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Zgoda radnych  
na propozycje burmistrza

eWUŚ w naszych przychodniach
Od nowego roku w całym kra-
ju działa Elektroniczny System 
Uprawnień Świadczeniobiorców. 
Nowy program dotarł też do na-
szych przychodni. Teraz wystarczy 
podać swój numer PESEL, a najle-
piej mieć dokument z tym nume-
rem i system sprawdzi, czy mamy 
prawo do świadczeń zdrowotnych. 
Co na temat tego systemu sądzą 
dyrektorzy nasielskich placówek 
zdrowia:
– Pacjenci są zadowoleni, my rów-
nież. Ważne jest to, że nie potrzeba 
nosić ze sobą wielu dokumentów. 
Wystarczy jeden, na którym wid-
nieje nasz numer PESEL. eWUŚ 
działa sprawnie. Trzeba było się 
troszkę z niego podszkolić, ale jakiś 
specjalnych przygotowań nie było. 
Na pewno obyło się bez takiego 
ogromnego zamieszania jak z re-
ceptami w zeszłym roku – mówi 
lek. med. Anna Łapińska z Centrum 
Medycznego.
– U nas rewolucji nie było, jeże-
li chodzi o eWUŚ. W naszej przy-
chodni eWUŚ został uruchomiony 

już w grudniu 2012 r. Wtedy 
też NFZ przekazał nam kody 
do uruchomienia programu. 
Nie były potrzebne specjal-
ne szkolenia pracowników. 
eWUŚ jest  b ardzo prosty 
w obsłudze – wyjaśnia Grze-
gorz Waśko dyrektor SP ZOZ 
w Nasielsku. – Zdarzyły się 
sytuacje, kiedy dane nasze-
go pacjenta wyświetli ły się 
na czerwono, co oznacza, że nie 
jest on ubezpieczony. Ale w takiej 
sytuacji wypełnia się odpowied-
nie oświadczenie i pacjent zosta-
je przyjęty do lekarza. Posiadamy 
gotowe druki oświadczeń, które 
składane są w takich właśnie przy-
padkach. Druki te są bardzo proste. 
Złożenie oświadczenia nie zabie-
ra dużo czasu. Zdarzył się jednak 
przypadek, kiedy pacjent przy-
szedł do lekarza i poinformował 
panie w rejestracji, że nie podlega 
ubezpieczeniu, ale mimo to chce 
złożyć oświadczenie, ponieważ za-
nim NFZ zacznie go szukać to się 
troszkę zejdzie. Jak na razie miała 

miejsce tylko jedna taka sytuacja 
– dodaje.
Z przychodni na terenie gminy 
Nasielsk nie zniknął jednak komu-
nikat, że pacjent powinien mieć 
przy sobie dokument potwier-
dzający ubezpieczenie. I słusznie, 
ponieważ może się okazać, że we-
dług nowego systemu nie jesteśmy 
ubezpieczeni. Wtedy możemy na-
pisać oświadczenie bądź pokazać 
dokument, który to potwierdzi. 
W nasielskich ośrodkach zdro-
wia, eWUŚ nie przysparza żadnych 
problemów. Raczej ułatwia pracę 
personelowi przychodni – skraca 
czas rejestracji pacjenta.
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Pierwsze poprawki w Uchwale Budżetowej na rok 2013

Zgoda radnych na propozycje burmistrza
Zwołana na prośbę burmistrza na 
dzień 24 stycznia sesja Rady Miej-
skiej miała w swym porządku nie-
wiele punktów programu. Z pięciu 
z nich ważny był w zasadzie jeden, 
tzn. ten, w którym miano podej-
mować 2 uchwały. Te zakładały 
uchwalenie zmian w Wieloletniej 
Prognozie F inansowej Gminy 
Nasielsk i zmian w Uchwale Bu-
dżetowej Gminy Nasielsk na rok 
2013. W obradach, które prowadzi-
ła Katarzyna Świderska, wiceprze-
wodnicząca RM, uczestniczyło 11 
radnych.
Tym razem Grzegorz Arciszew-
ski, burmistrz Nasielska, zaszczy-
cił Radę swą obecnością i chętnie, 
a także bardzo obszernie odpo-
wiadał na zapytania radnych. Nie 
oznacza to jednak, że burmistrz 
przyszedł z „gałązką pokoju” ani 
tym bardziej, że przyszedł „po 
prośbie”. 
Radni po raz kolejny usłyszeli, że 
ze spokojem oczekuje na wynik 
referendum. Gdyby wynik ten był 
nie po myśli radnych (odejście bur-
mistrza) ani nie po myśli burmistrza 
(odejście Rady), tzn. gdyby wybor-
cy, nie idąc na referendum, pozo-
stawili obecny stan, to on nadal nie 
widzi możliwości dalszej współpra-
cy z tą Radą. Liczy jednak, że wy-
borcy pójdą do urn i zadecydują, 
kto ma odejść: on czy Rada.
Zmiany, jakie burmistrz propono-
wał radnym w uchwalonym przez 
nich budżecie, wynikły z tego, że 
nie było w tym dokumencie, prze-
widzianego przez niego w jego au-
torskim projekcie budżetu, zapisu 
dotyczącego modernizacji ulicy 
Krańcowej. 
Zapis taki przewidywał otrzyma-
nie dotacji unijnej z funduszy, któ-
re poprzednio zapewniały środki 
na drogi służące dojazdowi do pól 
(FOGR). Termin wystąpienia o te 
środki mijał z końcem stycznia. Stąd 
prośba burmistrza o szybkie zwoła-
nie sesji i jego wniosek o te zmiany. 
Argumentem koronnym było to, 
że na drogi, które zaproponowali 
radni (ul. Szmaragdowa), uchwalając 
budżet, z tych funduszy pieniędzy 
nie można było otrzymać.
Konsekwencją zmian w budżecie 
na rok 2013 była potrzeba dokona-
nia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Gminy na lata 2013–2020. Oby-
dwie uchwały dotyczące zmian 
radni przyjęli jednogłośnie, co po-
zwoli burmistrzowi na wystąpienie 
z wnioskiem o środki zewnętrz-
ne na dofinansowanie tej inwe-

stycji. Ponadto radni usłyszeli od 
burmistrza zapewnienie, że nadal 
bezwzględnie będzie dążył do bu-
dowy targowicy przy ulicy Lipo-
wej, wspomniał też o problemach 
z realizacją funduszu sołeckiego.
Na marginesie rozwiązywanego 
w trybie przyspieszonym problemu 
ul. Krańcowej Rada usłyszała też, 
że wszystko wskazuje, iż budżetem 
trzeba będzie się zająć ponownie, 
bowiem jednostka nadzorująca 
uchwały samorządów dopatrzyła 
się w nim kilku błędów. W sprawie 
tej poproszeni zostali o przyjazd 
Warszawy burmistrz i przewodni-
czący Rady Miasta. Odbyło się już 
w tej sprawie wysłuchanie, w któ-
rym tylko burmistrz uczestniczył, 
przewidziana jest nawet decyzja, 
którą poznamy za kilka dni. Wszyst-
ko wskazuje, że przyczyną absencji 
przewodniczącego RM na spotka-
niu w Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej było pogorszenie się jego 
stanu zdrowia. Również z tego po-
wodu przewodniczący nie uczest-
niczył w styczniowej sesji. 
W styczniowej sesji uczestniczył 
Henryk Mędrecki, wicestarosta 
nowodworski. Wysłuchał on wielu 
głosów krytycznych dotyczących 
głównie stanu dróg powiatowych, 
w tym zarówno zimowego ich ut-
rzymania, jak i budowy (np. ulica 
Sikorskiego czy POW). Wicesta-
rosta mówił, że rozwiązanie poru-
szonych problemów zależny od 
Rady Powiatu i dlatego niewiele 
obiecywał. Widać było jednak, że 
do Nasielska przyjechał z pewną 
misją. Dotyczyła ona sprawy noc-
nej i świątecznej opieki zdrowotnej. 
Okazało się bowiem, że Nowo-
dworskie Centrum Medyczne zre-
zygnowało z kontraktu na tę usługę 
z uwagi na nieopłacalność utrzy-
mania trzech punktów i planuje już 
start w kolejnym konkursie, któ-
ry ogłosi NFZ. Burmistrz Nasielska 
obiecał, że nasielski SPZOZ w kon-
kursie nie wystartuje, a wicestarosta 
Mędrecki przedstawił porozumie-
nie, zgodnie z którym byt punktu 
nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej nie jest zagrożony.

Komentarz o zdrowiu
Problem z nocną i świąteczną opie-
ką zdrowotną pojawił się z chwilą, 

gdy NCM, które świadczy tę usługę 
w powiecie nowodworskim, po-
stanowiło zerwać trzyletni kontrakt 
z NFZ. Obowiązywał on co prawda 
od stycznia 2012 r., ale w Nasielsku 
udało się go stworzyć dopiero 

w październiku ub. roku i to w jed-
nym z pomieszczeń komisariatu 
policji przy ul. Kościuszki. Minę-
ło raptem kilka miesięcy i znowu 
mieszkańcy naszej i okolicznych 
gmin mogą mieć problem z poszu-
kiwaniem pomocy lekarskiej nocą 
i w dni wolne od pracy.
Chodzi oczywiście o pieniądze, 
które ponoć są za małe na obsłu-
gę aż trzech punktów, które NCM 
zobowiązało się prowadzić. Prze-
widziany jest więc nowy konkurs 
w tej sprawie. 
Do niego po raz kolejny ma przy-
stąpić Nowodworskie Centrum 
Medyczne, licząc, że uda się uzy-
skać korzystniejszy f inansowo 
kontrakt. Szkopuł w tym, że do tej 
rozgrywki mógłby stanąć również 
po raz kolejny nasielski SP ZOZ. 
Starostwu, a chyba bardziej szefo-
wi NCM, bardzo zależy na tym, aby 
Nasielsk do rozgrywki nie stanął.
Na razie mają takie zapewnienie 
burmistrza pod warunkiem, że zre-
alizowane zostanie porozumienie, 
zgodnie z którym punkt nocnej 

i świątecznej opieki zdrowotnej bę-
dzie w Nasielsku.
Obiecanki obiecankami, a pamię-
tamy to, czego doświadczyła nasza 
gmina, będąc przez prawie dziesięć 
miesięcy pozbawiona NPL. Pamię-
tamy zagrywki dyrektorów NCM 
w sprawie uruchomienia placów-
ki NPL w Nasielsku. Dlatego trze-
ba być ostrożnym w rozmowach 
i niczego nie deklarować. Kiedy 
nasielska służba zdrowia świadczy-
ła tę usługę w powiecie, od żadnej 
z gmin nie żądała dodatkowych 
pieniędzy. A NCM żądało pokaź-
nych sum. 
Wreszcie, gdy wymuszono otwar-
cie jej w naszym mieście, obrażone 
na Nasielsk władze NCM wspólnie 
z władzami powiatu zadecydowały, 
że miejscem świadczenia tej usługi 
będzie budynek komisariatu policji. 
Może to i dobre miejsce, bo bez-
pieczne, tyle że były gotowe lokale 
w ośrodku zdrowia, a umieszczenie 
w nich NPL i miejsca stacjonowa-
nia pogotowia byłoby korzystne dla 
pacjentów – i do tego mniej kosz-
towne. 

W tym kontekście dziwią pojawia-
jące się na łamach prasy powiato-
wej sugestie jednego z dyrektorów 
NCM, że starosta i burmistrz powin-
ni dopłacać 15 tys. zł miesięcznie 
za prowadzenie NPL w Nasielsku. 
Burmistrz Nasielska zdecydowanie 
twierdzi, że nigdy było takiego po-
rozumienia. 
I jeszcze jedno. W Nasielsku i w są-
siedniej gminie Świercze mówi się, 
że NPL działa „w podziemiu”. Przy 
ulicy powinien być znak, że tu się 
mieszczą wymienione placówki 
służby zdrowia. Dotąd go nie ma, 
więc pacjenci błądzą po mieście. 
W związku z tą partyzancką for-
mą działalności nasuwa się jeszcze 
jedno skojarzenie: są parabanki, są 
i paramenadżerowie, którzy chcąc 
uzyskać kontrakt, wiele obiecują, 
a później wymuszają dodatkowe 
pieniądze na działalność. Zobaczy-
my, jak będziemy „zaopiekowani” 
w ramach nowego – bogatszego 
kontraktu i kolejnych obietnic, do 
których powiat chyba zdążył już 
nas przyzwyczaić.

andrzej zawadzki, (i)

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Nasielsk
Od 1 lipca 2013 roku w całej Polsce zacznie obowiązywać nowy system go-
spodarki odpadami. Do końca W 2012 roku Rady Miejskie były zobowiązane 
podjąć stosowne uchwały dotyczące tego systemu. Rada Miejska w Nasielsku 
przyjęła pięć uchwał związanych z nowym systemem gospodarki odpadami:
1. Uchwała nr XXIX/226/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 
2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Nasielsk.
2. Uchwała nr XXV/199/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku 
gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi 7 zł od 
osoby, a w przypadku gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób nie-
selektywny wynosi 13 zł od osoby.
3. Uchwała nr XXV/201/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 
2012 r.w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na 
terenie miasta i gminy Nasielsk.
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona 
będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości 
za trzy miesiące kalendarzowe (kwartał), w terminach:
do 15 stycznia za I kwartał danego roku,
do 15 kwietnia za II kwartał danego roku,
do 15 lipca za III kwartał danego roku,
do 15 października za IV kwartał danego roku.
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 roku i obej-
muje okres od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku.
Opłatę uiszcza się bez wezwania w punkcie kasowym BS w Nasielsku, lub prze-
lewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Nasielsku  
Nr konta: 18 8226 0008 00001746 2000 0002
4. Uchwała nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała zawiera informację na temat częstotliwości odbioru odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz o stacjonarnych 
i mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki.
Szczegóły odbioru odpadów komunalnych zostaną ustalone w harmonogra-
mie, który zostanie podany do publicznej wiadomości w II kw. 2013 r.
5. Uchwała nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Uchwała zawiera wzór deklaracji, jaką każdy właściciel nieruchomości za-
mieszkałej ma obowiązek złożyć w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w termi-
nie do 28 lutego 2013 roku. Jest ona podstawą do wyliczenia stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadają-
ce nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty włada-
jące nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest w zabudowie wielorodzinnej, 
w której ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieru-
chomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub 
właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ustawa przenosi na osoby 
sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie obowiązki właścicieli nierucho-
mości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpa-
dów, składania deklaracji i wnoszenia opłat).
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zacznie obowiązywać 
od 1 lipca 2013 r. do tego czasu właściciele nieruchomości zamieszkałych 
powinni wypowiedzieć umowy (okres wypowiedzenia powinien być okre-
ślony w umowie) na odbiór odpadów komunalnych z obecnie obsługującą 
ich firmą.  Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych zapewnia gmina  w zamian za obowiązkową opłatę.
Wszystkie uchwały są umieszczone na stronie http://umnasielsk.bip.org.pl/
Ponadto wszelkie informacje dotyczące wdrażania nowego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi są zamieszczane na głównej stronie interneto-
wej urzędu: www.nasielsk.pl
Bliższe informacje możecie Państwo uzyskać w Wydziale Środowiska i Roz-
woju Obszarów Wiejskich osobiście: Urząd Miejski II piętro pokój nr 203 lub 
nr 209, telefonicznie: /23/ 6933101 lub /23/ 6933108 mailem: srodowisko@
um.nasielsk.pl

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Nasielska

Z GMINY

Odśnieżajmy dachy
Styczeń był okresem częstych i in-
tensywnych opadów śniegu, który 
nagromadził się na dachach wszel-
kich obiektów budowlanych. W cza-
sie mrozów zalegający śnieg jest lekki 
i puszysty, jednak w okresie odwil-
ży – jaką obecnie mamy na koniec 
stycznia – nawet kilkucentymetrowa 
warstwa śniegu robi się ciężka i czę-
sto zamienia się w lód. To jest bardzo 
niebezpieczne dla konstrukcji da-
chów płaskich. 
Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak 
powszechne, że praktycznie nie 
zwracamy na nie uwagi. Jest jednak 
często groźnym obciążeniem dla 
konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr 
kwadratowy śniegu o przeciętnej gę-
stości i grubości około 15 cm może 
ważyć około 50 kg. Należy pamię-
tać także, że mokry śnieg jest cięższy 
od białego puchu. Śnieg zalegający 
na dachach może stać się przyczy-
ną tragedii, zwłaszcza gdy pozostaje 
nieusunięty z płaskich dachów. 

Dlatego o usuwanie 
zalegającego na da-
chach śniegu, a także 
tworzących się sopli, 
apeluje, w piśmie opub-
likowanym na stronie 
internetowej nasielskie-
go Urzędu Miejskiego, 
Dariusz Piątek, wice-
wojewoda mazowiecki. 
Zwrócił on szczególną 
uwagę na dachy o ma-
łym nachyleniu lub o powierzchni 
powyżej 1000 m², zwłaszcza hi-
permarketów, hal targowych, spor-
towych i magazynów. Przypomina 
także, iż za „niedopełnienie obowiąz-
ku usuwania z dachów nadmiernych 
opadów śniegu oraz sopli grożą kary 
przewidziane prawem budowlanym 
– od grzywny do pozbawienia wol-
ności”. Przypadki zaniedbań należy 
zgłaszać do powiatowych inspekto-
rów nadzoru budowlanego. 
Kilka dni temu strażacy OSP z Jacko-
wa usuwali śnieg zalegający na dachu 

nasielskiej hali sportowej, w Pieści-
rogach śnieg z przedszkola zrzucali 
strażacy z Nuny, w Cieksynie zaś pra-
cowali druhowie z miejscowej jed-
nostki OSP. Zaangażowanym w pracę 
społeczną jednostkom OSP Grzegorz 
Arciszewski, burmistrz Nasielska, 
przyznał po 500 zł nagrody.
Z wielu domów prywatnych i insty-
tucji w naszej gminie również regu-
larnie zrzucany jest śnieg. Warto o to 
zadbać, zanim wydarzy się nieszczę-
ście. 

Michał B., (i.)

Z MIASTA

Talony bez wyboru
Kilka dni temu do naszej redakcji wpłynął list, którego autor twierdzi: 
„że na kolejne święta talony z Zarządu Gospodarki Komunalnej trafi-
ły tylko do sklepów żony burmistrza Arciszewskiego. Jeden talon to 
ponad 500 zł, więc kwota ok. 30 tys. zł wpłynęła do rodzinnej firmy”. 
Autor listu wskazuje jednocześnie, że „W innych zakładach pracowni-
cy mają do wyboru różne sklepy”. Sprawdziliśmy, jak wygląda sprawa 
wydatkowania funduszu świadczeń socjalnych w kilku różnych jed-
nostkach, w tym oczywiście w ZGKiM.
Albert Kołodziejski, dyrektor Zarządu Gospodarski Komunalnej 
i Mieszkaniowej, wyjaśnia, że pracownicy ZGKiM otrzymywali talony 
do sklepów państwa Arciszewskich od 2008 r. 
– Wtedy był jeszcze poprzedni burmistrz i był też inny dyrektor. Ja zo-
stałem dyrektorem ZGKiM w marcu 2011 r. i na święta wielkanocne 
pracownicy otrzymali talony do „Guliwera”. Właśnie dlatego, żeby 
uniknąć takich podejrzeń o jakieś układy. Ale nie wszyscy byli zado-
woleni z tego rozwiązania i chcieli, żeby było tak jak dawniej. Otrzy-
małem informację, że pracownicy chcą realizować talony w sklepach 
u Arciszewskich, ze względu na duży wybór asortymentu i dobre mię-
so. I tak się dzieje, ale talony są po 600 zł i w tym roku były rze-
czywiście na kwotę ponad 30 tys. zł, ale środki na ten cel pochodzą 
z funduszu świadczeń socjalnych, a nie z budżetu firmy.
Dodaje jednocześnie, że wszystko odbywa się zgodne z regulaminem 
gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych i poza ta-
lonami pracownicy ZGKiM mogą korzystać z tych środków również 
w innej formie, np. wyjeżdżają do teatru. W kwestii dania pracownikom 
możliwości wyboru różnych sklepów mówi krótko: – Nie ma wyboru, 
bo nie chcę rozdzielać płatności ani faktur.
O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy Grzegorza Arciszewskiego, 
burmistrza Nasielska:
– Przez całe lata byłem przedsiębiorcą i od wielu lat ludzie w naszych 
sklepach robili zakupy oraz realizowali talony przed świętami. Dużo 
wcześniej, zanim zostałem burmistrzem. Teraz działalność prowadzi 
moja żona i pewnie najlepiej dla niektórych byłoby, gdyby ją zlikwido-
wała. Nie wykorzystuję stanowiska burmistrza do celów prywatnych. 
To byłoby podejrzane, gdyby rozpoczęło się od momentu, kiedy zo-
stałem burmistrzem.
W sprawie ZGKiM wyjaśnia: – W pierwszym roku pracy dyrektor miał 
zakaz realizowania talonów w sklepach należących do mojej rodziny. 
Potem decyzję podejmował dyrektor i pracownicy.
Nieco inaczej jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie 
pracownicy mogą wybierać sklep, w którym chcą zrealizować talony 
przed świętami. – W tym roku pracownicy zdecydowali, że można 
wybrać talony i realizować je w sklepie u pani Wesołowskiej, u pana 
Panka lub u państwa Arciszewskich. Po prostu każdy wiedział, co mu 
będzie najbardziej potrzebne. Ale byli też pracownicy, którzy np. zde-
cydowali się na przydział węgla w ramach ustalonej kwoty – mówi 
Monika Nojbert, dyrektor MOPS.
W Nasielskim Ośrodku Kultury od 2012 r. nie ma funduszu świadczeń 
socjalnych i w związku z tym pracownicy otrzymują tylko świadcze-
nia urlopowe. Zaś w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej pracow-
nicy w ramach funduszu świadczeń socjalnych otrzymali świadczenie 
urlopowe, ale był także talon dla jednej osoby na zakupy w sklepie 
u państwa Arciszewskich. W Przedszkolu Samorządowym w Nasielsku 
jeszcze kilka lat temu również pracownicy otrzymywali talony przed 
świętami. – Pamiętam, że można je było realizować w sklepie u pani 
Wesołowskiej, a także w sklepie u państwa Arciszewskich. Ale ostatnio 
fundusz socjalny przeznaczamy na pomoc materialną i zapomogi dla 
pracowników – mówi Hanna Szumska, dyrektor placówki. 
Decyzję o wydatkowaniu środków z tzw. funduszu świadczeń socjal-
nych powinni podejmować wspólnie pracownicy zakładu. To, że ta-
kie talony to doskonały pomysł, szczególnie przed świętami, wiedzą 
wszyscy, którzy mieli okazję z nich kiedykolwiek korzystać. Nikt chyba 
nie zakwestionuje jakości produktów w sklepach należących do rodzi-
ny obecnego burmistrza, nie ma się więc co dziwić, że są pracownicy 
jednostek podległych gminie, którzy akurat tam chcą robić zakupy. 
Ale może warto byłoby dać im więcej opcji do wyboru? Czy sytuacja 
dotycząca talonów, jaka miała miejsce w ZGKiM to już jakiś układ, ła-
manie prawa, nadużywanie stanowiska, czy może sprawa, o której w 
ogóle nie warto mówić? A może gdzieś po prostu na horyzoncie ma-
jaczy nam już referendum? 

(i.)

fot. A. Zawadzki
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Kronika OSP
17.01.2013 r. zapaliła się sadza 
w kominie budynku mieszkalne-
go w Starych Pieścirogach. Zgło-
szenie odebrano o godz. 12.39. 
Pożar gasili strażacy z jednostki 
OSP Psucin.
29.01.2013 r. w godz. 18.49 – 
19.34 przy ul. Sportowej strażacy 
z jednostki OSP Nasielsk zabez-
pieczali budynek, w którym ktoś 
się powiesił. 

PROGRAM AKCJI  
„ZIMA W MIEŚCIE”

31 stycznia 2013r. CZWARTEK (Hala Sportowa w Nasielsku)
 – godz. 9.00-13.00 Turniej trójek koszykarskich chłopców dla szkół 
gimnazjalnych.
1 lutego 2013r. PIĄTEK (Nasielski Ośrodek Kultury)
 – godz. 10.30 Spektakl teatralny „Przygody kota Filona”.
1 lutego 2013r. PIĄTEK (Hala Sportowa w Nasielsku)
 – godz. 9.00 – 11.00 Gry i zabawy ruchowe dla dzieci klas I-IV.
 – godz. 9.00 – 11.00 Turniej piłki siatkowej chłopców i dziewcząt szkół 
gimnazjalnych.
4 lutego 2013r. PONIEDZIAŁEK (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku)
 – godz. .9.00 – 10.00 Seans filmowy.
 – godz. 10.00 – 13.00 Czytanie bajek dla najmłodszych – konkurs  
na ilustracje do bajek, gry i zabawy planszowe.
5 lutego 2013r. WTOREK (Nasielski Ośrodek Kultury)
 – godz. 10.00 – 12.00 Zajęcia plastyczne.
5 lutego 2013r. WTOREK (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Nasielsku)
 – godz. 9.00 – 10.00 Seans filmowy.
 – godz. 10.00 – 13.00 Kalambury, Konkurs pt. „Mam talent”.
6 lutego 2013r. ŚRODA (Nasielski Ośrodek Kultury)
 – godz. 12.00 Film dla dzieci „Nasz dziadzio. Zestaw bajek”.
6 lutego 2013r. ŚRODA (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Nasielsku)
 – godz. 9.00 – 13.00 Układanie puzzli na czas w różnych kategoriach 
wiekowych, gry i zabawy planszowe.
7 lutego 2013r. CZWARTEK (Nasielski Ośrodek Kultury)
 – godz. 10.00 – 12.00 Zajęcia twórcze.
8 lutego 2013r. PIĄTEK (Nasielski Ośrodek Kultury)
 – godz. 12.00 Film dla dzieci „Przygody myszki. Zestaw bajek”. 

Ponadto lodowisko na boisku „ORLIK” przy Szkole Podstawowej  
w Nasielsku czynne w dniach 28 stycznia – 1 lutego 2013r. oraz 4 lute-
go – 8 lutego 2013r. w godz. 10.00-14.00.
Opiekę nad uczestnikami lodowiska będą pełnili nauczyciele SP  
w Nasielsku.

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY!
Zajęcia mają na celu propagowanie  

i rozpowszechnianie zagadnień profilaktyki uzależnień  
wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk. 

15 stycznia na przejściu dla pie-
szych przy ul. Kolejowej w Starych 
Pieścirogach doszło do wypadku, 
w którym zostało potrącone dzie-
cko. Z obrażeniami głowy przewie-
ziono je do szpitala.

17 stycznia w Nasielsku na ul. Rynek 
nieznany sprawca przywłaszczył 
sobie telefon komórkowy Sony 
Ericsson Xperia o wartości 800 zł 
na szkodę mieszkanki Nasielska. 

17 stycznia w Nasielsku na ul. War-
szawskiej Radosław M., mieszka-
niec Ostrołęki, skradł samochód 
Jeep Cherokee o wartości 2000 
zł na szkodę mieszkańca Nasielska. 

20 stycznia w Dobrej Woli niezna-
ny sprawca włamał się do garażu 
i skradł spawarkę transformatorową 
i spalinową na szkodę mieszkańca 
Warszawy. Wartość strat wynosi 
900 zł.

21 stycznia w Zaborzu nieznany 
sprawca dokonał kradzieży dwóch 
akumulatorów z koparki na szkodę 
PGNiG. Wartość strat wynosi 1100 
zł. 

Pijani na drodze:
21 stycznia w Nasielsku na ul. Łącz-
nej Piotr Ś. kierował Fiatem 126p 
w stanie nietrzeźwości – 1,80‰.

ZAPROSILI NAS

Promują ekologię
W niedzielę, 13 stycznia 
w gospodarstwie państwa 
Hanny i Krzysztofa Ko-
walskich w Winnikach koło 
Nasielska gościła między-
narodowa grupa uczestni-
ków ciekawego projektu 
ekologicznego pt. „Klimat 
potrzebuje rolników”. Jest 
on realizowany w ramach 
europejskiego programu 
„Uczenie się przez całe ży-
cie” – Leonardo da Vinci 
Projekty Partnerskie, a jego 
głównym koordynatorem 
jest Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
w pobliskim Golądkowie. 
Właśnie w Golądkowie odbywało 
się pierwsze spotkanie między-
narodowych partnerów projektu, 
wśród których znaleźli się przed-
stawiciele organizacji promują-
cych ekologię z Turcji (Związek 
Rolników Ekologicznych z Ca-
nakkale), Austrii (OIKOS – Instytut 
Stosowanej Ekologii Badań), Fran-
cji (WECF), Niemiec (VERN – misją 
tej organizacji jest ochrona i po-
mnażanie zagrożonych wyginię-
ciem odmian roślin uprawnych 
i ogrodniczych) i Węgier (Eco-
linst – Ekologiczny Instytut na 
rzecz Zrównoważonego Rozwo-
ju). To wyjątkowe partnerstwo ma 
na celu łączyć wiedzę i doświad-
czanie różnych grup: rolników, 
naukowców i przedsiębiorców 
i zmniejszyć dystans między na-
uką a praktyką rolniczą, tworząc 
narzędzia edukacyjne dla rolni-
ków. W ramach swojego pierwsze-
go spotkania w Polsce partnerzy 
projektu wraz z Elżbietą Priwie-
ziencew i Ewą Sieniarską ze Spo-
łecznego Instytutu Ekologicznego 
w Warszawie, odwiedzili słynące 
z wielu nowoczesnych, a przy tym 

ekologicznych rozwiązań gospo-
darstwo państwa Kowalskich.
G ośc ie w mroźne n iedzie lne 
przedpołudnie oglądali najpierw 
chlewnię, w której hodowana jest 
trzoda rzadkiej rasy złotnicka bia-
ła, zaś później zwiedzali olejarnię. 
W czasie wycieczki po gospodar-
stwie rolnym jego właściciel musiał 
odpowiadać na mnóstwo bardzo 
szczegółowych pytań, dotyczą-
cych np. opłacalności produkcji 
trzody chlewnej i zachowania czy-
stości genetycznej tej rasy oraz 
sposobów produkcji oleju i wy-
korzystania pozostałości z nasion 
(makuch) w gospodarstwie. Pan 
Krzysztof opowiadał także o tym, 
w jaki sposób korzysta z funduszy 
unijnych. To właśnie dzięki środ-
kom zewnętrznym od kilku lat 
w gospodarstwie wykorzystuje się 
solary, wybrukowano i odwodnio-
no podwórze oraz zakupiono no-
woczesny sprzęt rolniczy. 
Zachwyt wszystkich wzbudzi-
ły konie biegające po ośnieżonej 
łące przy domu, które właścicie-
le gospodarstwa, jak podkreślają, 
hodują dla przyjemności. Po spa-
cerze państwo Kowalscy zaprosili 

gości do domu na degustację ole-
ju, podczas której królował śledź 
w oleju lnianym i rzepakowym, 
własnoręcznie upieczony przez 
panią Hannę chleb oraz słodkości. 
Uczestnicy projektu ekologicz-
nego byli pod wrażeniem goś-
c inności  państ wa Kowalsk ich 
i zapewniali, że po raz pierwszy 
spotkali się z tak miłym przyję-
ciem i zaproszeniem do prywat-
nego domu gospodarzy.
Na zakończenie tej sympatycz-
nej wizyty cała międzynarodo-
wa ekipa otrzymała od państwa 
Kowalskich smaczne upomin-
ki i materiały promujące gminę 
Nasielsk. Wszyscy obiecali solen-
nie utrzymywać kontakt mailowy 
i wymieniać się doświadczeniami 
dotyczącymi rolnictwa. 
Najwyraźniej gospodarstwo pań-
stwa Kowalskich, na które w ubie-
gł ym roku posypał się deszcz 
nagród,  począwsz y od L aura 
Marszałka, poprzez złoty medal 
Targów Poznańskich, aż po Lwa 
Nasielska, staje się coraz lepiej 
znanym miejscem w naszej gmi-
nie i to nie tylko wśród rodaków.

(i.)

SPRZEDAM
–	 podest	odnowiony	–	malowany	
–	 podest	 ruchomy	 typu	 PRM		
	 –	602/35
–	 Zremb	Gniezno
–	 nr	fab	625/1988
–	 udźwig	600	kg
–	 100%	sprawny	
–	 aktualne	UDT
–	 urządzenie	 chw ytne	 typu		
	 UC	–	2.0p	rok	produkcji	1987		
	 –	aktualizowane	w	sierpniu		
	 2 0 12 	 r o k u 	 w a ż n e 	 d o		
	 08.08.2014	roku.

kontakt	:		
Zakład	Gospodarki		

Komunalnej	i	Mieszkaniowej		
w	Nasielsku

tel. 662 521 232

CIEKAWOSTKA

Starosta ma ulicę  
w Nasielsku
Tyle że nie jest to starosta 
Krzysztof, a „starosta” Woj-
ciech. Kto nie wierzy, niech 
sprawdzi w internecie (np. 
w wyszukiwarce Google na 
planie naszego miasta), przy 
jakiej ulicy znajduje się sie-
dziba parafii Nasielsk. Dowie-
cie się, że przy ulicy Starosty 
Wojciecha. Zobaczcie, przy 
jakiej ulicy zlokalizowany jest 
Orlik. Okazuje się, że też przy ulicy Starosty Wojciecha, a to już zupełna paranoja.
O taką ulicę pytają, i to nader często, przyjeżdżający do Nasielska turyści. Nasiel-
szczanie odpowiadają, że takiej ulicy w Nasielsku nie ma, a najstarsi dodają, że 
nigdy nie było. Jak się okazuje, chodzi po prostu o ulicę św. Wojciecha. 
Na internetowych planach miasta inaczej przebiega też ulica Składowa. Według 
nich budynki przy skwerze od strony północnej znajdują się przy ulicy Składo-
wej – a to przecież ulica Kościuszki. Ulica Składowa zaczyna się od ulicy Koziej, 
a kończy przy Młynarskiej. Jeśli podobne „kwiatki” można znaleźć na mapach w 
popularnych GPS, to nic dziwnego, że niektórzy kierowcy jadą przez pół Europy 
w poszukiwaniu dworca czy też kończą podróż w jeziorze.
Kto i kiedy narobił tego zamieszania? Nie wiemy. Ale błędne nazwy ulic niestety 
„idą” w świat. Dobrze byłoby, gdyby sprawa została naprawiona. 

xyz

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc  
i wsparcie podczas ciężkiej choroby  

zmarłej Teresy Tomaszewskiej  
panu Antoniemu Klukowskiemu,  

panu Kazimierzowi Szatkowskiemu,  
pani Marii Domańskiej,  

pracownikom „Caritas” w Nasielsku  
oraz personelowi Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie. 
    Rodzina Tomaszewskich

Z MIASTA

OSP Nasielsk szwankuje…
Z MIASTA

Z przycinką przez Nasielsk
Zima to doskonały moment na 
wykonywanie prac przy pielęgna-
cji drzew w naszym mieście. A do-
rodnych okazów u nas nie brakuje. 
Od kilku tygodni możemy obser-
wować przycinkę drzew rosnących 
przy drogach wojewódzkich. 
W ostatnich dniach stycznia moż-
na było zauważyć pracowników 
Wojewódzkiego Zarządu Dróg na 
ulicy Kościuszki, w pobliżu komi-
sariatu policji i telekomunikacji oraz 
skweru. Prace sprawiły, że zmienił 
się przez to nieco krajobraz i zrobi-
ło się jakby „łyso”. Ale za to będzie 
bezpieczniej.
– Przycinki gałęzi drzew dokonano 
wzdłuż ulicy Kościuszki i wykona-
no ją na wysokości 2–3 metrów 
w celach pielęgnacyjnych, a tak-
że pod liniami energetycznymi dla 
ich bezpieczeństwa. Kierowcy 
w związku z tym mogli napotkać 
pewne utrudnienia na drodze, 
jednak część jezdni musiała być 
zabezpieczony – skomentowała 

rzecznik prasowy Wojewódzkiego 
Zarządu Dróg Monika Burdon.
Pomimo trudnych warunków na 
drodze – błoto pośniegowe, pada-
jący śnieg – kierowcy zachowywali 
dużą ostrożność, mijając pracują-
cych .

Czy w ślad za WZD pójdzie tak-
że nasielski ZGKiM i czy możemy 
spodziewać się w najbliższym cza-
sie także pielęgnacji drzew wzdłuż 
dróg gminnych?

Michał B.

Kilka dni temu portal nowodwor-
ski24.pl podał informację, iż 17 
stycznia (czwartek) strażacy OSP 
z Nasielska nie wyjechali do po-
żaru w Starych Pieścirogach. 
Zapali ła się tam sadza w komi-
nie budynku jednorodzinnego, 
a zgłoszenie do straży w Nowym 
Dworze Mazowieckim dotar ło 
o godz. 12.39. Mimo że załączona 
została syrena pożarowa w straż-
nicy OSP, jednostka nie wyjecha-
ła do akcji, bo nie było kierowcy, 
któr y mia łby uprawnienia do 
kierowania pojazdami gaśniczy-
mi. Jak podaje portal, do pożaru 
mimo zgłoszenia nie dojechała 
też straż z Cieksyna. Dopiero jed-
nostka OSP Psucin zareagowała 
na wezwanie i dojechała na miej-
sce pożaru.
To nie był pierwszy taki przypa-
dek, kiedy ochotnicy z Nasielska 
albo dopiero po dłuższym czasie 
od zgłoszenia dojeżdżają na miej-
sce, albo w ogóle nie wyjeżdżają. 
A to ktoś zapomni kluczy od re-
mizy, a to nie ma akurat kierowcy, 
który mógłby pojechać do akcji. 
W nasielskiej OSP, jak powiedział 
nam Andrzej Krzyczkowski, kie-
rownik Wydzia ł u Zarządzania 
Kryzysowego, Spraw Wojsko-

wych i Obrony Cywilnej nasiel-
skiego Urzędu Miejskiego, jest 
ok. 13 czynnych strażaków, czyli 
takich, którzy mają aktualne ba-
dania, w tym 7 kierowców. 
– Większość ochotników pracuje 
zawodowo i trudno ich zmusić do 
tego, żeby rezygnowali z pracy. 
Zresztą w innych jednostka może 
być podobnie – mówi Andrzej 

Krzyczkowski. – Strażacy powin-
ni wprowadzić dyżury, żeby być 
cały czas w gotowości, do tego 
bowiem zobowiązuje funkcjono-
wanie jednostki w Krajowym Sy-
stemie Ratowniczo-Gaśniczym 
– dodaje.
Istnieje więc szansa, że jeśli sytu-
acja się nie zmieni, nasielskie OSP 
może zostać w ogóle wykreślone 
z KSR-G, tym bardziej że z syste-
mu otrzymują dodatkowe środki 
finansowe. 
Pewnie najlepszym rozwiązaniem 
byłoby zatrudnienie czterech 
osób na etatach, wtedy można 
byłoby liczyć na to, że zawsze 
ktoś będzie przygotowany i wy-
jedzie do zdarzenia. Ale na to ra-
czej nie będzie stać naszej gminy 
w najbliższym czasie. 
Nasielska jednostka OSP nie cie-
szy się dobrą opinią, na co naj-
większy wpł yw ostatnio miała 

w y wo d z ą c a  s i ę  z  n i e j  g r u p a 
m łodych ludzi  p odej rzanych 
o podpalenia. Do tego doszła re-
zygnacja ze stanowiska prezesa 
i brak naczelnika OSP. 
– Wiem, jakie są problemy z tą 
strażą. Mam nadzieję, że coś się 
zmieni w funkcjonowaniu tej je-
dnostki po wyborach nowych 
władz, które odbędą się w lutym 
– mówi G. Arciszewski, burmistrz 
Nasielska. 
Trzeba b owiem pamiętać,  że 
ochrona przeciwpożarowa jest 
zadaniem własnym gminy. To 
właśnie gmina ponosi koszty ut-
rzymania, wyszkolenia, wypo-
sażenia i zapewnienia gotowości 
bojowej jednostek ochotniczych 
straży pożarnych, a także obowią-
zana jest do zapewnienia umundu-
rowania bojowego i ubezpieczenia 
członków ochotniczych straży 
pożarnych. Ochotnicze straże po-
żarne są natomiast jednostkami 
ochrony przeciwpożarowej i funk-
cjonują na podstawie przepisów 
ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 
W naszej gminie działa 7 jednostek 
OSP, w tym dwie: Nasielsk i Psucin 
działają w systemie KSR-G.

(red.)

fot. I. Pęcherzewska

fot. Archiwum
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Duchowe witaminy

W sieci
Okazuje się, że nawet zimą można zajmować się siecią. Nie chodzi by-
najmniej o sieć ciepłowniczą czy służącą do łowienia ryb, ale o sieć 
internetową, która w ostatnich latach stała się ważnym środkiem spo-
łecznego przekazu. 

W sieci mamy możliwość oglądania telewizji internetowej i posłuchania 
radia. Do wszystkich tych środków możemy mieć dostęp za pośredni-
ctwem jednego medium – internetu. Zaciekawienie budzi jednak fakt, 
że jest to sieć rozproszona, bez centrali. 

Patrząc na dynamiczną ekspansję sieci internetowej i coraz powszech-
niejsze, a wręcz jej masowe użytkowanie, nie sposób nie uwzględnić 
możliwości jej zastosowania, także w działalności Kościoła katolickie-
go. Starając się sprostać oczekiwaniom współczesnych ludzi, Kościół 
czynnie włącza się w wykorzystanie tego, co oferuje mu sieć. Zaczęły 
powstawać katolickie serwisy internetowe, w których możemy odna-
leźć nie tylko aktualne wiadomości o Kościele, ale również rozmowy 
z ciekawymi ludźmi, artykuły na interesujące tematy, polemiki, dysku-
sje, modlitwy, komentarze do liturgii, fragmenty Pisma Świętego, ka-
lendaria i inne materiały. Kościół odnalazł w internecie nowe narzędzie 
głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu oraz docierania do ludzi, którzy 
na swej drodze życia zwątpili i być może się zagubili. Tak więc ruchy 
i stowarzyszenia katolickie w Polsce coraz aktywniej uczestniczą w two-
rzeniu internetowej wymiany myśli, doświadczeń, poszukiwaniu dróg 
współpracy. I chociaż cyberprzestrzeń nie zastąpi osobistego spotka-
nia z człowiekiem i Bogiem – choćby w odniesieniu do korzystania ze 
spowiedzi za pomocą sieci – to jednak może pomóc w tym spotkaniu, 
przygotować je lub pogłębić. 

Internet niewątpliwie zrewolucjonizował nie tylko nasz sposób życia, ale 
także nasz sposób myślenia. Porozumiewanie się z innymi ludźmi w sieci 
ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Pomimo że internet ni-
gdy nie będzie w stanie wyprzeć komunikacji naturalnej, to jednak bę-
dzie starał się jak najbardziej do niej upodobnić. Rzeczywistość wirtualna 
staje się przestrzenią dla ludzi niezdeklarowanych pod względem wiary, 
niezdecydowanych, wątpiących, zagubionych, ale także dla poszukują-
cych i nieśmiałych. Kościół katolicki stara się jak najlepiej wykorzystać to 
medium również jako narzędzie, które potrafi przywieść do Boga ludzi 
nawet najbardziej uprzedzonych i zatwardziałych. Kościół nie wzbrania 
się przed zastosowaniem nowego medium w swej działalności ewan-
gelizacyjnej, wręcz przeciwnie, traktuje je jako wspaniałe narzędzie, za 
pomocą którego będzie w stanie przyprowadzić wielu ludzi do Boga.

We dniu wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, 
24 stycznia br. Benedykt XVI opublikował orędzie na 47. Dzień Środków 
Społecznego Przekazu zatytułowane: „Portale społecznościowe: bra-
my prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji”. Tym samym 
przypomniał, że „Media społecznościowe potrzebują zaangażowa-
nia wszystkich, którzy są świadomi wartości dialogu, rozsądnej deba-
ty, logicznej argumentacji”. Papież zauważył, że rozwój cyfrowych sieci 
społecznościowych sprzyja tworzeniu się nowej „agory” – a więc prze-
strzeni publicznej, w której ludzie dzielą się swoimi pomysłami, informa-
cjami, opiniami i gdzie mogą również powstawać nowe więzi i formy 
wspólnoty. Media społecznościowe potrzebują osób starających się 
dbać o te formy wypowiedzi i wyrażania się, które odwołują się do naj-
szlachetniejszych dążeń ludzi zaangażowanych w proces komunikowa-
nia. Bowiem „dialog i debata – jak zauważył Papież – mogą rozkwitać 
i wzrastać także wtedy, gdy się rozmawia i traktuje na serio tych, którzy 
mają poglądy odmienne od naszych”.

Jak zauważył Benedykt XVI, „świat cyfrowy nie jest światem paralelnym 
ani czysto wirtualnym, lecz dla wielu ludzi, zwłaszcza najmłodszych, sta-
nowi część codziennej rzeczywistości”. Wskazał zarazem, że uważne 
zrozumienie tego środowiska, nauczenie się jego języka jest warunkiem 
wstępnym znaczącej obecności wewnątrz niego. W ten sposób zachę-
cił katolików do dzielenia się z innymi świadectwem swej wiary, w tym 
przez „gotowość cierpliwego i naznaczonego szacunkiem angażowa-
nia się” w pytania i wątpliwości innych osób, „na drodze poszukiwania 
prawdy i sensu ludzkiego istnienia”. W Roku Wiary, idąc za papieskim 
wezwaniem, warto więc wyrażać wiarę i świadczyć o Ewangelii w rze-
czywistości zarówno fizycznej, jak i wirtualnej. 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA

Z kart historii…

Z DKK

O kobietach dyktatorów
W sobotę, 19 stycznia odby-
ło się pierwsze w tym roku 
s p o t k a n i e  D ys ku s y j n e g o 
Klubu Książki. Zgodnie z no-
wym zwyczajem, klubowi-
cze omawial i na nim jedną 
książkę. Tym razem był y to 
Kobiety dyktatorów. 
Utwór Diane Ducret to do-
k u m e n t  o p i s u j ą c y  ż yc i e 
o s ó b ,  o  k t ó r yc h  z w y k l e 
mało wiemy, ponieważ stoją 
w cieniu swoich partnerów. 
Kobiety dyktatorów to histo-
rie żon i kochanek zbrodnia-
rzy i tyranów: Hitlera, Stalina 
czy Mussoliniego. 
D yskusja,  jaka zrodzi ła s ię 
o bohaterkach książki Ducret, 
była ciekawa z kilku powo-
dów. Po pierwsze, większość naszego Dyskusyjnego Klubu Książki stanowią panie, a po drugie, nie zo-
stawiły one na kobietach dyktatorów suchej nitki. Skrytykowano ich ambicje, ślepą miłość i żądzę władzy. 
Ale zwracano też uwagę, że niektórzy mężczyźni potrafią również kobiety sterroryzować i skłonić do 
posłuszeństwa, czego przykłady również mamy w książce.
Następne spotkanie DKK odbędzie się 16 lutego. Tematem będzie książka noblisty Mario Vargas Llosa 
Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki, wbrew tytułowi opowieść… o nim samym, a dokładniej coś na 
kształt pamiętnika autora. O tym jednak w następnym odcinku. Zapraszamy do udziału w naszych dys-
kusjach.

Paweł Kozłowski

RECENZJA DKK 

Miłość do Hitlera i innych
Każdego dnia myślę o Panu, w każ-
dej minucie! Jakże chętnie przyjecha-
łabym do Berlina, by Pana odwiedzić! 
Czy mogę? Cokolwiek się wydarzy, 
moje życie należy do Pana. Strasznie 
chciałabym wiedzieć, co to wszystko 
znaczy: nie mogę pracować, bo cią-
gle o Panu myślę. I nikogo nie potrafię 
kochać bardziej od Pana.
To fragment listu, który wysłała pew-
na kobieta swego czasu do… Hitlera. 
Doprawdy trudno uwierzyć, jaką czcią 
kobiety otaczały tego, z dzisiejszego 
punktu widzenia, strasznego i psycho-
patycznego człowieka. A jednak. Sam 
zresztą Führer mawiał: W polityce należy zdobyć poparcie kobiet; męż-
czyźni pójdą za Tobą sami z siebie. 
Właśnie motyw kobiet, których przyciągnęła siła różnych autorytarnych 
i totalitarnych przywódców, stanowi treść książki Diane Ducret Kobiety 
dyktatorów. Dyktatorów, czyli wymieniając kolejno: Mussoliniego, Le-
nina, Stalina, Salazara, Bokassy, Mao, Ceausescu i w końcu Hitlera. Grono 
jest liczne i zróżnicowane, podobnie jest z ich wybrankami.
Myli się ten, kto uważa, że kobiety dyktatorów są zawsze takie same. Sam 
przed lekturą miałem w głowie dwa schematy: albo chłodnych i cynicz-
nych materialistek, albo ślepo zakochanych w wodzu idealistek. Prawda 
jest o wiele bardziej skomplikowana. Kobiety dyktatorów bywały bo-
wiem niezwykle różne. Młode i dojrzałe, wolne i zamężne, wyeman-
cypowane intelektualistki i proste chłopki. Bywały uległe, ale niektóre, 
jak Elena Ceaesescu, miały własne ambicje polityczne. Jedno jednak je 
łączy: dla większości z nich związanie się z dyktatorem niosło tragiczne 
konsekwencje. Łącznie z powędrowaniem na szafot.
Opisywałem kiedyś w tym kąciku książkę Kobiety Hitlera. To, co mnie 
tam uderzyło, to nie kwestia kochanek, a raczej możnych protektorek. 
Zaskakujące, jak wiele zawdzięczają im Mussolini, Lenin albo właśnie Hit-
ler. W pewnych miejscach można odnieść wrażenie, że bez ich pomocy 
nie byłoby karier żadnego z tych dyktatorów. Jak mówi włoskie przy-
słowie: „za każdym silnym mężczyzną stoi jeszcze silniejsza kobieta”, 
a w tym wypadku jest ich zawsze co najmniej kilka.
Książka ma jednak swoje wady. Jest dość nierówna, w takim sensie, że 
opisywane kobiety nie zawsze dostają wystarczająco miejsca na kartach, 
by dać się poznać jako pełnokrwiste postacie. Wiąże się to z tym, że jest 
ich naprawdę mnóstwo, ale mimo wszystko po lekturze zostaje tylko 
kilka. Np. trzecia żona Mao Tse-Tunga, Jiang Qing, która była ogarnięta 
manią ukrycia swojej przeszłości (przed małżeństwem z Mao pracowała 
jako aktorka) i w tym celu doprowadziła do uwięzienia, a nawet śmierci 
kilka tysięcy ludzi! 
Niemniej warto zajrzeć do książki Diane Ducret. A dla tych, którym spo-
doba się jej treść, dobra wiadomość. Już w marcu odbędzie się premiera 
drugiej części, a w niej kobiety współczesnych dyktatorów: Fidela Castro, 
Saddama Husajna, Ruhollaha Chomeiniego, Slobodana Miloševicia, Kim 
Dzongila i Osamy bin Ladena. Zapowiada się więc jeszcze ciekawiej!

Paweł Kozłowski

Nowa Wieś
Historia – świadek czasu,  

światło prawdy, życie pamięci,  
nauczycielka życia,  

zwiastunka przyszłości.
Cyceron

Nieuchronnie zbl iżamy się do 
końca rysów historycznych po-
święconym miejscowościom, 
wsiom i sołectwom położonym  
w administracyjnych granicach 
gminy Nasielsk. W ty artykule 
pragnę przybliżyć miejscowość 
Nowa Wieś położoną na połu-
dnie od centrum miasta, obecnie 
będącej jego częścią. 
Prezentowane materiał y, dzię-
ki którym cał y cykl artykułów 
powstaje, są zrębkiem informa-
cji znalezionych zarówno w ar-
chiwach państwowych, źródłach 
drukowanych, jak też opracowa-
niach monograficznych dotyczą-
cych Mazowsza. Dziś szukającym 
dokumentów do monografii ma-
zowieckich wsi, a w naszym wy-
padku gminy Nasielsk, trudno 
traf ić na jakiekolwiek zbiorowe  
i schematycznie poukładane in-
formacje pisane dotyczące tejże 
problematyki. Co prawda Nasielsk 
doczekał się monograficznej pra-
cy zbiorowej pod redakcją Sta-
nis ława Paz yr y,  pochodzącej 
z lat 70. XX w. Jednak nieoce-
nionych informacji historyczno-
-statystycznych dostarczają nam 
przede wszystkim pozycje na-
pisane w XIX w., kiedy to polska 
historiografia przeżywała rozkwit, 
dokumentując ówczesny stan po-
siadania. 
Nowa Wieś  – Należy do tych 
miejscowości położonych w gmi-
nie Nasielsk, o których powstaniu 
wiemy niewiele, a ich najdawniej-
sza przeszłość ginie w mrokach 
dziejów. Brak źródeł pisanych nie 

oznacza, braku śladów historycz-
nych. Zachowały się one w źród-
łach niepisanych. 
Pierwsze nam znane ślady osad-
nict wa,  wskazujące na ob ec-
ność i pracę człowieka na terenie 
miejscowości, został y odkryte 
w ramach badań Archeologicz-
nego Zdjęcia Polski . Przedsta-
wione opracowanie w yników 
prac badawczych jasno dowo-
dzi, że w Nowej Wsi ślady osadni-
cze, a tym samym zorganizowaną 
działalność społeczności ludzkiej, 
można datować na epokę kamie-
nia. Tak zapoczątkowana organiza-
cja społeczna, jaką była i jest osada 
w Nowej Wsi, zostawiwszy jeszcze 
ślady swego istnienia w epoce brą-
zu, przetrwała do dnia dzisiejszego. 
Z pewnością wpływ na uwarun-
kowanie życia człowieka na tym 
terenie miały walory położenia 
geograf icznego. Osada wszak, 
niegdyś położona na południo-
wym obrzeżu miasta (dziś w gra-
nicach Nasielska), miała dostęp do 
cieku wodnego, co dawało pod-
stawy bytu człowieka, pozwalając 
także – z racji bliskości – na han-
del lub wymianę płodów rolnych 
w mieście. 
N o wa  W i e ś  b y ł a  t ra k to wa n a 
jako osada zarodna wchodząca 
w skład dóbr Golądkowo, która 
z czasem została przekształcona 
w ekonomię. Właścicielami ca-
łego klucza byli biskupi płoccy. 
Ich decyzja była zatem wiążąca 
dla osób żyjących w Nowej Wsi, 
które były zobowiązane do wy-
konywania określonej pracy na 
rzecz właściciela gruntu, zwa-
nej pańszczyzną. Tą odrabiano 
w folwarku w Nasielsku. Źródła 
XIX-wieczne pozwalają na przy-
porządkowanie miejscowości 

poszczególnym terytorialnym 
przynależnościom. Wiemy, że 
wieś administracyjnie znajdowa-
ła się w granicach gminy Nasielsk 
oraz pod względem wyznanio-
wym była związana z tamtejszą 
paraf ią.  W początkach XIX w., 
w 1808 r. ,  prefektura p łocka 
zmieniła zasady dotyczące słu-
żeb nośc i  na rzecz właśc ic ie-
la. Pracę rzeczową zastąpiono 
czynszem w łącznej wysokości 
716 złotych. 
Przeważająca podówczas metoda 
wykonywania zabudowy z drew-
na powodowała liczne nieszczęś-
cia związane z częstymi pożarami 
całych zagród, a niejednokrotnie 
wsi. Czerwonego kura nie ustrze-
gl i  s ię tak że mieszkańcy No-
wej Wsi. W 1815 r. spalił się cały 
folwark w tej miejscowości. Po 
tym wydarzeniu przeorganizo-
wano grunta położone w grani-
cach całej osady. Odseparowano 
areał należący do proboszcza 
w Nasielsku, a obszar należący do 
biskupów płockich dołączono do 
gruntów włościan. Dało to możli-
wość utworzenia 13 osad na łącz-
nej powierzchni 1224 mórg (ok. 
685 ha) ziemi. W wymienionej 
liczbie osad znajdowały się dwie 
specjalne, których funkcje nie 
były ściśle związane z produkcją 
rolną. Jedną z nich była zagroda 
mł ynarska, a druga to karczma 
z zabudowaniami, która znajdo-
wała się już w Nasielsku. W nowo 
zorganizowanej wsi wyznaczono 
czynsz roczny w wysokości 1664 
złotych polskich oraz 14 groszy. 
W tym miejscu warto sięgnąć 
do dokumentu wytworzonego 
podczas wizytacji kościoła pa-
rafialnego w Nasielsku, przepro-
wadzonej w dniu 3 lipca 1817 r. 

Owo źródło wymienia Nową Wieś 
jako miej scowość narodową, 
w której znajdowało się 9 dymów. 
W nich zamieszkiwało i prowadzi-
ło swe gospodarstwa 62 mężczyzn  
(w tym 29 dorosłych) oraz 61 ko-
biet (w tym 24 dorosłych). Brać 
szlachecka oraz wszyscy miesz-
kańcy żyjący w danej miejscowo-
ści, zgodnie z obowiązującą zasadą, 
byli zmuszeni odprowadzić do koś-
cioła parafialnego w Nasielsku po-
datek zwany potocznie dziesięciną, 
który przeznaczano na utrzymanie 
domu bożego oraz probostwa. 
Trud szukania wśród płacących 
dziesięcinę mieszkańców Nowej 
Wsi spełza na niczym. Powyższe 
wskazuje, że z jakiegoś powodu 
musieli być zwolnieni z tej formy 
opodatkowania lub była ona wli-
czona w czynsz. 
Cytowane już w tym cyklu do-
brze znane mieszkańcom gminy 
Nasielsk źródło – Słownik Kró-

lestwa Polskiego i innych Kra-
jów S łowiańskich  – informuje 
o strukturze demograficznej osa-
dy. Z jego kart dowiadujemy się, 
że w owych 13 osadach w 1821 r. 
było 42 mężczyzn oraz 55 ko-
biet . W niespełna 6 lat później 
w Nowej Wsi przybyła dodatkowa 
osada, a liczba mieszkańców wy-
nosiła 133. Z kolei XX w. przyniósł 
mieszkańcom Nowej Wsi nowe 
wyzwania oraz przeciwności losu. 
Był to okres trzech wojen, które 
nie oszczędziły gminy Nasielsk. 
Co prawda, w bitwie polsko-bol-
szewickiej z 1920 r. Nowa Wieś 
nie brała bezpośredniego udziału 
ani też specjalnie nie ucierpiała od 
obstrzału artyleryjskiego. Była za 
to natomiast miejscem, które 19 
sierpnia 1920 r. gościło rozloko-
wane wojsko polskie z oddziału III 
5. Armii dowodzonej przez gene-
rała Władysława Sikorskiego. 

CDN
D. Dalecki 

Z HISTORII REGIONU

150. rocznica wybuchu 
powstania styczniowego
Niemal bez echa minęła w naszym mieście i gmi-
nie 150. rocznica wybuchu powstania stycznio-
wego. Szkoda. Nasielsk ma bowiem szczególne 
powody, aby o tym powstaniu pamiętać. 
I nie tylko dlatego, że Stefan Żeromski w okoli-
cach naszego miasta umieścił akcję zmuszające-
go do głębokiej refleksji opowiadania Rozdziobią 
nas kruki wrony, utworu dotyczącego tamtego 
właśnie okresu. W pierwszym rzędzie dlatego, że 
w tej wojnie, głównie partyzanckiej, brało udział 
wielu mieszkańców naszej gminy, że na naszym 
terenie stoczono wiele potyczek. Wielu naszych 
przodków na ojczyźnianym ołtarzu złożyło swoje 
życie, wielu zesłano na Syberię. Były i inne tragicz-
ne konsekwencje.
Ten żal wyrażany przez niektórych mieszkańców Nasielska z powodu zapomnienia o tak ważnej rocznicy jest 
tym bardziej uzasadniony, że, jak mówią, w czasach, kiedy nie należało do dobrego tonu mówienie o walce 
Polaków nie tylko z Rosją bolszewicką, ale nawet z carską Rosją, ten zryw uciemiężonego ludu był pamiętany. 
Także w nasielskiej gminie. Całkiem legalnie odbywały się, zwłaszcza w szkołach, okolicznościowe akademie, 
a w repertuarze drużyn harcerskich było wiele powstańczych pieśni i piosenek.
Dzisiaj, po 150 latach, możemy dosyć precyzyjnie ustalić uczestników tego powstania z terenu naszej gminy. 
Nazwiska wielu są publikowane, ale potrzeba jeszcze wiele pracy, aby te informacje były pełniejsze. Podobnie 
jest z miejscami większych i mniejszych potyczek. 
A jedna z takich potyczek miała miejsce już w pierwszym dniu powstania, 22 stycznia 1863 r., na krańcu naszej 
gminy, w okolicach Jackowa, gdzie z Moskalami starł się oddział Roberta Skowrońskiego.
Losy powstania styczniowego na terenie ziemi nasielskiej wciąż czekają na swego dziejopisarza, a może nawet 
kilku. Chodzi tu jednak o solidne, oparte na materiałach źródłowych prace. I może przy okazji uda się ustalić, 
która z przydrożnych figurek w Nasielsku posadowiona została na powstańczej mogile. A może takich figu-
rek na terenie naszej gminy jest więcej? To niewykluczone. Jeszcze zupełnie niedawno wielu mieszkańców 
gminy mówiło, że w swojej rodzinie miało powstańca. Zapewniano nawet, że pozostawili oni pewne zapiski. 
Warto byłoby po nie sięgnąć, a jeżeli już ich nie ma, to warto zapisać to, co pozostało w pamięci rodziny. Taką 

informację, w swoich refleksjach dotyczących przeszło-
ści Nasielska, przekazał przedwojenny burmistrz Nasielska 
Feliks Rostkowski. Dowiadujemy się z niej, że aż czterech 
synów Mateusza Rostkowskiego, mieszkającego w oko-
licach Nasielska, przystąpiło do powstania. Dwóch z nich 
– Tomasz i ksiądz Feliks zginęli, a inni dwaj – Ignacy i Alek-
sander, odnieśli ciężkie rany. To, że w dniach 150. roczni-
cy wybuchu powstania styczniowego właściwie w naszej 
gminie o tym zapomniano, można jeszcze nadrobić. Senat 
podjął uchwałę ustanawiającą rok 2013 Rokiem Powstania 
Styczniowego.
Warto więc stracony czas nadrobić i trzeba to zrobić, nie 
tylko dlatego, że złowieszczo brzmią słowa: rozdziobią nas 
kruki, wrony. Tak to zapisał Stefan Żeromski. Pamiętać też 
należy o słowach innego wielkiego Polaka, że Naród, który 
traci pamięć, przestaje być Narodem.
Tym zwłaszcza, którzy chcieliby prywatnie uczcić po-
wstanie, a może tę pamięć przekazać dzieciom i wnukom, 
przypominamy, że na naszym cmentarzu znajduje się mo-
giła Emiliana Siebiecińskiego – powstańca i Sybiraka (idąc 
od głównej bramy starej części cmentarza do końca alejki 
i następnie idąc alejką w lewo, po trzydziestu metrach do-
chodzimy do mogiły – po prawej stronie tej alejki).

andrzej zawadzki
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fot. P. Kowalski

AKCJA KATOLICKA

Niosą radość dzieciom
Od kilku już lat, od chwili, gdy odrodziła się Akcja Katolicka i na nowo roz-
poczęła działania w parafiach, jej obecność widać także w Nasielsku. W tej 
dziedzinie nasielska parafia św. Wojciecha miała i ma duże osiągnięcia. 
Obecni członkowie tego stowarzyszenia w parafii św. Wojciecha nawiązu-
ją do chlubnej jego tradycji, wzbogacając jednocześnie formy działania. 
Szczególną uwagę poświęcają dzieciom, zwłaszcza pochodzącym z ro-
dzin, które mają kłopoty z funkcjonowaniem w obecnych czasach.
Doroczne, odświętne, spotkanie grupy członków Akcji Katolickiej z dzieć-
mi miało miejsce w środę, 23 stycznia w sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Przybyło na nie prawie 200 
dzieci ze szkół w Świeszewie, Budach Siennickich, Popowie i Nasielsku. 
Spotkanie zaszczycili swą obecnością: proboszcz parafii św. Wojciecha ks. 
kan. Tadeusz Pepłoński i Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska. Gości, 
jako gospodarz obiektu, serdecznie powitała dyrektor szkoły Agnieszka 
Mackiewicz. Dalszym przebiegiem uroczystego, bo odbywającego się 
w okresie bożonarodzeniowym, spotkania kierowała prezes nasielskiej 
Akcji Katolickiej Halina Kamińska, a dzielnie jej pomagała grupa człon-
ków nasielskiej organizacji.
I chociaż oczy dzieci zwracały się w kierunku suto zastawionych słody-
czami i owocami stołów oraz stojących pod choinką potężnych worów 

z prezentami, to najpierw w skupieniu wysłuchały tego, co dla nich przy-
gotowały dzieci z parafialnego koła misyjnego. Dzieci te pod kierunkiem 
pań Małgorzaty Komorowskiej i Teresy Wrońskiej zaprezentowały jasełka. 
Później wystąpił chór kolędników pod kierunkiem Lucyny Pawlak.
Wreszcie przyszedł czas na biesiadowanie i zabawy. Te organizowały dla 
miłych gości druhny z drużyny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
Z dziećmi bawił się też przybyły tymczasem Święty Mikołaj. Było radoś-
nie i wesoło, a przed odejściem do domu każde z zaproszonych dzieci 
otrzymało paczkę.
Świąteczne spotkanie członków nasielskiej Akcji Katolickiej z dziećmi jest 
pewnego rodzaju podsumowaniem całorocznych działań na rzecz naj-
młodszych. Aby uzyskać potrzebne na pomoc dla potrzebujących dzieci 
pieniądze, członkowie podejmują wiele działań i wcale nie polegają one 
na poszukiwaniu sponsorów. Ci też byliby, a nawet są mile widziani. Tak jak 
mieszkający obecnie w USA Tomasz Krasoń, który od kilku lat co roku 
wspiera to choinkowe spotkanie dla dzieci. 
Praca członków nasielskiej Akcji Katolickiej nie ma charakteru akcyjności. 
Oni prowadzą ja przez cały rok. Przygotowują samodzielnie stroiki na gro-
by przed Wszystkimi Świętymi, palemki wielkanocne, sianko na wigilijne 
stoły. Owoce swej pracy sprzedają i uzyskane z tego pieniądze pozwa-
lają im na pomoc dzieciom. Do tego dochodzą też pieniądze uzyskane 

z marży za sprzedaż świec Caritasu. A świąteczna choinka to nie jedyna 
forma pomocy dzieciom. Z innych form warto wymienić chociażby wy-
kupowanie w szkolnych stołówkach obiadów dla dzieci czy wsparcie dla 
imprezy organizowanej dla dzieci niepełnosprawnych na Dzień Dziecka.

az

Z MIASTA

NASZE PRZEDSZKOLAKI

Dni babć i dziadków 

STUDNIÓWKA 2013

Bal na sto dni przed maturą

Z NOK-u

Babski Kabaret w Nasielsku
Śmiech przedłuża życie, zapewnia zdrowie i poprawia samopoczucie. O to 
właśnie zadbał Nasielski Ośrodek Kultury, zapraszając do naszego miasta 
„Old Spice Girls”, czyli Babski Kabaret. W piątek, 18 stycznia na scenie NOK 

wystąpiły: Emilia Krakowska, Barbara Wrzesińska i Lidia Stanisławska. Ar-
tystki zaprezentowały program pełen przezabawnych monologów, dialo-
gów i skeczy przeplatanych piosenkami i improwizacjami. Wykorzystały 
przy tym teksty znakomitych twórców: Tuwima, Hemara, Brechta, Czu-
baszek czy Kropolewskiego. 
Wydawałoby się, że na spotkanie z „Babskim Kabaretem” chętniej zawita-
ją kobiety, ale panów również na nim nie zabrakło. Aktorki podejmowały 
w swoim występie wiele ciekawych tematów, głównie dotyczących sto-

sunków damsko-męskich. 
Przy każdym nowym ske-
czu zaskakiwały nowymi 
kostiumami i charaktery-
zacją. Zawsze można było 
liczyć na dobra puentę. 
O l d  S p i c e  G i r l s  p o k a-
zał y w Nasielsku sztukę 
o współczesnych polskich 
kob ietach w k rz y w ym 
zwierciadle satyry. Mą-
d r yc h ,  a l e  r o b i ą c yc h 
straszliwe głupstwa. Wy-
stęp zwieńczyły owacje na 
stojąco. 

K.T.

ZE SZKÓŁ

,,Mam Haka na Raka”
,,Mam Haka na Raka” to główne hasło konkursu. To już 6. 
edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży, a te-
matem jej jest nowotwór złośliwy skóry – czerniak. 
Złośliwy dlatego, że charakteryzuje się wyjątkowo dużą 
skłonnością do wczesnych przerzutów oraz niewielką 
podatnością na leczenie. Najczęściej powstaje w obrębie 
znamion barwnikowych nazywanych potocznie pieprzy-
kami. 
Z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkie-
wicza w Nasielsku w konkursie biorą udział następujące 
uczennice: Eliza Czajkowska, Dominika Sosnowska Olga 
Przytulska, Ewelina Rosłońska i Kamila Nowacka, pod 
opieką pani Elżbiety Fijalskiej. 
Jesteśmy osobami lubiącymi pracować oraz działać społecznie. Każdej hakowiczce przydzielono kon-
kretne zadania. Wiedząc, że czeka nas dużo pracy, zabrałyśmy się do niej z zapałem. Zaprojektowa-
łyśmy oraz zakupiłyśmy koszulki. Dnia 22 stycznia zorganizowałyśmy apel dla uczniów naszej szkoły 

mający na celu zapoznanie 
ich z tym tematem. Zrobi-
łyśmy ankietę sprawdzającą 
wiedzę uczniów przed ape-
le i po nim. Z kolei 19 lutego 
wyjdziemy poza mury szko-
ły, aby spotkać się z ludźmi 
i podzielić się zdobytą wie-
dzą. Jest to tzw. ,,Dzień Ha-
kowicza”, odbędzie się on na 

placu przy sklepie Guliwer. Planujemy również wyjazdy do innych szkół. 
Drodzy Czytelnicy! Mamy nadzieję, że ten temat potraktujecie poważnie. Zdrowie jest najważniejsze.

Eliza Czajkowska

„Kolędnicy” znowu w drodze
W ostatnią niedzielę (27 stycznia 
2013 r.) Stowarzyszenie „Skafan-
der” przedstawiło na skwerze Jana 
Pawła II spektakl pt. Idą Kolędnicy. 
Dzień wcześniej został on poka-
zany w remizie OSP w Cieksynie, 
gdzie zgromadził liczną widownie. 
– Nasze działania nastawione są 
na ludzi – mówi Kinga Szczypek 
ze „Skafandra. – Naszą misją, jest, 
by sztuka wychodziła do ludzi, 
a ludzie przychodzili ją oglądać 
i wspólnie się ze sobą integrowa-
li. Chcemy również prezentować 
nasze działania artystyczne w nie-
typowych miejscach, gdzie do tej 
pory nie działo się nic związanego 
ze sztuką. 
Właśnie dlatego też na plenero-
wy pokaz sztuki wybrano nasielski 
skwer. Przypomnijmy, że spektakl 
Idą Kolędnicy został pokazany po 
raz pierwszy podczas wspólnej wi-
gilii w Cieksynie. Mirosław Szczy-
pek ze stowarzyszenia „Skafander” 
z nadzieją zapowiadał, że takie ko-
lędowanie wpisze się do kalendarza 
wydarzeń w naszej gminie. 

Aktorami w tym spektaklu są mło-
dzi ludzie, uczniowie z Cieksyna, 
Gawłówka, Zaborza oraz Nasielska. 
Brali oni udział w warsztatach tea-
tralnych prowadzonych przez sto-
warzyszenie „Skafander”, podczas 
których przygotowano przedsta-
wienie. W skład obsady Kolędni-
ków wchodzą: Paulina Jakubiak, 

Patryk Krawczyk, Angelika Mar-
szałek, Ewa Ostrowska, Aleksandra 
Piecychna, Luiza Pyrzyńska, Eweli-
na Sitkiewicz, Weronika Strzelczak, 
Alexandra Tylewski, Oliwia Waś-
niewska, Weronika Wrońska, Ag-
nieszka Zatorska i Piotrek Zawadzki. 
W przedstawieniu wziął udział rów-
nież Mirosław Szczypek i jego syn 

Jowan. 
Pomimo mrozu znalazło się 
wielu mieszkańców miasta, 
którzy oglądali przedstawie-
nie. Wszystkim bardzo się 
ono podobało. Można było 
usłyszeć, że jest to „coś eks-
tra, na poziomie” i „to ini-
cjatywa, którą powinno się 
popierać”. Również dzieci 
obecne na spektaklu po-
twierdziły, że było bardzo 
ciekawie i duży mróz tego 
dnia nie był aż tak dokucz-
liwy. 

(pk)

Studniówka maturzystów z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Nasielsku odbyła 
się 19 stycznia 2013 r. w sali weselnej 
Belle Epoque w Winnicy. Polone-
zem o godzinie 20.00 dwie klasy III 
rozpoczęły swój pierwszy bal. Na-
stępnie przyszli maturzyści Magda-
lena Kobrzyńska i Marcin Świderski 
przywitali swoich gości, a dyrektor 
Danuta Białorucka życzyła wszyst-
kim wspaniałej zabawy i oczywiście 
uczniom zdania matury. 
Po wspólnym toaście uczniowie 
zatańczyli razem ze swoimi na-
uczycielami walca. I tak rozpo-
częła się biesiada, która trwała do 

białego rana, do godziny 6.00. 
W trakcie jej trwania uczniowie 
przedstawili program kaba-
retowy, w którym humory-
stycznie przedstawili swoją 
przyszłość. Jak zwykle w tego 
typu przedstawieniach, nie za-
brakło też zabawnych piose-
nek i wierszy o nauczycielach. 
Studniówkę wspólnie z ucz-
niami organizowało pięcioro 
rodziców: Wiesława Jeż, Do-
rota Krajewska, Jacek Umiński, 
Anna Wilska i Alina Żołnie-
rzak. Poloneza, jak co roku, 
przygotowywała Ewa Żołnie-

rzak, która już od listopada ćwiczyła 
z młodzieżą . 
– Studniówka nam, młodzieży, jak 
również nauczycielom i rodzicom 
bardzo się podobała. Wszystko od-
było się bez najmniejszych zastrze-
żeń – mówi tegoroczna maturzystka 
Justyna Krajewska. – Jak przystało na 
uczniów, bawiliśmy się kulturalnie 
w dużej, pięknej sali, a do tańca gra-
ła nam orkiestra. Dzięki temu świetny 
bal trwał do białego, mroźnego rana.

Niestety, w tym roku młodzież 
z Zespołu Szkół Zawodowych 
przy ul. Lipowej nie miała stu-
dniówki. Jak się dowiedzieliśmy, 
zabrakło tam współpracy i orga-
nizacji ze strony uczniów i ich ro-
dziców. 
Wsz ystk im tegorocznym ma-
turzystom życzymy zdania eg-
zaminów maturalnych i  wielu 
sukcesów w dorosłym życiu.

(pk)

Dni Babć i Dziadków obchodzone 
są osobno – Dzień Babci w dniu  
21 stycznia, a Dzień Dziadka dnia 
następnego, 22 stycznia. W przed-
szkolach i szkołach ich obchody są 
jednak organizowane najczęściej 
w jednym dniu. 
W nasielskim przedszkolu samo-
rządowym uroczystości te święto-
wano aż przez pięć dni. Przyczyną 
tego jest szczupłość przedszkol-

nych pomieszczeń. Każdego dnia 
odbywało się spotkanie kolejnej 
grupy przedszkolaków ze swymi 
babciami i dziadkami. 
Ich scenariusz był podobny. Naj-
pierw dzieci popisywały się swoi-
mi umiejętnościami artystycznymi, 
później wręczały wykonane przez 
siebie pomysłowe laurki, a za chwi-
lę na salę wjeżdżał potężny tort 
z sypiącą iskrami fontanną. Ostatnią 

częścią spotkania był słodki poczę-
stunek. Tort osobiście kroiła dyrek-
tor przedszkola Hanna Szumska.
Zarówno dzieci, jak i ich babcie 
i dziadkowie bardzo przeżywali te 
serdeczne spotkania. Nestorzy zo-
baczyli jak zdolne mają wnuczęta. 
Widać było ogromny wkład pracy 
i serce całej załogi przedszkola.

az 

Serdeczności

Setne 
urodziny
Pensjonariusze i  pracownicy 
Domu Opieki „Millenium” znaj-
dującego się w Siennicy koło 
Nasielska uczestniczyli w sympa-
tycznej uroczystości. 25 grudnia 
2012 r. swoje setne urodziny ob-
chodziła pani Stanisława Koszuda. 
Z tej okazji mieszkająca od 2008 
r. w domu opieki pani Stanisława 
otrzymała w prezencie tort uro-
dzinowy i mnóstwo życzeń. Jubi-
latka pochodzi z Warszawy i ma 
rodzinę, która często ją odwiedza. 
Po udarze porusza się na wózku 
inwalidzkim, jest sprawna intelek-
tualnie i ma doskonałą pamięć. 
Chętnie czyta gazety i opowiada 
dowcipy. Lubi spędzać czas na 
świeżym powietrzu. Jest bardzo 
towarzyska. 
 – Pani Stasia jest bardzo pogod-
ną i serdeczną osobą, optymi-
stycznie nastawioną do świata 
– mówi Martyna Mika, sekretarka 
medyczna w Domu Opieki Mille-
nium. – Życzymy jej wszystkiego, 
co najlepsze.
Redakcja ŻN z tej niecodziennej 
okazji 100. urodzin także składa 
pani Stanisławie życzenia wielu 
kolejnych lat życia w zdrowiu i ra-
dości.

fot. A. Zawadzki

fot. J. Zawadzki
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RUBRYKA HARCERSKA

Harcerstwo dawniej i dziś
Z biegiem czasu wszystko zmienia swoją formę, świat idzie do przodu, 
następuje postęp technologiczny, a co za tym idzie – poprawiają się wa-
runki życia. W ten sam sposób zmieniła się praca i działania w Związku 
Harcerstwa Polskiego.

Początki harcerstwa, a w zasadzie skautingu, który później przerodził się 
w ZHP, w Polsce datuje się na początek XX w. Idea harcerstwa w dalszym 
ciągu pozostała taka sama, jednak zmianom uległa metodyka oraz zakres 
działania. Aby nieco zagłębić się w temat zadań, jakie niesie ze sobą nasza 
działalność, warto sięgnąć do treści Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego 
– słowa te są wypowiadane podczas uroczystego nadania harcerzowi 
krzyża harcerskiego. 

Jednak żaden działacz Związku Harcerstwa Polskiego obok Prawa nie 
przechodzi obojętnie. Nosi je w sercu i każdego dnia, stara się nim kie-
rować. Jego treść stanowi swoisty kodeks postępowania moralnego, 
który kształci, uczy i wychowuje młodych ludzi w duchu patriotyzmu, 
aby stali się jak najlepszymi ludźmi, stanowili wzorce do naśladowania, 
a także dążyli do samodoskonalenia, samokształcenia oraz rozwijania 
swoich pasji i zainteresowań. W obecnych czasach misja ZHP skupia się 
na umożliwieniu młodym ludziom działania w kierunku samorealizacji, 
bycia wzorowym obywatelem i służby społeczeństwu. Nie zawsze jed-
nak świat dawał tyle swobody i możliwości. 

Jak wiemy, harcerze działali aktywnie w czasie II wojny światowej. Człon-
kowie ZHP byli sanitariuszami, na początku okupacji powołano nawet 
„pogotowie wojenne” harcerek i harcerzy. We wrześniu 1939 r. peł-
niących służbę harcerzy można było spotkać niemal wszędzie. Trudny 
okres naszego państwa zmusił władze związkowe do podjęcia decyzji 
o działalności konspiracyjnej. Harcerstwo zmieniło swoją nazwę na „Sza-
re Szeregi”, o których wiele informacji możemy znaleźć m.in. w książ-
ce Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec , nota bene lekturze 
szkolnej. W swym utworze autor dokładnie opisuje akcje konspiracyjne 
i trudności, jakie napotykają trzej głowni bohaterowie: „Alek”, „Zośka” 
i „Rudy”. Lektura bardzo szczegółowo przedstawia problem brutalności 
działań aliantów, chcących za wszelką cenę wykorzenić ideologię faszy-
stowską, jak również odbić swoje terytoria. Jednak to tylko kilka z kwestii, 
które porusza Aleksander Kamiński. 

W okresie II wojny światowej harcerze i harcerki brali udział w licznych 
akcjach. Za najbardziej znane uważa się: „Tajną Siódemkę”, „Pakt Czte-
rech”, „Akcję Koppe”, „Celestynów” czy „Leśne Orły”. Podczas tym 
okresie Szare Szeregi brały udział w walkach toczących się na wszyst-
kich frontach. Miały strukturę konspiracyjną oraz dzieliły się na grupy 
wiekowe. Odpowiednio:

– „Zawisza” – grupa zrzeszająca harcerzy i harcerki w wieku od 11 do  
15 lat. Za główny cel obierała kształcenie i służbę otoczeniu, natomiast 
podczas powstania warszawskiego zajmowała się Pocztą Polową;

– „Szkoły Bojowe” – grupa skupiała młodzież w wieku od 16 do 18 lat. 
Jej zadaniem były nauka, zwiad i łączność;

– „Grypy Szturmowe” – grupa skupiająca harcerzy powyżej 18. roku 
życia. Jej cele to praca, nauka, walka z okupantem oraz przygotowanie 
do odbudowy kraju. 

Program Szarych Szeregów kierował się maksymą: „Dziś – jutro – poju-
trze”. Każde z haseł odnosiło się do innych kwestii:

 „Dziś” – sabotaż, nauka, przygotowanie do walki,

„Jutro” –walka, powstanie,

„Pojutrze” – odbudowa kraju, służba i praca dla ojczyzny.

Szare Szeregi odgrywały również istotną rolę w małym sabotażu 
i dywersji. Angażowały się w Wojskowej Służbie Kobiet Armii Krajowej 
(WSKAK), działalności w oddziałach partyzanckich, pełniły także nie-
zmiernie odpowiedzialne funkcje w Komendzie Głównej Armii Krajowej. 
Nasza organizacja odegrała w czasie II wojny światowej ogromną rolę. 

Współcześnie harcerstwo kultywuje pamięć o bohaterach, przekazuje 
relacje z dawnych wydarzeń, ale także promuje aktywny wypoczynek, 
uczy przez zabawę, nawiązuje więzi przyjaźni oraz uczy wielu praktycz-
nych umiejętności. Chociaż w dzisiejszych czasach nie ma potrzeby sta-
wania do walki za ojczyznę, jestem w pełni przekonana, że członkowie 
ZHP w razie potrzeby ruszyliby do obrony kraju w pierwszych szeregach. 

druhna Ewa Łabęda, 13. GTDH „Czarne Ścieżki”

Oddam:
• 2 szafki kuchenne wiszące i 2 stojące- tel. 518-304-959
• ubranka – tel. 667-013-526
• fotel – tel. 23 6933003

Przyjmę:
• wszystkie artykuły dziecięce, meble - tel. 518-905-231
• krótki gzyms na firanki, wersalkę ze skrzynią na bieliznę, pościel, półkę  

na ścianę, koc - tel. 510-399-436
• lodówka, regał pokojowy - tel. 663-440-267
• fotel jednoosobowy – rozkładany, sokowirówka – tel. 781-938-196
• lodówkę – tel. 728-707-462
• wirówka, duży dywan, regał pokojowy – tel. 510-359-786
• pralkę ładowaną od góry, fotel rozkładany jednoosobowy – tel. 724-263-355
• regał pokojowy, łóżko 2-osobowe – tel. 789-098-121
• ubranka dla rocznego chłopca, wózek, zabawki, regał pokojowy, komputer 

- tel. 502-926 343
• ubrania ciążowe, spodnie, bluzy, kurtkę - tel. 662 670 639,
• każdą ilość drzewa - tel. 518-905-231,
• lodówkę wys. ok 1,5m - tel. 696-146-911.
• odkurzacz, pościel- tel. 600 148 106 
• kuchnię gazową, wirówkę, lodówkę - tel. 510 359 786
• telewizor - tel. 662 670 639
• łóżko 2 osobowe, fotel rozkładany 1 lub 2 osobowy - tel. 662 700 246
• odkurzacz regał kuchenny- tel. 502 926 349.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim – z uwagi na fakt, że podatnicy coraz częściej 
decydują się na korzystanie z systemu e-deklaracje – serdecznie zaprasza do korzystania ze stanowiska kom-
puterowego, przy którym będzie można samodzielnie lub z pomocą pracownika urzędu złożyć elektronicznie 
zeznanie podatkowe za rok 2012. 
Stanowisko zostało udostępnione z dniem 23.01.2013 r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim przy ul. Legionów 7 w pok. nr 109 na I piętrze i jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 
8.30–15.30. 
Podatnicy mogą składać elektronicznie zeznania za rok 2012 niewymagające uwierzytelnienia kwalifikowanym 
podpisem, tj.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. 
Prosimy pamiętać, że do skutecznego przesłania zeznania przez internet niezbędne jest podanie kwoty przy-
chodu wykazanego w zeznaniu składanym za rok 2011. 
Osoby przesyłające zeznanie przez internet otrzymają Urzędowe Poświadczenie Odbioru, czyli dokument po-
twierdzający przyjęcie zeznania przez urząd (równoważny z papierowym potwierdzeniem wydawanym przez 
urząd).
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z p. Łukaszem Paczkowskim, nr telefonu 22/765-90-87,  
lub p. Anną Szymańską, nr telefonu 22/765-90-78. 

Urząd skarbowy informuje 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 r. we-
szło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku 
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382), a określone w nim 
zwolnienia mają obowiązywać do 31 grudnia 2014 r.
Kluczową zmianą, jaką od 1 stycznia 2013 r. wprowadza to rozporządzenie, jest obniżenie limitu uprawniające-
go do korzystania ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotu zarówno dla podatników kontynuujących, jak 
i rozpoczynających działalność. Obowiązuje jeden limit obrotów uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewi-
dencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących w wysokości 20 000 zł.
Podatnicy, którzy nie przestali spełniać warunków do zwolnienia w 2012 r. (nie przekroczyli limitu 40 000 zł, 
natomiast przekroczyli nowy limit – 20 000 zł i dodatkowo nie zostali objęci zwolnieniem przedmiotowym) 
– tracą możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy od 
1 marca 2013 r.
W wypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego limit upraw-
niający do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących należy określić 
w proporcji do okresu jej prowadzenia.

Przykład 
Podatnik rozpoczął działalność handlową 11 stycznia 2013 r. 
Limit obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania powinien być wyliczony według 
następującego wzoru: 

B × C
A = -----------------

D
gdzie:
A – oznacza graniczną kwotę obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie po-
woduje utratę zwolnienia, 
B – oznacza limit określony w rozporządzeniu, czyli 20 000 zł, 
C – oznacza liczbę dni prowadzenia sprzedaży, jaka pozostała do końca roku, 
D – oznacza liczbę dni w roku podatkowym.

Z wyliczenia wynika, iż limit wynosi 19 452,05 zł (20 000 zł x 355/365).

Utrata prawa do zwolnienia 
Obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej powstaje po upływie 
dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył limit obrotu przewidzianego do 
zwolnienia, tj. 20 000 zł. Należy pamiętać, że chodzi tu nie o sprzedaż ogółem, lecz o sprzedaż realizowaną 
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W wypad-
ku podatników rozpoczynających prowadzenie działalności w 2013 r. zwolnienie traci moc po upływie dwóch 
miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świad-
czenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, 
w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł.
Należy podkreślić że na gruncie dotychczasowego rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w spra-
wie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r., nr 138, 
poz. 930) istotny był sam fakt rozpoczęcia sprzedaży, zaś od roku 2013 warunkiem będzie to, aby była ona do-
konywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Oznacza to, że podatnik, który rozpoczął w 2011 r. sprzedaż (bez znaczenia, na czyją rzecz – przedsiębiorców 
czy osób fizycznych), był traktowany w 2012 r. jako kontynuujący sprzedaż, a co za tym idzie – miał prawo do 
limitu 40 000 zł. Obecnie zaś podatnik, który w 2012 r. rozpoczął sprzedaż, ale nie dokonywał tej sprzedaży na 
rzecz osób fizycznych, w 2013 r. będzie traktowany jako ten, który dopiero rozpocznie taką sprzedaż.

Podstawa prawna:
– rozporządzenie Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz. 930);
– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia 
ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

Opracowała: Ilona Kowalska, pracownik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim 

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

 Nasielsk, dnia 17.01.2013 rok
BURMISTRZ NASIELSKA

ZPN. 7125.3. 2. 2012.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 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 Nr 
207, poz. 2108 z późn. zm.)

o g ł a s z a m

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w mieście Nasielsku przy ul. War-
szawskiej 12 A o powierzchni użytkowej 30,0 m2 wraz z przynależnym udziałem w wysokości 30/68 części w nie-
ruchomości wspólnej i gruncie oznaczonym jako działka nr 1139/2 o pow. 119 m2 , dla którego prowadzona jest KW 
OS1U/00029725/3.
Lokal mieszkalny nie jest obciążony prawami ani roszczeniami osób trzecich.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Lokal mieszkalny położony jest na parterze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 30,0 m2,. Lokal dwuizbowy 
o nieregularnym kształcie, składający się z przychodniej kuchni i pokoju. Stolarka okienna - bardzo zniszczona, sto-
larka drzwiowa – zły stan techniczny Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oświetleniową, wodę zimną 
z wodociągu. Lokal od lat nie remontowany.

Przedmiotem przetargu jest cena lokalu mieszkalnego z przynależnymi udziałem w nieruchomości wspólnej i grun-
cie w kwocie 25. 900,00 złotych.

Cena wywoławcza - 25. 900,00 złotych
Wadium – 2. 600,00 złotych
Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Forma nabycia : ogłoszony do przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny  nr 1 będzie sprzedany na włas-
ność za cenę osiągniętą w przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2013 roku ( poniedziałek ) o godz . 1200

w Sali Nr 112 Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 2.600,00 złotych 
na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 
0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 27 lutego 2013 roku, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia 
odsetek od zdeponowanej kwoty.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
 1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przy-
jęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, 
a przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przed-
łożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktu-
alnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej 
zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego 
z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie lokalu.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.

 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozosta-
łym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wy-
znaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę 
o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska. 
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 214 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu 23/ 69-33-
027 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl 

                          B U R M IS T R Z
                                             Grzegorz Arciszewski

Nasielsk, dn. 23 stycznia 2013r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Nasielsk, obejmującego

obszar wsi Andzin

Na podstawie art.17 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz.647,951), uchwały 
Nr VI/40/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Nasielsk, obejmującego obszar wsi Andzin i uchwały Nr VIII/60/11 Rady 
Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie uchwały 
nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 roku w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Andzin, oraz 
w związku z art. 39 ust. 1 i art.54 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U.z 2008r. Nr 199, poz. 1227 późn. zm.), zawiadamiam, 
o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego ob-
szar wsi Andzin, wrazz prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 11 lutego 2013r.do 15 marca 2013 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, II piętro, pokój nr 215, w godzinach od 
800 - do 1400 . 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego, 
rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 15 marca 2013r. o godzinie 1100 
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 oraz w związku z art.54 ust.3 ustawy o udostępnieniu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub progno-
zie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść 
uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego lub prognozy oddziaływania na 
środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
- 5 kwietnia 2013 roku.

BURMISTRZ NASIELSKA
GRZEGORZ ARCISZEWSKI
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Kino NIWA ZAPRASZA
1–3 lutego godz. 18.00

ATLAS CHMUR
Dramat, Sci-Fi; Hongkong, Niemcy, Singapur, 

USA; czas: 2 godz. 52 min.

W filmie śledzimy losy postaci z róż-
nych epok i zakątków świata, których 
najbardziej błahe decyzje i czyny 
mają daleko idący wpływ na teraź-
niejszość, przyszłość, a nawet prze-
szłość naszej planety. Atlas chmur jest 
ucztą nie tylko dla wielbicieli zapiera-
jących dech w piersiach opowieści 
przygodowych, ale także spostrze-
gawczych miłośników X Muzy. Każda 
z gwiazd występuje w filmie w kilku 
nierozpoznawalnych na pierwszy rzut 
oka wcieleniach, dając popis wirtuo-
zerskiej gry i ironicznego dystansu do 
swojego dotychczasowego wizerun-
ku.

9–10 lutego godz. 18.00

Supermarket
Thriller; Polska; czas: 1 godz. 24 min.

Pan Jaśmiński, szef prywatnej f ir-
my ochroniarskiej, pilnuje porządku 
w supermarkecie. Akcja nabiera tem-
pa, gdy w sylwestrową noc w sklepie 
znika jeden z klientów.

15–17 lutego godz. 18.00

Pragnienie miłości
Dramat; Francja, Meksyk; czas: 1 godz. 33 min.

W Nastoletnia Alejandra przeprowa-
dza się z ojcem do Mexico City, gdzie 
obydwoje rozpoczynają nowe życie. Tragedia dziewczyny zaczyna się, 
gdy do sieci trafia intymne nagranie 
z jej nowym chłopakiem.

15–17 lutego godz. 18.00

Samsara
Dokumentalny; USA; czas: 1 godz. 39 min.

Drugi f ilm reżysera Baraki to do-
kumentalna podróż przez najpięk-
niejsze zakątki 25 krajów na całym 
świecie z muzyką Lisy Gerrard i Dead 

Can Dance. 

Baran 21.III–20.IV
Twoje życie uczuciowe domaga się więk-
szej uwagi. Planety wywierają dobry 
wpływ na Twoje poczynania. Postaraj się 
to odpowiednio wykorzystać i uzyskać 
coś dla siebie. Pozwól się ponieść fantazji. 

Byk 21.IV–21.V
Masz duże szanse na przeżycie udanego 
tygodnia. Gwiazdy zadbają o Twoje dobre 
samopoczucie. Poczujesz się entuzjastycz-
nie nastawiony do całego świata. Być może 
partner zaskoczy Cię czymś miłym. Skon-
centruj się na rodzinie. 

Bliźnięta 22.V–20.VI
Okres w miarę pomyślny i bardziej spokoj-
ny od minionego. Bardziej niż kiedy indziej 
możesz liczyć na przychylność szefa. Do-
bry czas, by wyjaśnić sobie wątpliwości. Dbaj  
o dobrą atmosferę w miejscu pracy. 

Rak 21.VI–22.VII
W wielu sytuacjach i sprawach działać mo-
żesz według własnych planów. Nie żałuj wy-
siłków, by wykazać się w pracy. W miłości 
nie oczekuj prezentów, a raczej rozczaro-
wań. Czas trudny dla Twojego portfela.

Lew 23.VII–22.VIII
Najbliższe dni postaraj się przeznaczyć na od-
poczynek. To korzystnie wpłynie nie tylko na 
Twoje samopoczucie, ale i na urodę. Zregene-
ruj swoje siły i oddaj się lenistwu. Sprawy ro-
dzinne są teraz najważniejsze. 

Panna 23.VIII–22.IX
Nadmierne emocje często będą brały górę 
nad rozumem. Kontroluj się, bo Twoja jas-
ność myślenia może ulegać szczególnemu 
zaburzeniu. Przygotuj się także na nowe wy-
zwania. 

Waga 23.IX–23.X
Korzystny wpływ ma na Ciebie koniunkcja 
Słońca z Merkurym. Musisz tylko właściwie 
wykorzystać swoje umiejętności. Kontakty  
z bliskimi będą serdeczniejsze. Możesz li-
czyć na kilka nowych propozycji pracy. 

Skorpion 24.X–21.XI
Czekają Cię teraz niespokojne i wyczerpują-
ce dni. W pracy nie daj się wciągnąć w żadne 
dyskusje. Pilnuj wyłącznie swoich własnych 
interesów. Działaj po swojemu. 

Strzelec 22.XI–21.XII
Gwiazdy są Ci przychylne, ale Twoje samo-
poczucie może ulec pogorszeniu. Wpływ 
na to mogą mieć drobne nieporozumienia 
w pracy. Bądź nieugięty i dbaj o własne inte-
resy. Poskramiaj swoje emocje. 

Koziorożec 22.XII–19.I
Twoja sytuacja finansowa wymaga inter-
wencji. Możliwa jest podwyżka lub intratny 
kontrakt. W życiu osobistym czeka Cię od-
wzajemniona miłość. Czy trzeba Ci czegoś 
więcej do szczęścia? Używaj swego intelek-

tu. 
Wodnik 20.I–18.II

Obecnie wiele zależy od Twojej umiejęt-
ności panowania nad emocjami. W pra-
cy nie przesadzaj z wymaganiami wobec 
innych. Współpracownicy będą bardziej 
skorzy do kłótni niż do pomocy. Niezbyt 
korzystne dni do współpracy. 

Ryby 19.II–20.III
Na pierwszy plan wysunie się teraz Twoje 
zdrowie. Naucz się o nie dbać i nie bagatelizuj 
nawet najmniejszych dolegliwości. To, czego 
teraz najbardziej potrzebujesz, to wypoczy-
nek.. Nie przedkładaj pracy nad zdrowie. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

PORADY

Kontrola masy ciała 
u dzieci
Czy podczas bilansu zawsze jest dokonywany pomiar masy ciała, 
wzrostu oraz oznaczanie go na siatkach centylowych i omawianie 
tych wyników? Warto dopilnować, żeby zawsze były one robione i 
omawiane. Jeśli pomiary Twojego dziecka znajdują się między 25. 
a 75. centylem, wszystko jest w normie. Idealne pomiary dla wieku 
znajdują się ok. 50. centyla. Natomiast pomiary poniżej 25. centyla 
oznaczają, że Twoje dziecko ma niedowagę, a powyżej 75. centyla 
– że ma nadwagę. Poniżej zamieszczone są siatki centylowe masy 
ciała dla dzieci od 7. do 18. roku życia, stworzone na podstawie pro-
jektu OLAF prowadzonego przez Centrum Zdrowia Dziecka. Więcej 
siatek centylowych możesz znaleźć na mojej stronie www.konsulta-
cjedietetyczne.pl.

Jak samemu odczytywać siatki centylowe?
Przykład. Chłopiec 11 lat, 50 kg 
Odszukaj na dolnej osi siatki wiek dziecka, natomiast po lewej stronie 
masę ciała; miejsce przecięcia się linii wieku i masy ciała to nasz wy-
nik. Dla przykładowego chłopca miejsce przecięcia wypada powyżej 
linii 85. centyla – czyli mamy nadmierną masę ciała.

A jak wypadło Twoje dziecko?
Jeśli masa ciała jest powyżej lub poniżej normy, trzeba zastanowić 
się, dlaczego tak się dzieje, i wprowadzić w życie odpowiednie dzia-
łania. Przede wszystkim trzeba zrobić podstawowe badania krwi, w 
tym morfologię, glukozę na czczo, cholesterol całkowity, LDL, HDL, 
triglicerydy, kwas moczowy, transaminazy (ASPAT, ALAT) – jeśli my-
ślisz, że te parametry bywają podwyższone tylko u dorosłych, jesteś 
w błędzie. Ponadto należy oznaczyć TSH, T3, T4 – ponieważ przy-
czyną problemów z masą ciała może być również niedoczynność lub 
nadczynność tarczycy.
Jeżeli badania są prawidłowe, przyczyn należy szukać w sposobie w 
odżywiania. 
Zarówno niedobór masy ciała, jak i nadmiar może powodować wiele 
poważnych konsekwencji w dalszej przyszłości. Dlatego bardzo waż-
ne jest sprawdzenie rzeczywistego spożycia produktów i potraw oraz 
płynów w okresie przynajmniej tygodnia. Najlepiej założyć zeszyt, w 
którym będziemy prowadzić notatki. Przykład początku dnia:

Godzina 
pobudki i 

pójścia spać

Data  
i godzina

Co zjada i 
pije? Ilości Samopoczucie

Wstał o 
7.00

28.01.2013 
godz. 

7.30 śnia-
danie

Kanapka  
z wędliną, 

ogórek, 
kakao

2 kromki białego 
pieczywa, odrobina 
masła, 2 plasterki 

chudej szynki, 3 talarki 
ogórka szklanka mleka 
3,2%, łyżeczka kakao, 

2 łyżeczki cukru

najedzony

9.00 sok Szklanka soku z karto-
nu itp.

10.00 ciastko 1 ciastko typu piegusek chciałby 
więcej

W takim dzienniczku spisujemy wszystko, każdy łyk soku, napoju, 
wody, najmniejszego cukierka. Wtedy po mniej więcej tygodniu wi-
dzimy, co i jak nasze dziecko rzeczywiście je. Jest to bardzo ważne 
w wypadku zarówno niejadka, jak i dziecka z nadmierną masą ciała. 
Rodzice niejadka mogą się zdziwić, że wcale niejadkiem nie jest, a ro-
dzice dziecka z nadmierną masą ciała znajdą rzeczywistą przyczynę 
problemu. Ocena masy ciała u dzieci jest bardzo istotna, ponieważ 
polskie 11-latki są jednymi z najgrubszych w Europie.
Na naszym kontynencie otyłość to już epidemia. Niestety sytuacja ta 
ciągle się pogłębia. Raport HBSC (Health Behaviour in School-aged 
Children) wydany w 2012 r. przez europejskie biuro WHO (Światowa 
Organizacja Zdrowia) w Kopenhadze zawiera przerażające wyniki: 
polskie nastolatki należą do jednych z najgrubszych w Europie. Co 
trzeci 11-latek ma nadwagę. Grubsze są tylko 11-latki Hiszpanii, Grecji, 
Portugalii, Irlandii, oraz – spoza Europy – z Kanady i USA.
Czy zastanawialiście się, czy ten problem nie dotyczy również Wa-
szego dziecka czy wnuka? Nie zawsze tzw. dziecko „dobrze wy-
glądające” to dziecko zdrowe. Gdy tylko zauważysz, że masa ciała 
Twojego dziecka jest nadmierna, ZAREAGUJ !!!

Mgr Iwona Jakóbiak-Łątka
Dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

Wieści z przedszkola w Starych Pieścirogach

Dzień babci i dziadka
21 stycznia br. w Samo-
rządowym Przedszkolu 
w Starych Pieścirogach 
odbył  s ię Dzień Bab ci 
i Dzień Dziadka. Pod bacz-
nym okiem wychowawcy 
każda grupa przedszkol-
na przygotowała program 
a r t ys t yc zny d l a  s wo -
ich najbliższych. Babcie 
i Dziadkowie, którzy licz-
nie w tym dniu przybyli 
do przedszkola, ze wzru-
szeniem oglądali występy 
i słuchali pięknych pio-
senek. Dostrzec można 
było łzę w niejednym oku. 
Po życzeniach wnuczę-
ta wręczały samodzielnie 
wykonane prezenty. Następnie wszyscy gościli się przy herbatce i słodkościach. Dziękujemy, że byliście z nami.

Bal karnawałowy
We wtorek, 22 stycznia, wszystkie 
dzieci z przedszkola wzięły udział 
w balu karnawałowym. Imprezę 
poprowadził wodzirej, który uroz-
maicał radosną zabawę licznymi 
konkursami. Tego dnia całe przed-
szkole zamieniło się w magiczny, 
kolorowy świat, w którym domi-
nowały postacie z bajek. Wśród 
dziewczynek największą popular-
nością cieszyły się piękne balowe 
suknie księżniczek oraz wróżek, 
zaś chłopcy najczęściej wybierali 
strój Batmana, Spider-mana, ryce-
rza czy policjanta.
Skoczna, rytmiczna muzyka za-
chęcała wszystkich do tańców, 
a wspólne gry i zabawy sprawiły dzieciom wiele radości i zapewne pozostaną na długo w ich pamięci.

INFORMACJA
AA „Keja” działa od 1994 r. Anonimowi Alkoholicy to grupa ludzi, któ-
rzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą, nadzieją, by rozwiązać 
swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholi-
zmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć za-
przestania picia.
Zapraszamy w każdy wtorek i czwartek na godz. 19.00 oraz w nie-
dzielę na mityng otwarty na godz. 18.00: Stary Wikariat przy kościele 
św. Wojciecha w Nasielsku, telefon kontaktowy do rzecznika grupy – 
721 304 413.
SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w Nasielsku, ul. Warszawska 52, 
prowadzi psychoterapię uzależnienia. Pacjenci chcący podjąć terapię 
w poradni najpierw zgłaszają się na rozmowę kwalifikacyjną, która może 
się odbyć od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–16.30. Można rów-
nież umówić się na spotkanie, tel. 23 6930250. Poradnia czynna jest 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–20.00. Wszystkie świadczenia 
udzielane w poradni są bezpłatne. Poradnia ma kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 

ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

Certyfikatem LCAE już po raz trzeci
Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku jest jedną z 210 placówek oświato-
wych, którym w 2012 r. przyznano ogólnopolskie ekocertyfikaty, w tym jedną z 12 szkół w wo-
jewództwie mazowieckim, która otrzymała krajowy certyfikat „Lokalnego Centrum Aktywności 
Ekologicznej”. 

Wyróżnienie to szkoła 
dostała już po raz trze-
ci,  w ramach ogólno-
p o l s k i e g o  p r o g ra m u 
Szkoł y dla Ekorozwo-
ju prowadzonego przez 
Fundację Partnerstwo dla 
Środowiska. Aby speł-
nić wymagania Kapituły 
przyznającej certyfikaty, 
placówka musiała wy-
kazać się szczególną ak-
tywnością ekologiczną, 
sięgającą poza ramy oto-
czenia szkoły. W ubie-
g ł ym roku szkolnym, 
uwzględniając potrzeby 
szkoły i propozycje ucz-
niów, jako priorytetowe 
wybrano trzy obszary 
działań: ochrona różno-
rodności biologicznej, prawa zwie-
rząt i przyrody nieożywionej oraz 
promocja zdrowego stylu życia 
i postaw świadomego konsumenta.
W ramach realizacji zadań edukacji 
ekologicznej uczniowie przez cały 
rok zbierali makulaturę, nakrętki, 
puszki i baterie. Nawiązana współ-
praca z Nadleśnictwem Płońsk za-
owocowała włączeniem się szkoły 
w marcu ubiegłego roku do ogól-
nopolskiego konkursu Fundacji 
Nasza Ziemia „Po Stronie Natury”, 
czego efektem była realizacja do 
końca 2012 r. szkolnego projek-
tu „LAS BLISKO NAS”. W jego ra-
mach uczniowie odwiedzili szkółkę 

leśną w Kucharach Królewskich, 
gdzie brali udział w zajęciach tere-
nowych „Od nasionka do ziaren-
ka” oraz zaprosili do szkoły leśnika, 
który uczył ich rozpoznawać ślady 
i tropy zwierząt leśnych. 
W okresie jesienno-wiosennym 
uczestniczyli również w różno-
rodnych zajęciach terenowych 
w pobliskim lesie w Chrcynnie. 
Rozszerzeniem zainteresowań 
przyrodniczych był udział szkoły 
w ogólnopolskiej kampanii edu-
kacyjnej Fundacji WWF Polska 
„Pozwólmy zwierzętom żyć tam, 
gdzie się urodziły”. Jeszcze przed 
tegorocznymi wakacjami przepro-
wadzono konkurs plastyczny „Las 

domem wszystkich” oraz konkurs 
na album „Zwierzęta leśne i dzikie” 
a na początku nowego roku szkol-
nego ogłoszono konkurs na plakat 
o ochronie zwierząt egzotycznych. 
W październiku br. zaprezentowano 
udostępnioną przez Fundację WWF 
Polska wystawę na temat ochrony 
zagrożonych gatunków zwierząt. 
Zima była okresem wsparcia dla 
ptaków. Młodzi badacze przyrody 
nie tylko dokarmiali skrzydlatych 
przyjaciół, ale także uczestniczyli 
w „ptakoliczeniu”. 
Wiosną 2013 r. przewidujemy cykl 
zajęć promujących poszanowanie 
praw przyrody. Planujemy zorga-
nizowanie Tygodnia Ekologicz-

nego zakończonego Dniem 
Ziemi, który będzie poświęco-
ny priorytetowemu obszarowi 
działań w tegorocznej edycji 
programu Eco-Schools ELEK-
TROODPADOM. Uczestnictwo 
w programie wprowadza nową 
jakość w działania ekologicz-
ne szkoły. Pozwala mianowicie 
spojrzeć szerzej na zagadnienia, 
zrozumieć, że zadaniem szkoły 
jest nie tylko edukacja na jej te-
renie, ale także otwarcie na po-
trzeby środowiska lokalnego. 
Bardzo ważnym aspektem jest 
współpraca z innymi placów-
kami oświatowymi i samorzą-
dowymi. Nasielska szkoła nie 
zamierza spocząć na laurach 
i planuje wspólnie z Fundacją 
GAP Polska przenieść swoje 
doświadczenia na obszar po-

wiatu nowodworskiego, mając na-
dzieję, że podejmowane przez nią 
działania przyczynią się do zdoby-
cia „Zielonej Flagi”, najwyższego 
międzynarodowego wyróżnienia. 
Wszystk ich zainteresowanych 
ochroną środowiska zapraszamy 
więc do współpracy z Lokalnym 
Centrum Aktywności Ekologicznej 
działającym przy szkole. Wspólnie 
możemy realizować szkolne kam-
panie ekologiczne, a tym samym 
promować poszanowanie dla dzia-
łań proekologicznych i wzmacnia-
nia więzi wspólnotowych.

Koordynator LCAE
Elżbieta Wróblewska
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DROBNE
Wynajmę miejsca garażowe przy sta-
dionie. Tel. 500 142 809.

Układanie glazury. Tel. 604 561 031.

Codwutygodniowe wyjazdy po samo-
chody za granicę. Tel. 501 089 646;  
501 089 640.

Sprzedam działkę budowlaną 800 m2 
przy ul. Miodowej. Tel. 513 024 557.

Wynajmę powierzchnie magazynowo-
-biurowe +plac, ul. Przemysłowa 19.  
Tel. 501 237 173.

Usługi geodezyjne, mgr inż. Mariusz 
Rudnicki, pełen zakres usług. Tel. 502 
109 208.

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku  
– 32 m2. Tel. 785 484 339.

Sprzedam drewno opałowe. Tel. 609 
927 506.

Sprzedam działkę budowlaną przy  
ul. Cisowej – Nasielsk. Tel. 501 622 325.

Zatrudnię kobiety do zbioru pieczarek. 
Tel. 607 602 411.

Do wynajęcia piętro domu – Mogowo. 
Tel. 668 302 813.

Sprzedam sianokiszonkę w belach.  
Tel. 607 608 744.

Zatrudnię pomoc mechanika do aut 
ciężarowych , praca w Zakroczymiu.  
Tel. kont. (22) 775 11 11; kom.515 002 001.

Zatrudnię elektro-mechanika do aut 
ciężarowych, praca w Zakroczymiu.  
Tel. kont. (22) 775 11 11; kom. 515 002 001.

Kupię starocie, antyki, srebro, zdjęcia, 
obrazy, grafikę, motory, motorowery 
i części do nich. Tel. 698 305 779.

Do wynajęcia mieszkanie 46 m2 nieumeb-
lowane. Tel. 888 280 252.

Sprzedam mieszkanie, osiedle 
Warszawska, parter, po remoncie.  
Tel. 604 337 062.

Sprzedam działkę z domem jednoro-
dzinnym wolno stojącym parterowym 
i garażem. Nasielsk. Tel. 502 343 122.

Sprzedam działki budowlane o pow. 1500 
m2 położone w Głodowie k/Nasielska 
bezpośrednio przy drodze asfaltowej 
(woda i energia). Tel. 502 343 122.

Sprzedam działki rolne z możliwością 
zabudowy 2,11 ha położone w Głodowie 
k/Nasielska. Tel. 502 343 122.

Zbieramy olej przepracowany, silnikowy, 
przekładniowy, od maszyn rolniczych. 
Tel. 537 411 996.

CSO Mińsk Maz. ogłasza zapisy na kurs 
kl. III – koparki, ładowarki, koparko-ła-
dowarki w Jahrance. Tel. 606 436 876; 
603 890 156.

Wapno magnezowe luzem. Transport 
na miejsce. Tel. 606 436 876.

Sprzedam mieszkanie M4 w Nasielsku. 
Tel. 511 848 639.

ODSZKODOWANIA za wypadki komu-
nikacyjne, w pracy, w rolnictwie, błąd 
medyczny, upadek na chodniku. Nawet 
do 20 lat wstecz! Pomoc prawna. Bez 
opłat wstępnych! 535 031 444 

Sprzedam mieszkanie M4 w Nasielsku. 
Tel. 511 848 639.

Sprzedam pszenżyto, kosiarkę rotacyjną, 
przyczepę zbierającą. Tel. 606 185 100.

Sprzedam sianokiszonkę. Tel. 604 206 
194.

Sprzedam lub wynajmę kompletnie 
wyposażone 2-pokojowe mieszkanie  
– ul. Płońska 24 A. Tel. 663 555 233

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku  
– 62,5 m2. Tel. 501 518 937.

Poszukuję osoby na stanowisko: kie-
rownik świetlicy środowiskowej. Tel. 605 
251 737.

Sprzedam działkę (prąd, woda, gaz). 
Kosewo. Tel. 500 138 106.

Sprzedam dom jednorodzinny w stanie 
surowym w Nasielsku – rok postawienia 
2012. Tel. 505 503 198.

Firma EKO ZYSK 1 Sp. z o.o. zatrudni ko-
biety do sortowni – Nowy Modlin 45. 
Tel. (22) 785 59 99.

Gabinet logopedyczny wraz z terapią 
pedagogiczną z możliwością dojazdu 
do klienta. Tel. 504 984 957.

Sprzedam Honda Civic 5D, 1997 r., 
benzyna+gaz. Cena: 4000 zł – do uzgod-
nienia. Tel. 664 884 208.

Glazura, gładź, malowanie. Tel. 601 497 
744.

Firma Homex Sp. z o.o. zatrudni pracow-
nika do pracy w gospodarstwie rolnym. 
Wymagane prawo jazdy kat. T. Miejsce 
pracy: JURZYNEK. Tel. 602 629 778;  
mail: dnowacki@pleban.com.pl

Firma Homex Sp. z o.o. zatrudni instruk-
tora jazdy konnej z doświadczeniem. 
Miejsce pracy: JURZYNEK. Tel. 602 629 
778; mail: dnowacki@pleban.com.pl

Sprzedam działki 30-arowe wzdłuż  
ul. Płońskiej. Tel. 889 520 347.

Sprzedam owies. Tel. 512 333 307.

Wydzierżawię sklep na wsi z wyposaże-
niem. Tel. 608 394 281.

Kupię ziemię rolną lub wezmę w dzier-
żawę w gm. Nasielsk. Tel. 609 512 807.

Do wynajęcia lokal w Nowych 
Pieścirogach ul. Kolejowa 35 b.  
– 50 m od dworca PKP. (Dawniej sklep 
samoobsługowy Merkury). Tel. 604 
931 873.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

www.noknasielsk.pl

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

Cennik reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto 
zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

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

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

ostatnia strona +50%
reklama przy winiecie 150 zł

Odśnieżanie dachów, posesji, 
oczyszczanie rynien, 

prace porządkowe, 
wycinanie drzew. 

Tel. 881 918 674
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Wyniki turnieju „drugiego” 11.01.2013 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   166 pkt (57,64%)

2. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   160 pkt (55,55%)

3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki   144 pkt (49,29%)

4. Marek Olbryś – Mariusz Figurski   140 pkt (48,61%)

5. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski    138 pkt (47,91%)

6. Janusz Wydra – Janusz Muzal    134 pkt (46,53%)

7. Waldemar Gnatkowski – Jacek Jeżółkowski   126 pkt (43,75%)

Wyniki turnieju „trzeciego” 18.01.2013 r.:
1. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki   197 pkt (61,56%)

2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   177 pkt (55,31%)

3. Janusz Wydra – Janusz Muzal    165 pkt (51,56%)

4. Krzysztof Michnowski – Maciej Osiński   156 pkt (48,75%)

5. Jacek Jeżółkowski – Grzegorz Kosewski   149 pkt (46,56%)

6. Marek Olbryś – Mariusz Figurski   116 pkt (36,25%)

 PK

Piłka nożna

Pierwsze sprawdziany wypadły obiecująco
Po dwumiesięcznych feriach je-
sienno-zimowych piłkarze Żbika 
wznowili treningi. Odbywają się one 
trzy razy w tygodniu. Czwarty co-
tygodniowy trening ma formę me-
czu kontrolnego. Ponadto mecze 
takie rozegrane zostaną w niektóre 
środy, a jeden w czwartek. 
Kolejnymi sparingpartnerami Żbika 
będą: Mazur Radzymin (26.I), Nad-
narwianka Pułtusk (2.II), Legionovia 
II (9. II), Dąb Wieliszew (16.II), Wkra 
Pomiechówek (21.II), Błękitni Ra-
ciąż (23.II), Świt II Nowy Dwór (27.
II), Ostrovia Ostrów Mazowiecka (2. 
III), Legionovia I (6. III) i Milan Mila-
nówek (9.III). 
Niestety, wszystkie te mecze ro-
zegrane zostaną poza Nasielskiem, 
jako że w naszym mieście nie ma 
pełnowymiarowej płyty piłkar-
skiej ze sztuczną nawierzchnią. 
Grać będziemy więc w: Wołominie 
(z Radzyminem), Nowym Dworze 
(z Pułtuskiem, Pomiechówkiem, 
Świtem II, Ostrowią Maz.), Legio-
nowie (z Wieliszewem, Legiono-
vią I i II.), Ciechanowie (z Raciążem) 
i Milanówku. 
Korzystanie z tego rodzaju boisk 
spowodowane jest trudnymi wa-
runkami atmosferycznymi, a te 
w obecnym roku są szczególnie 
ciężkie. Zima wyraźnie przeszka-
dza we właściwym zaplanowaniu 
zajęć. Są też kłopoty z wykorzysta-
niem Orlika i z terminami w hali.
Nie do końca jasna jest sytuacja 
personalna. Dobra gra naszej dru-
żyny jesienią sprawiła, że kilkoma 
naszymi zawodnikami zaintereso-
wały się inne kluby. Próbują ich do 
siebie skaptować (czyt. podkupić). 
Regulamin rozgrywek pozwala na 
zmianę klubu po pierwszej poło-
wie rozgrywek. Przejście do in-
nego klubu miałoby sens, gdyby 
jednostka ta miała drużynę w wyż-
szej, przynajmniej o dwie klasy, li-
dze i gdyby pozyskany zawodnik 
miał pewne miejsce w pierwszym 
składzie. „Grzanie” ławy, nawet 
gdyby to była drużyna pierwszej 
ligi, nie ma sensu i najczęściej jest 
początkiem końca piłkarskiej karie-
ry zawodnika.
Żbik także stara się pozyskać kilku 
zawodników, ale nasz Zarząd i kadra 
szkoleniowa stawia na zawodników 
młodych i przydatnych na okre-
ślonych pozycjach. Działania te są 
podejmowane w aspekcie ewentu-
alnego awansu drużyny do IV ligi.
Żbik już na początku okresu przy-
gotowawczego (19.I) wziął udział 
w turnieju halowym o Puchar Sta-
rosty Przasnyskiego. W rozgryw-
kach tych nasza drużyna startuje 
już od kilku lat. Turniej ten zazwy-
czaj jest bardzo dobrze obsadzo-
ny. Tak było i w tym roku. Wzięły 
w nim udział drużyny czwartej ligi 
i dwa zespoły warszawskiej Legii, 
które już jako jedna drużyna wystę-
pują w tzw. Młodej Ekstraklasie. To 
bezpośrednie zaplecze warszaw-
skiej Legii. Trzech zawodników tej 
drużyny ma już za sobą występy 
w reprezentacji Polski swoich rocz-
ników.

Piętnaście zespołów biorących 
udział w turnieju przydzielono do 
trzech grup. Nasza drużyna ry-
walizowała z Narwią Ostrołęka, 
Makowianką Maków Mazowie-
cki, Ostrovią Ostrów Mazowiecka 
i Omulwią II z Wielbarka. Drużyna 
w rozgrywkach grupowych zdo-
była 6 pkt, wygrywając z Ostro-
vią (5:0) i Omulwią (1:0). Niestety, 
poniosła też dwie porażki – z Ma-
kowianką (0:2) i Narwią (0:3). To 
sprawiło, że w grupie nasza drużyna 
zajęła trzecie miejsce i nie awanso-
wała do dalszych gier, gdzie wal-
czono o trzy pierwsze lokaty. 
Tym obrotem spraw y nie ma 
się jednak co martwić, ponie-
waż turniej odbywał się tuż po 
wznowieniu przez nasz zespół 
przygotowań. W dodatku przed 
turniejem nasza drużyna odbyła 
tylko jeden trening w hali. Gra tam 
w dodatku bardzo się różni od gry 
na normalnym boisku. O tym, jak 
bardzo, niech świadczy i to, że 
w podobnej sytuacj i jak nasza 
drużyna znalazły się obydwa ze-
społy warszawskiej Młodej Legii. 
W każdym razie gra naszej druży-
ny zyskała uznanie przeciwników 
i obecnych na turnieju działaczy. 

W ostatnią sobotę Żbik rozegrał 
pierwszy mecz kontrolny. Przeciw-
nikiem była drużyna z Radzymina 
występująca, podobnie jak nasz ze-
spół, w lidze okręgowej (warszaw-
skiej). Mecz wprawdzie nie odbył 
się w Radzyminie, ale można śmia-
ło powiedzieć, że Mazur grał u sie-
bie (Wołomin). Wynik sparingu nie 
jest najważniejszy, ale warto wie-
dzieć, że Żbik wywalczył remis 
(5:5), a do przerwy prowadził (4:2). 
Najważniejsze w tym wypadku jest 
to, że obydwie drużyny wykazały 
się już na progu przygotowań wy-
sokimi umiejętnościami. Cieszy też 
dobra forma strzelecka naszych 
zawodników. Oraz fakt, że po po-
ważnych kłopotach zdrowotnych 
do wysokiej formy wraca Przemek 
Wysocki. To zawodnik o nieprze-
ciętnych umiejętnościach. Wy-
stępował w drużynie Młodej Legii. 
zaliczył także wiele spotkań w eks-
traklasie i był nawet w budowanej 
przez Beenhakkera reprezentacji 
Polski.
W dotychczasowych meczach 
kontrolnych wystąpili: Przemy-
sław Wysocki, Rafał Załoga, Ma-
rek Osiński, Dawid Kulpa, Daniel 
Szadkowski, Rafał Milewski, Ma-
teusz Kozłowski, Mateusz Cibo-

rowski, Mateusz Zalewski, Mateusz 
Dzięgielewski, Jacek Niemczyński, 
Przemysław Chmielewski, Daniel 
Skolimowski, Łukasz Szwejkowski.

W plebiscycie „Tygodnika Ciecha-
nowskiego” na najlepszego piłkarza 
północnego Mazowsza wysokie 
miejsca zajęli dwaj nasi piłkarze: 
Marek Osiński zajął drugie miejsce, 
a Dawid Kulpa trzecie.
Podobny plebiscyt, tyle że na naj-
popularniejszego sportowca po-
wiatu nowodworskiego, ogłosił 
„Tygodnik Nowodworski”. Oprócz 
dwóch wymienionych piłkarzy do 
tego tytułu kandyduje nasz siłacz 
Krystian Lipiński. Liczymy, że spo-
łeczność gminy Nasielsk zagłosuje 
na naszych sportowców.

G ł o s owa ć  m oż n a  z a  p o m o -
cą kuponów zamieszczanych 
w kolejnych numerach „Tygodni-
ka Nowodworskiego”, wysyłając 
SMS na numer 71051 o treści: na 
Krystiana Lipińskiego NDM.6; na 
Dawida Kulpę NDM.5; na Marka 
Osińskiego NDM.7 Koszt SMS-a to 
tylko 1,23 zł z VAT. Można też gło-
sować przez internet: plebiscyt.
nowodworski.info. Głosy można 
oddawać do 15 lutego. Jeszcze 
ważna uwaga: najwięcej punktów, 
bo aż 3, otrzymuje zawodnik, na 
którego oddano głos za pomocą 
kuponu. Liczba wysłanych głosów 
(na wszystkie 3 sposoby) przez po-
szczególne osoby nie jest ograni-
czona.
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fot. A. Zawadzki (archiwum)


