O	 dobry	 stan	 dróg	 wojewódzkich	
w	okresie	 zimowym	 dbały	 będą	 trzy	
firmy.	 Trasę	 od	 stacji	 benzynowej	
(zlokalizowanej	przy	rozwidleniu	dróg	
do	 Pułtuska	 i	Warszawy)	 w	 kierunku	
Płońska	(	zarówno	przez	Nowe	Miasto	
jak	i	Przyborowice)	odśnieżać	będzie	
Przedsiębiorstwo	Robót	Drogowych	z	
Płońska.	Trasę	od	stacji	benzynowej	do	
Pułtuska	 odśnieżać	 będzie	 Przedsię-
biorstwo	Drogowe	z	Ciechanowa	–	baza	
w	Pułtusku.	Trasę	od	stacji	benzyno-
wej	w	kierunku	Warszawy	odśnieżać	
będzie	firma	Polchid	z	Kobyłki	–	baza	w	
Nowym	Dworze	Maz.	Drogi	wojewódzkie	
przebiegające	przez	teren	naszej	gminy	
zaliczone	 są	 do	 IV	 i	V	 standardu	 zimo-
wego	utrzymania	dróg.	Oznacza	to,	że	nie	
będą	one	posypywane	na	całej	długości,	
lecz	w	miejscach	szczególnie	niebezpiecz-
nych.	

Co kilka lat powtarzają się śnieżne zimy.  Drogowcy 
liczą, że w tym roku takiej zimy nie będzie.

	 Wszystko	 jest	 więc	 przygotowane	 na	
nadejście	zimy,	ale	wiele	zależy	od	pogo-
dy,	bo	środki,	jakimi	dysponują	instytucje	
odpowiedzialne	 za	 zimowe	 utrzymanie	
dróg	są	skromne.

AZ.
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Znaczenie haseł :

Poziomo:	A	−	żydowska	płyta	nagrobna	 /	ogól	 	duchowieństwa	;	B	−	z	niego	
powstałeś	i		w	niego	się	obrócisz	,	C−	popularna	nazwa	lekarza	/	tytuł	władców	
tatarskich	Krymu,	D	−	drobina	chleba,		E	−	francuski	tytuł	książęcy	/	pełny,	mocny		
F−	gatunek	papugi	/	cembrowana	−	w	niej	woda,	G	−	na		kopercie	−przy	adresie,	H	−	
starożytny	Irańczyk	/	nazwa		statku	kapitana	Nemo,	I	−	naramiennik	/	np.	paleozoik	
lub	kambr,	J	−wieczorny		posilek	/		np.:	ogol	nowonarodzonych	prosiąt,K	−	zespół	
trzyosobowy,	L	−	cicho...	/	obrzezaniec,	eunuch	/	rozliczasz	go	na	początku	roku	
w	urzędzie	skarbowy	m.	;	L	metalowy−	łączy	dwie	części	;	M.	−	pomieszczenie	
w	rzymskim	domu	mieszkalnym,	częściowo	pokryte	dachem	/	fragment	starego	
materiału,	służący	do	prac	porządkowych	;	N−	egipski	bóg	słońca

Pionowo:	1	−	jamochłon	morski		/	ręczny	karabin	maszynowy	z	czasów	II	wojny	
światowej;	2	−	czepia	się	psiego	ogona;	3	−	inaczej	−	pasikonik	/	solenizantka	z	
22.V	;	4	−	stolica	Norwegii	/	pierwiastek	chemiczny	z	rodziny	skandowcow,	sre-
brzysty	lub	ciemnoszary	metal	5	−	roślina		warzywna	spokrewniona	z	kalafiorem	
/		tytułowa	bohaterka	sztuki	Ajschylosa;		6	−	niewielkie	wybrzuszenie	kolumny	
doryckiej	stosowane	ze	względów	optycznych;	7	−	słyszysz	go	nad	morzem	lub	
miedzy	drzewami	gdy	wieje	wiatr;	 8	 −	 czynny	wulkan	 i	wyspa	 Indonezyjska	
w	cieśninie	Sundajskiej;	9	−	miejsce	pracy	aktora	;	10	−	angielskie	tłumaczenie	
cudzoziemskiego	tytułu	−	hrabia/	inaczej	−stan	wskazujący	na	spożycie	napojów	
alkoholowych	;	11	−	szósta	nuta	gamy	/,,	to”−		w	tłumaczeniu	na	angielski	;	12−	skrót	
znaku	policji	z	przed	1990r.	/	gatunek	proszku	do	prania	;	13	−	ukraińska	nazwa	
Polaka	/	urządzenie	służące	do	przesyłania	 tekstu	pisanego	linia	 telefoniczna;	
14	−	stworzona	jest	z	zebra	Adama	;	15	−	gatunek	dużej	białej	śliwy.

W rozwiązaniu krzyżówki prosimy podać znaczenie haseł 

Rozwiązania	prosimy	nadsyłać	na	adres	redakcji	do	dn.9.12.2000r.
Rozwiązaniem	krzyżówki	z	poprzedniego	numeru	„Życia	Nasielska”	było	przysło-
wie	polskie:	„dobra	gospodyni	z	wody	mleko	uczyni”	Nagrodę	niespodziankę	wylosował	
pan	Marcin	Ostrowski.

Serdecznie gratulujemy.

Krzyżówka nr 11/2000 
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dokończenie ze str. 6
KRONIKA POLICYJNA

Również	 18.10	 z	 zaparkowanego	
przy	ul.	 P.O.W.	 samochodu	m−ki	 „	
Polonez”	nieznani	sprawcy	po	wy-
biciu	szyby	skradli	radioodtwarzacz	
„	Sony”	wartości	1100	zł.	

21.10	 kilku	młodocianych	 osobni-
ków	dokonało	zuchwałej	kradzieży	
w	 cukierni	 przy	 ul.	 Kilińskiego.	
Skradli	 pieniądze,	 ciastka	 i	 kalku-
lator	 o	 łącznej	wartości	 200	 zł.	W	
wyniku	 podjętego	 bezpośredniego	
pościgu	 zostali	 zatrzymani	 −	 	 po-
nownie	Damian	 P.	 oraz	 Jacek	H,	
i	 Jarosław	W.	 Skradzione	minie	
odzyskano	w	całości.

Tegoż	dnia	w	aptece	przy	ul.	Rynek	
dwoje	dzieci	w	wieku		ok.	12	i	14	lat	
wykorzystując	nieuwagę	farmaceutki	
skradło	z	aptecznej	kasy	4200	zł.

25.10.	w	Borkowie	nieznani	sprawcy	
dokonali	włamania	do	domku	letni-
skowego	 skąd	 skradli	 2	wersalki,	
fotele,	 pufy	 oraz	 silnik	 do	 łodzi	 o	
łącznej	wartości	7400	zł.

26.10	w	wyniku	 zwarcia	 instalacji	
elektrycznej	 spłonął	 dach	 stodoły	
oraz	siano	złożone	w	stodole.	Straty	
oceniono	na	30.000	zł.

Nocą	 27/	 28.10.	 nieznani	 sprawcy	
skradli	170	m.	kabla	telefonicznego.	
W	wyniku	kradzieży	miejscowości	
Siennica,	Mogowo	i	część	Pieściróg	
było	pozbawionych	łączności	telefo-
nicznej	przez	5		dni.	Straty	Teleko-
munikacji	wyniosły	4700	zł.	

2 8 . 1 0 . 	 W 	 m i e j s c o w o ś c i	
Nuna	 	 wyniku	 pożaru	 budynku	
mieszkalno−gospodarczego	 spłonęło	
zboże	w	stogach.	Straty	oszacowano	
na	kwotę	7000	zł.	
29.10	w	pociągu	relacji	Działdowo−	
Warszawa	6	nieznanych	osobników	
dokonało	 rozboju	 na	mieszkańcu	
Nasielska.	Bandyci	 pobili	mężczy-
znę	i	skradli	mu	300	zł	oraz	srebrną	
bransoletkę.

Na	terenie	naszej	gminy	policjanci	z	
komisariatu	w	Nasielsku	ujawnili	kilka	
„dziupli”	złodziei	samochodowych.	W	
miejscowości	Krogule	w	zabudowa-
niach	Piotra	P.	ujawniono	„Poloneza”	
skradzionego	na	terenie	gm.	Gołymin	
oraz	rozebranego	na	części	„Poloneza”	
skradzionego	na	terenie	pow.	Pułtusk.		
W	drugiej	„Dziupli”	też	w	Krogulach,	
w	opuszczonych	zabudowaniach	zna-
leziono	9	 silników	od	 samochodów	
m−ki	 „Polonez”.	 skrzynie	 biegów,	
silnik	od	„Fiata		Uno”,	samochodowe	
instalacje	gazowe	oraz	 	 inne	podze-
społy.	
W	Nunie	 w	 trzeciej	 „dziupli”	 w	
opuszczonych	 zabudowaniach	 zna-
leziono	 rozebranego	 już	 na	 części	
„Poloneza”	skradzionego	we	Winnicy	
gm.	Pułtusk.	Policja	prowadzi	inten-
sywne	dochodzenie	w	celu	ustalenia	
właścicieli	odnalezionych	pojazdów.

Nasielska	 policja	 ustaliła	w	 bada-
niach	daktyloskopijnych	że	jednym	
ze	 sprawców	włamań	do	placówki	
„Caritasu”	 w	 Nasielsku,w	maju	
b.r.	 był	Krzysztof	R.,	 który	 został	
zatrzymany.
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14	-19.11	2000	
„Droga do Eldorado” 	 przygodowy	
dla	 dzieci	 /	 animowany	 /,prod.	 USA,	
godz.17.00

17	-19.	11.2000	
„X-men” thriller	prod.	USA.		Godz.19.00

24 -26.11. 2000	
„Fantazja 2000”	prod.	USA		godz.17.00

„Wygrane marzenia” obyczajowy,	prod.	
USA,	godz.19.00

1	-3.12.2000	
„Gruby i chudszy - 2”	 komedia,	 prod.	
USA,	godz.17.00
„Krzyk -3” horror,prod.	USA,	godz.19.00	

8	-	10	12.	2000		
„Oszukać przeznaczenie” thriller,	prod.	
USA,	godz.	17.00

„Droga do Eldorado”	 Dwaj	 przyjaciele	
Tulio	 i	Miguel,	drobni	kanciarze	 z	XVI	
-	wiecznej	Hiszpanii	wygrywają	w	kości	
mapę	wskazującą	drogę	do	Eldorado	-	zło-
tego	miasta.	Wyruszają	w	niebezpieczną	
podróż	i		docierają	do	mitycznej	krainy.	
Najwyższy	kapłan	Eldorado	postanawia	
wykorzystać	 sytuacją	do	przejęcia	wła-
dzy	w	mieście	-	ogłasza	Tulia	i	Miguela		
bogami,	 mając	 nadzieję	 że	 pomogą	 mu	
oni	w	obaleniu	dobrodusznego	i	mądrego		
wodza.	Reż.	Don	Paul	i	Eric	„Bibo”	Ber-
geron.	Czas	projekcji	89	min.

„X -men”	Ekranizacja	 	klasycznego	ko-
miksu.	Akcja	rozgrywa	się	w	niedalekiej	
przyszłości.	 Na	 świat	 przychodzi	 coraz	
więcej	 dzieci	 -	 mutantów	 obdarzonych	
nadnaturalnymi	 właściwościami.	 Pro-
fesor	 X,	 potrafiący	 czytać	 w	 ludzkich	
myślach,	 zakłada	 organizację	 zrzesza-
jącą	 szlachetnych	 mutantów	 służących	
ludzkości.	 Ma	 jednak	 wroga.	 Jest	 nim		
Magneto,	 który	 posługuje	 się	 telekine-
zą	 i	hipnozą.	 Jego	hasło	 to:	 „	 zniszczyć	
wszystkich	 ludzi”.	 Reż.	 Bryan	 Singer.	
Czas	projekcji	104	min.

„Fantazja 2000”	 Film	 animowany	 ze	
studia	Walta	Disneya,	kontynuacja	wiel-
kiego	przeboju	z	przed	lat.	Zbiór	krótkich	
nowelek	 	 ilustrujących	 najsłynniejsze	
utwory	 muzyki	 klasycznej,	 w	 tym	 	 V	
Symfonię	 Beethovena,	 Błękitną	 Rapso-
dię		Gershwina,	II	koncert	fortepianowy	
Szostakowicza,	 suitę	 „Ognisty	 ptak”	
Strawińskiego,	 „Karnawał	 zwierząt”	
Saint-Saensa,	„Ucznia	czarnoksiężnika”	
Dukasa	i	marsze	Elgara.

„Wygrane marzenia”	 21-	 letnia	 Violet	
zostawia	 nadopiekuńczego	 ojca	 i	 jedzie	
do	 wielkiego	 miasta.	 Marzy	 o	 karierze	
piosenkarki,	 ale	 na	 razie	 ląduje	 jako	
barmanka	w	nowojorskim	barze	Coyote	
Ugly.	Barmanki	tego	„	trochę	brudnego	
ale	pełnego	życia	„	 lokalu	są	także	tan-
cerkami.	Ich	główny	cel	to	nie	dopuścić,	
by	 klient	wyszedł	 bez	 dania	 im	sowite-
go	 napiwku.	 Pracując	 w	 barze,	 Violet	
znajduje	adoratora,	który	uwierzył	w	jej	
talent.	Reż.	David	McNally,	wyst.:	Piper	
Perabo,	John	Goodman,	Isabella	 	Miko.	
Czas	projekcji	94	min.

„Gruby i chudszy - 2” Kontynuacja	opo-
wieści		o	grubym	profesorze	Shermanie	
Klumpie,	który	wskutek	eksperymentów	
przekształcił	się	w	aroganckiego	podry-
wacza.	Eddie	Murphy	zagrał	 tu	 łącznie	
6	 różnych	 postaci.	 Tym	 razem	 intryga	
koncentruje	się	na	walce	Shermana	i	jego	
chudego	wcielenia	o	eliksir	młodości.	W	
rywalizację	 zostaje	 wciągnięta	 cała	 ro-
dzina	Klumpów.	Reż.	Peter	Segal,	wyst.:	
Eddie	 Murphy,	 Janet	 Jackson,	 Larry	
Miller.	Czas	projekcji	106	min.

„Krzyk - 3” Akcja	osnuta	jest	wokół	re-
alizacji	„filmu	w	filmie”	„Cios	3		Powrót	
do	Woodsboro”.	Punktem	wyjścia	do	serii	
„Cios”	 były	 „autentyczne”	 losy	 Sidney	
Prescott	 i	 ciąg	 niewyjaśnionych	 mor-
derstw	jakie	wydarzyły	się	w	miasteczku	
Woodsboro.	 Opowiadał	 o	 nich	 „Krzyk”.	
„Prawdziwa”	 Sidney	 po	 ukończeniu	
uniwersytetu	 zaszyła	 się	 na	 prowincji	 i	
prowadzi	 spokojne,	 samotne	 życie.	 Do	
czasu,	gdy	w	Hollywood		na	planie	„Ciosu	
3”	rozegrają	się	krwawe	wydarzenia.	Reż.	
Wes	Craven,	wyk:	Neve	Campbell,	David	
Arquette,	Courteney	Cox-	Arquette.	Czas	
projekcji	117	min.	

„Oszukać przeznaczenie”	Alex	ma	lecieć	
na	szkolną	wycieczkę	do	Paryża.	Ma	wi-
dzenie	w	którym	maszyna	zaraz	po	starcie	
eksploduje.	Przerażony	próbuje	przeko-
nać	wszystkich	do	opuszczenia	samolotu.	
Ci	którzy	wysiedli	obserwują	jak	samolot	
do	Paryża	startuje	i	rzeczywiście	rozrywa	
się	w	powietrzu.	Zachowanie	Alexa	pro-
wadzącym	śledztwo	agentom	FBI	wydaje	
się	 podejrzane.	 Alex	 wierzy	 że	 teraz	
potrafi	„Oszukać	śmierć	2”	Reż.	James	
Wong.	Wyk	:	Ali	Larter,	Kerr	Smith,	Sean	
Wiliams	Scott.	Czas	projekcji	97	min.

Kierownictwo kina zastrzega sobie moż-
liwość zmian repertuarowych w podanym 
terminarzu filmowym

Repertuar filmowy 

Kino „Niwa”
listopad – grudzień

W	numerze	9	naszego	czasopisma	w	arty-
kule	pt.	„Pożegnanie lata”	opublikowaliśmy	
niewłaściwie	podpisane	zdjęcie	uczestniczki	
konkursu	piosenki.	Dziewczynka	na	fotogra-
fii	to	Małgorzata	Wójcicka	z	Radomia.
Za	pomyłkę	serdecznie	przepraszamy.

Redakcja.
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Komisariat Policji
tel.	997,	Nasielsk	691-22-07,	691-23-77
Ochotnicza Straż Pożarna
tel.	998,	Nasielsk	691-22-88
Pogotowie Ratunkowe
tel.	999,	Nasielsk	693-09-99
Pogotowie Gazowe
tel.	691-22-22
Pogotowie Energetyczne Nasielsk
tel.	691-24-21
(po	godz.15.00	Płońsk	-	tel.	662-26-45)
Pogotowie Wodociągowe Nasielsk
tel.	691-24-96
Pogotowie Ratunkowe wraz	z	ambulatorium	
dyżuruje	całodobowo	w	budynku	Przychod-
ni	przy	ul.	Sportowej	w	Nasielsku.

„Pomarańczowa linia”
Telefon	 zaufania	 dla	 osób	 z	 problemami	
alkoholowymi	czynny:
wtorek	-	16.00-20.00,
środa:	12.00-16.00,	tel.	69-30-250.

Stacja Opieki − Centrum Pielęgniar-
stwa Rodzinnego „Caritas” Diecezji 

Płockiej
Gabinet zabiegowy w „Starej Plebanii”, 
ul.	Żwirki	i	Wigury	5	tel.	693-14-28,	czynny	jest	
od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	7.30-19.00.
W	 soboty,	 niedziele	 i	 święta	 czynny	 jest	
w	godz.	8.00-10.00	i	16.00-18.00

Telekomunikacja Polska
Rozmównica	T	P	S.A.	czynna	jest	w	dni	po-
wszednie	i	w	pracujące	soboty	w	godz.	7.00-
21.00.	W	wolne	soboty	w	godz.	8.00-14.00.	W	
niedziele	w	godz.	9.00-11.00.

Poczta Polska
Urząd	Pocztowy	Nasielsk-1	czynny	 jest	w	
dni	powszednie	i	w	pracujące	soboty	w	godz.	
8.00-18.00.	W	soboty	w	godz.	8.00-13.00.	W	
niedziele	urząd	pocztowy	jest	nieczynny

INFORMATOR
MIEJSKI
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Zakończyła	się	runda	jesienna	rozgrywek	
piłkarskich	 w	 lidze	 „Szóstek”	 o	 puchar	
Burmistrza,	które	w	tym	roku	rozgrywane	
są	po	raz	szósty.	Rozegrano	21	meczy,	w	
których	strzelono	171	bramek.
Oto	wyniki	poszczególnych	spotkań:
Zuchy	–	Elektroplast	5:1,	Kosewo	–	Leśna	
3:9,	As	Sportowa	–	Lokomotive	14:4,	Man-
hattan	–	Zuchy	0:3	wo.,	Sportowa	–	Leśna	
6:8,	Lokomotive	–	Kosewo	7:6,	Manhattan	
–	 Elektroplast	 4:3,	 Lokomotive	 –	 Leśna	
1:8,	Sportowa	–	Kosewo	3:3,	Manhattan	–	
Sportowa	3:6,	Kosewo	–	Zuchy	2:5,	Leśna	
–	Elekroplast	3:1,	Kosewo	–	Elektroplast	
5:1,	 Leśna	 –	 Zuchy	 2:4,	 Manhattan	 –	
Lomkomotive	 4:3,	 Sportowa	 –	 Elektro-
plast	6:2,	Manhattan	–	Leśna	2:2,	Zuchy	
–	Lokomotive	6:2,	Manhattan	–	Kosewo	
1:5,	Sportowa	–	Zuchy	2:5,	Lokomotive	–	
Elektoplast	6:5.

O PUCHAR
BURMISTRZA

SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT     

	 Urząd	Miejski	w	Nasielsku	jest	organiza-
torem	halowego	turnieju	piłki	nożnej	dru-
żyn	samorządowych,	który	odbędzie	się	17	
grudnia	br.	w	hali	sportowej	w	Nasielsku.
	 Uczestniczyć	 w	 turnieju	 mogą	 człon-
kowie	Zarządu	gmin,	radni	gminni,	radni	
powiatowi,	 pracownicy	 gmin	 i	 jednostek	
budżetowych	 bezpośrednio	 podległych	
gminom,	oraz	nauczyciele	 szkół,	dla	któ-
rych	gmina	jest	organem	prowadzącym.
	 Celem	 imprezy	 jest	 propagowanie	 w	
środowisku	aktywnych	form	wypoczynku,	
popularyzacja	 działalności	 władz	 samo-
rządowych,	 konsolidacja	 i	 pogłębienie	

współpracy	organizacji	administracyjnych	
i	samorządowych	w	organizowaniu	aktyw-
nego	wypoczynku.
	 Organizator	zaprasza	do	wzięcia	udziału	
w	turnieju	reprezentantów	Nowego	Dworu	
Mazowieckiego,	Legionowa,	Płońska,	Wieli-
szewa,	Serocka,	Pułtuska	i	Nowego	Miasta.
	 Dla	najlepszych	przewidziane	są	nagro-
dy	Burmistrza	Nasielska.
	 Zgłoszenia	 do	 turnieju	 do	 dnia	 30	 li-
stopada	br.	przyjmowane	są	osobiście	lub	
telefonicznie	w	Urzędzie	Miasta	 i	Gminy	
w	Nasielsku	w	pokoju	nr	15	(Pan	Andrzej	
Malon)	tel.	6912664.

II INTEGRACYJNY TURNIEJ 
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN 
SAMORZĄDOWYCH

	 Piłkarze	nasielskiego	„Żbika”	od	dłuższe-
go	już	czasu	przechodzą	głęboki	kryzys.	Od	
kilku	kolejek	nie	są	w	stanie		zdobyć	chociaż	
jednego	punktu		i	po	ostatniej	kolejce		znaj-
dują	się	na	przedostatnim	miejscu.	Zarówno	
pozycja	w	 tabeli	 jak	 też	 ilość	 	 zdobytych	
punktów		nie	wróży	nic	dobrego	na	wiosnę,	
ponieważ	gra	piłkarzy	jest	bardzo	zła.
	 Usprawiedliwienie	działaczy,	że	wszyst-
kiemu	winne	są	pieniądze,	których	w	klubie	
brak,	że	trzeba	było	zrezygnować		z	kilku	
piłkarzy	 	 spoza	Nasielska,	 że	obecnie	gra	
się	przeważnie		własnymi	zawodnikami		do	
niczego	nie	przekonują.
	 Dużo	 wcześniej	 było	 wiadomo,	 że	 Na-
sielsk	nie	stać	na	IV	ligę,	o	 ile	nie	będzie	
mocnego	 sponsora.	 Dużo	 wcześniej	 było	
wiadomo,	że	obecni	sponsorzy	mają	kłopoty	
finansowe	 i	 będą	 się	 powoli	 wycofywać.	
Dużo	wcześniej	należało	dać	szansę		mło-
dym	nasielskim	piłkarzom	(na	przykład	w	
roku	bieżącym	w	rundzie	rewanżowej,	kiedy	
nic	Żbikowi	nie	groziło),	a	nie	teraz,	kiedy	
ciąży	na	nich	duży	obowiązek,	a	 im	brak	
boiskowego	oparcia.
	 Teraz	nie	pozostaje	nic	innego,	jak	tylko	
zwołać	walne	nadzwyczajne		zebranie	Żbika	
i	podjąć	przedsięwzięcia	„ratowania	klubu”.	
Na	pewno	w	takich	przypadkach		niektórzy	
działacze		muszą	odejść,	a	ich	miejsce	zająć	
inni,	którzy	obiorą	inne	kierunki	działania	
i	wrócą	do	rzeczywistości.	Trzeba	bowiem	
wcześniej	wiedzieć,z	na	co	nas	stać,	a	nie	
błądzić	w	marzeniach	o	wielkiej	piłce.	
	 Przykładem	niech	będą	dwa	inne	kluby	
gminne,	które	występują	w	A	i	C	klasie,	po-
nieważ	działacze	tych	klubów	wiedzą	na	co	
ich	stać		i	gdzie	jest	ich	aktualne	miejsce	w	
mazowieckiej	piłce	nożnej		i	nie	silą	się	na	

kupno	drogich,	a	nie	zawsze	spełniających		
pokładane	w	nich	nadzieje,	piłkarzy.	

Nieco	optymizmem	napawa	gra	najmłodszych		
piłkarzy	Żbika,	na	których	powinniśmy		się	
skupić	i	którzy	w	przyszłości	mogą	być	na-
prawdę		dobrymi	piłkarzami.	Tych	talentów	
nie	wolno	nam	zmarnować.
Aktualne tabele po ostatniej kolejce

Kryzys nasielskich piłkarzy

IV liga
1.	 Łomianki	 33	 29:10
2.	 Legionovia	 32	 32:11
3.	 Narew	Ostrołęka	 31	 39:19
4.	 Stoczniowiec	Płock	 31	 27:13
5.	 Grom	Sobieski	Okunin	29	 36:12
6.	 Targówek	W-wa	 27	 18:7
7.	 Kasztelan	Sierpc	 22	 25:27
8.	 Boruta	Kuczbork	 20	 30:28
9.	 Markovia	 18	 19:21
10.	Strzegowo	 18	 26:31
11.	Makowianka	 17	 8:27
12.	Błękitnti	Gąbin	 16	 16:22
13.	Tęcza	Płońsk	 15	 26:37
14.	Ostrowia	 14	 21:	33
15.	MKS	Ciechanów	 13	 15:28
16. Żbik Nasielsk 10 14:34
17.	Wkra	Żuromin	 7	 9:34

A Klasa
1.	 WKRA	Pomiechówek	 38	 46:12
2.	 Łomianki	II	 34	 71:17
3.	 Wisła	Zakroczym	 29	 32:16
4.	 ORZYC	Chorzele	 28	 41:19
5.	 Gwar	 27	 35:28
6 WKRA Cieksyn 23 38:30
7	 Szreńsk	 23	 32:27
8.	 Sokół	Grudusk	 21	 24:28
9.	 Lipowiec	 18	 33:31
10.	Start	 17	 37:38

C klasa
1.	 Transrol	Wyszków	 36	 86:18
2.	 Mazowsze	Zegrze	 29	 52:25
3.	 ZWAR	II	Międzylesie	 29	 49:25
4.	 Dąb	Wieliszew	 24	 37:22
5.	 Rokola	Otwock	 24	 30:24
6.	 Tęcza	II	Płońsk	 23	 41:26
7.	 Bór	Regut	 19	 28:29
8. Płomień Nuna 16 17:21
9.	 UKS	Junak	Warszawa	 16	 31:56
10.	Nowinki	Jadów	 15	 25:46




