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Rewolucja śmieciowa już trwa
Jadwigą Szymańską, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich nasielskie-
go Urzędu Miejskiego na temat zmian w systemie gospodarki odpadami, jakie czekają nas już od lipca br.
– Do końca 2012 r. wszystkie gminy w Polsce były zobowiązane do podjęcia kilku uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na ich terenie, 
w tym wzbudzającej największe emocje uchwały w sprawie wyboru metody i stawki opłat za odbiór śmieci komunalnych. Ustawa zobligowała nas do wyboru 
tylko jednej spośród czterech proponowanych metod ich naliczania: od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, od ilości zużytej wody z da-
nej nieruchomości, od powierzchni lokalu mieszkalnego lub od gospodarstwa domowego. Mieszkańcy naszej gminy uznali, na 
podstawie przeprowadzonych ankiet i konsultacji, że najbardziej sprawiedliwa będzie metoda naliczania opłat od osoby.

OBRADOWAŁA RADA 

Budżet burmistrza i poprawki radnych
W czwartek, 14 lutego br. odbyła się XXXII 
sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Obrady, 
w których uczestniczyło 10 radnych, pro-
wadziła Katarzyna Świderska, wiceprzewod-
nicząca RM. 
W sesji uczestniczył Grzegorz Arciszewski, 
burmistrz Nasielska, Jacek Nieścior, radca 
prawny, oraz Barbara Olbryś, kierownik Wy-
działu Budżetu i Finansów nasielskiego Urzę-
du Miejskiego.
Na początku posiedzenia burmistrz Nasielska 
zgłosił kilka autopoprawek do proponowa-
nego porządku obrad. Dotyczyły one m.in.: 
projektów uchwał w sprawie wynagrodzenia 
dla burmistrza Nasielska, określenia wysoko-
ści diet dla radnych oraz dwóch wariantów 
projektu uchwały targowej.
Wnioski projektów uchwał dotyczą-
cych zmniejszenia wynagrodzenia 
dla burmistrza i zmiany stawek diet 
radnych nie znalazły się w porządku 
obrad, mimo że burmistrz przekony-
wał Radę, że skoro projekty te były 
omawiane na posiedzeniu komisji 
budżetowej, to powinny być podda-
ne głosowaniu.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26

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 są zbierane i oddawane w sposób niese-
lektywny 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

Deklaracja w pigułce
Mieszkańcy naszej gminy są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Miejskim 
dokumentu pn. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODA-
ROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 
Wyjaśniamy, punkt po punkcie, jak powinna być wypełniona deklaracja dla 
osób fizycznych Wypełnić należy tylko pola o jasnym tle.
1. Nr PESEL.
4. Data złożenia deklaracji.
B. Obowiązek i cel złożenia deklaracji – zaznaczyć złożenie deklaracji.
C. Podmiot składający deklarację – rodzaj podmiotu.
D. Dane identyfikacyjne składającego deklarację. 
D.1. Osoba fizyczna.
D.2. Pozostałe podmioty – wypełniają wspólnoty i spółdzielnie mieszka-
niowe.
D.3. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.
D.4. Adres do korespondencji – wypełnić tylko wtedy, jeśli jest on inny 
niż adres nieruchomości podany w punkcie D.3.
E. Opłata za gospodarowanie odpadami:
35. wybrać sposób zbierania odpadów: selektywny lub zmieszany.
36. wpisać stawkę opłaty odpowiednio do zaznaczonego w punkcie 35. 
sposobu ich zbierania: selektywny – 7 zł lub zmieszany – 13 zł.
37. podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (D.3.) – gdy jest 
różna od liczby osób zameldowanych, w wolnym polu na druku de-
klaracji wpisać przyczyny rozbieżności wraz z oświadczeniem o odpo-
wiedzialności karnej: Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y 
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 
przewidującej karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych 
zeznań lub załączyć oświadczenie jako osobny dokument.
38. podać miesięczną kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi – należy pomnożyć wybraną stawkę opłaty przez liczbę osób 
zamieszkujących nieruchomość.
G. odpady biodegradowalne – wskazać, czy są kompostowane na dział-
ce, zaznaczając TAK lub NIE, jeśli są zagospodarowywane na działce, na-
leży wpisać jej powierzchnię. 
F. Data złożenia deklaracji i czytelny podpis składającego. 
Więcej informacji na temat systemu gospodarki odpadami znaj-
dziecie Państwo na stronie urzędu: www.nasielsk.pl w migającej 
i kolorowej zakładce „Nowy System Gospodarki Odpadami”. Zamiesz-
czono tam druki deklaracji oraz zestaw najczęściej zadawanych pytań  
i odpowiedzi na nie dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

REFERENDUM

Ruszyły przygotowania
Machina przygotowań do referendum ruszyła, a postanowienia wybor-
cze Komisarza Wyborczego w Warszawie już zapadły. W najbliższym 
czasie zostaną m.in. podane informacje o numerach i granicach obwo-
dów głosowania oraz wyznaczone siedziby, zgłoszeni zostaną kandydaci, 
a następnie wybrani członkowie Miejskiej i Obwodowej Komisji do spraw 
Referendum, a także sporządzony spis uprawnionych do głosowania. 
Głosowanie odbędzie się 7 kwietnia 2013 roku w godzinach od 7:00 do 
21:00, a na karcie do głosowania zobaczymy tylko jedno pytanie: Czy 
jest Pan/Pani za odwołaniem Grzegorza ARCISZEWSKIEGO Burmistrza 
Nasielska przed upływem kadencji?
Aby referendum było ważne do urn musi pójść minimum 3/5 liczby osób, 
które wzięło udział w ostatnim głosowaniu na Burmistrza w 2010 roku, 
czyli 4532 osoby. W przeciwnym razie referendum będzie nieważne i nic 
się nie zmieni. Burmistrz pozostanie na swoim stanowisku, a Rada Miejska 
z tego powodu nie zostanie rozwiązana. Stratny będzie jedynie budżet 
gminy, z którego organizowane będzie referendum.
W przypadku, gdy jednak wymagana liczba osób pójdzie na głosowanie, 
wtedy decyduje większość. Jeśli ponad 50% opowie się za odwołaniem 
burmistrza, wówczas w ciągu najbliższych kilku miesiącach będą rozpisane 
nowe wybory na to stanowisko, jeśli jednak ponad 50% głosujących opo-
wie się za pozostawieniem go na dotychczasowym stanowisku, wówczas 
rozwiązaniu ulegnie Rada Miejska i będą musiały być przeprowadzone 
nowe wybory w celu wybrania jej nowych członków.
Warto podkreślić, że referendum zostanie przeprowadzone w granicach 
dotychczasowych obwodów do głosowania. 

Michał B.

OBRADOWAŁA RADA 

Budżet burmistrza i poprawki radnych
W czwartek, 14 lutego br. odby-
ła się XXXII sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Obrady, w których 
uczestniczyło 10 radnych, prowa-
dziła Katarzyna Świderska, wice-
przewodnicząca RM. 
W sesji uczestniczył Grzegorz Ar-
ciszewski, burmistrz Nasielska, Ja-
cek Nieścior, radca prawny, oraz 
Barbara Olbryś, kierownik Wydzia-
łu Budżetu i Finansów nasielskiego 
Urzędu Miejskiego.
Na początku posiedzenia burmistrz 
Nasielska zgłosił kilka autopopra-
wek do proponowanego porządku 
obrad. Dotyczyły one m.in.: pro-
jektów uchwał w sprawie wyna-
grodzenia dla burmistrza Nasielska, 
określenia wysokości diet dla rad-
nych oraz dwóch wariantów pro-
jektu uchwały targowej.
Wnioski projektów uchwał doty-
czących zmniejszenia wynagro-
dzenia dla burmistrza i zmiany 
stawek diet radnych nie znalazły się 
w porządku obrad, mimo że bur-
mistrz przekonywał Radę, że skoro 
projekty te były omawiane na po-
siedzeniu komisji budżetowej, to 
powinny być poddane głosowaniu.
– Wniosek był dyskutowany na ko-
misji, ale uznaliśmy, że nie jest to 
odpowiednia pora na takie ustale-
nia. Za chwilę mamy referendum, 
zostawmy to kolejnej Radzie lub 
nowemu burmistrzowi – mówiła 
wiceprzewodnicząca RM.
Następnie burmistrz omówił swo-
je propozycje projektów uchwał 
w sprawie opłaty targowej. Pierw-
sza wersja dotyczyła powrotu do 
przedstawionej przez niego na jed-
nej z wcześniejszych sesji propo-
zycji podwyższenia stawek opłat 
targowych od handlowców na te-
renie całej gminy, a także wprowa-
dzenia zmiany wynagrodzenia dla 
inkasenta – na targowisku przy ul. 
Tylnej: 20% dla inkasenta ZGKiM, 
a 80% dla Urzędu Miejskiego. 
Według drugiego projektu miały 
pozostać bez zmian stawki opłat 
wprowadzone przez radnych, a na 
targowisku przy ul. Tylnej miała-
by obowiązywać opłata 1 złoty od 
metra kw., zaś zasady wynagrodze-
nia inkasenta (ZGKiM) miały wyglą-
dać podobnie jak w poprzedniej 
propozycji. 
– Zgłaszam te projekty, bo rad-
ni mieli pretensje, że ZGKiM ma 
duże wpływy z opłaty targowej. 
Uzasadniam, że teraz opłata tar-
gowa nie jest pobierana, bo radni 
doprowadzili do tego swoją nie-
konsekwencją. Gmina traci 8 tys. 
zł miesięcznie – mówił burmistrz 
i dodał –Rada jest po to, by dzia-
łać dla gminy, nie dla prywatnych 
właścicieli, chcę, żebyście głoso-
wali imiennie, według mnie doszło 
do złamania prawa. Zgłosiłem to 
na policję.
Radni nie zgodzili się na imien-
ne głosowanie, a później przy-
jęl i  wniosek radnego Jerzego 
Lubienieckiego o przesłaniu tych 
projektów uchwał do komisji me-
rytorycznych.
Po przyjęciu porządku obrad radni 
wysłuchali sprawozdania burmistrza 

na temat jego działalności pomię-
dzy sesjami Rady. Mówił w nim 
o spotkaniach z policją, która ma 
sprawdzić, dlaczego radni są prze-
ciwni budowie targowiska z dofi-
nansowaniem. Odczytał również 
pismo zredagowane przez praw-
nika z kancelarii obsługującej na-
szą gminę w sprawie w yp łaty 
odszkodowania Bożennie Zawadz-
kiej-Roszczenko, dyrektor Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku, 
odnosząc się w ten sposób do listu 
mieszkańca odczytanego na po-
przedniej sesji. Z listu wynikało, że 
prawdopodobnie dzięki znajomo-
ści z burmistrzem Arciszewskim 
dyrektor Zawadzka-Roszczenko 
otrzymała ok. 20 tys. zł odszkodo-
wania od gminy. 
Burmistrz wyjaśnił, że Bożenna 
Zawadzka-Roszczenko wystąpiła 
z pozwem przeciwko gimnazjum 
we wrześniu 2008 r. w związku 
z odwołaniem jej z funkcji dyrekto-
ra PG (miało to miejsce w sierpniu  
2008). Potem z tej racji domagała 
się odszkodowania, ale sąd zasądził 
wyrok dopiero w listopadzie 2012 
r. Wspomniał też o powództwie 
wniesionym przez B. Roszczenko 
o mobbing przeciwko gimnazjum 
i przeciwko Bernardowi Musze 
o ochronę dóbr osobistych i za-
płatę. Oba zostały oddalone przez 
sąd. – Nie było żadnej sprawy prze-
ciwko burmistrzowi Nasielska, od 
kiedy ja nim jestem, nie było też 
żadnej ugody przed sądem – mó-
wił G. Arciszewski i wyjaśniał – Nie 
zgodziłem się na polubowne zała-
twienie tej sprawy, bo wiedziałem, 
że będzie pisanie paszkwili. W ze-
szłym roku był wyrok, a mecenas 
Wolińska stwierdziła, że nie ma 
szans na wygraną. Trzeba zapłacić 
też dodatkowe odsetki od 2010 r. 
i gdybyśmy dalej prowadzili spra-
wę, byłyby następne odsetki.
Stwierdził, że po konsultacji z panią 
skarbnik zdecydował o wypłacie 
odszkodowania dla pani Roszczen-
ko oraz dla mieszkańców Cieksyna, 
którzy wygrali sprawę o zasądzenie 
zwrotu kosztów o wynajem miesz-
kania. Podkreślił, że w obu przy-
padkach są to sprawy przejęte po 
poprzedniku.
Na komentarz wiceprzewodniczą-
cej, że szkoda, iż burmistrz nie był 
do końca na poprzedniej sesji i nie 
wyjaśnił sprawy od razu, G. Arci-
szewski przypomniał, że będzie 
uczestniczył w sesjach pod warun-
kiem, że będą rozpoczynały się 
o godzinie 10 przed południem. 
Dyskusję na temat godzin rozpo-
czynania sesji (10 czy 14) burmistrz 
podsumował zapewnieniem, że 
do 7 kwietnia nie będzie po godz. 
16.00 przesiadywał ani na sesjach, 
ani na posiedzeniach komisji.
W dalszej kolejności, ponieważ 
radni nie zgłosili żadnych inter-
pelacji, Barbara Olbryś, kierownik 
Wydziału Budżetu i Finansów UM 
w Nasielsku, przedstawiła Radzie 
wieloletnią prognozę finansową 
gminy Nasielsk wraz z autopopraw-
ką dotyczącą wprowadzenia 230 
tys. zł, które powiat przekaże na 
budowę ulicy POW. Niepokój rad-

nych budził tylko fakt, 
że decyzję o przeka-
zaniu tych środków 
podjął Zarząd powia-
tu, zaś cała Rada Po-
wiatu miała tę kwestię 
g łosować dopiero 
następnego dnia. 
Potem przewodni-
cząca RM zapyta-
ła kierownik Olbryś, 
k iedy radni muszą 
złożyć swoje wnioski 
do wieloletniej pro-
gnozy finansowej, by 
przeznaczyć środki 
na projektor, bezpie-
czeństwo i inwesty-
cje. W odpowiedzi usłyszała, że to 
jest dobry moment, oraz wyjaśnie-
nie, że nie można naruszać sumy 
wydatków, a tylko zmienić ich 
strukturę, przenosząc środki z ma-
jątkowych na bieżące. Po tym, gdy 
zapowiedziano, że chodzi o środki 
dla Nasielskiego Ośrodka Kultury 
na dotację na zakup projektora cy-
frowego oraz o 83 tys. zł dla stra-
ży pożarnych, burmistrz próbował 
przekonać radnych o tym, że stra-
żacy nie zawsze działają zgodnie 
z przepisami. Jako dowód przy-
toczył przykład wyjazdu dwóch 
jednostek strażackich liczących 
po dwie osoby do pożaru w Ma-
zewie. Zarówno radny Stanisław 
Śmietański, jak i radny Radosław 
Skrzynecki próbowali oponować, 
ale burmistrz stwierdził, że straż to 
państwo w państwie. Podkreślił, 
że gmina jest w trudnym okresie 
i trzeba spłacać zaciągnięte kredyty. 
Przewodnicząca RM poprosiła kie-
rownik Olbryś o pomoc przy wyli-
czaniu wprowadzanych zmian, ale 
burmistrz nie wyraził na to zgody. 
Po przerwie radny Maciej Suwiński 
zgłosił wniosek o wprowadzenie 
zmian do wieloletniej prognozy 
finansowej i przeniesienie 258 tys. 
zł z wydatków bieżących na ma-
jątkowe na 2013 r. Przy jednym 
głosie przeciwnym Rada przyjęła 
wniosek, po czym przegłosowano 
również wieloletnią prognozę fi-
nansową dla gminy Nasielsk na lata 
2013–2020.
Następnie Barbara Olbryś przed-
stawiła zmiany do uchwały bu-
dżetowej na 2013 r. Opinia komisji 
budżetu i finansów w tej sprawie 
była negatywna. 
Dyskusję na temat zmian w uchwa-
le budżetowej na 2013 r. rozpoczął 
burmistrz, zarzucając radnym, że 
przekładają 175 tys. zł w budże-
cie na projektor, choć on dawał 
te pieniądze z oszczędności, jakie 
można było poczynić, łącząc NOK 
z biblioteką oraz administracyjnie 
przedszkole ze szkołą.
– Pan dobrze wie, że walczyłem 
o projektor, pan kiedyś powiedział, 
że kultura to jest wyjazd do Arkadii 
[centrum handlowe w Warszawie], 
nie, to jest coś więcej – odpowie-
dział burmistrzowi radny Maciej 
Suwiński. I przytoczył rozmowę 
z mieszkanką Nasielska dojeżdżającą 
codziennie do pracy do Warszawy, 
która choć jeden dzień w tygodniu 
chciałaby spędzić w Nasielsku i pójść 

gdzieś z dziećmi – radny wskazał, że 
takim miejscem może być właś-
nie kino. Po czym zgłosił wniosek 
o przeniesienie 175 tys. zł z budowy 
targowiska na dotację podmiotową 
na projektor.
Burmistrz zapewniał, że NOK ma 
w swoim budżecie zabezpieczone 
pieniądze na projektor. – Jeszcze raz 
każę się państwu logicznie zastano-
wić, chyba to logiczne, że skoro 
będą tłumy szły do kina i ono przy-
niesie tak kolosalne dochody, to 
nie będzie zagrożenia dla funkcjo-
nowania ośrodka kultury. Mówie-
nie, że jestem przeciwko kulturze, 
to manipulacja – dodał. Podkreślił 
też, że jest to specjalne i celowe ta-
kie podejmowanie decyzji, żeby nie 
powstało targowisko. 
Wniosek radnego Suwińskiego po-
parła wiceprzewodnicząca Katarzyna 
Świderska, mówiąc, że radni zawsze 
wspierali dążenia w kwestii poprawy 
warunków handlu przy ul. Lipowej. 
Ale poza targowicą i jedzeniem są 
także inne ważne sfery życia. Stwier-
dziła również, że dyrektor NOK nigdy 
nie mówił o niezwykłych wpływach, 
jakie będą po zakupie projektora, 

ponieważ on przede wszystkim ma 
umożliwić po prostu dalsze funkcjo-
nowanie kina. – Budżet NOK można 
zmniejszyć, jeśli ten projektor będzie 
już jakiś czas funkcjonował, ale tam 
teraz nie ma już czego zmniejszać. 
Mamy środki na kulturę w porówna-
niu z innymi gminami skromne. Nie 
każmy jeździć ludziom do Arkadii, 
ratujmy to, co mamy u nas. 
Radny Skrzynecki przypomniał bur-
mistrzowi, że co roku NOK ma ogra-
niczany budżet i na 2013 rok jest to 
zaledwie 213 tys. zł, plus 175 tys. zł 
przeznaczono na projektor (w roku 
2012 dotacja podmiotowa wyno-
siła 438 tys. zł – przyp. red.). Trud-

no zakładać, że nawet jeśli będzie 
on przynosił dochody, to czy ośro-
dek kultury będzie w stanie się za ta-
kie środki utrzymać. Przypomniał, 
że dwa lata temu Rada zgodziła się 
z burmistrzem, że od zakupu projek-
tora ważniejsza jest elewacja kina.
Radni 9 głosami „za” przy jednym 
głosie przeciwnym przyjęli wniosek 
radnego Suwińskiego. 
Kolejny wniosek o zwiększenie środ-
ków na OSP zgłosił radny Stanisław 
Śmietański. Tym razem ponownie 
na tej sesji rozgorzała dyskusja na te-
mat uczciwości strażaków, w której 
poza burmistrzem uczestniczyli radni  
S. Śmietański i Z. Wóltański. 
 – Pan powiedział, że straż to jest głu-
pota! To jest tylko 83 tys. zł. Nie moż-
na tak traktować strażaków. Dla pana 
najważniejsze jest targowisko – sta-
nowczo odpowiadał burmistrzowi 
radny Zbigniew Wóltański. 
Wniosek radnego Śmietańskiego 
przeszedł identycznym układem gło-
sów: 1 przeciw, a 9 za.
Radni przyjęli całą uchwałę budżeto-
wą na rok 2013 r. po zmianach wraz 
z autopoprawką.

O godzinie 16.00 burmistrz oraz pra-
cownicy urzędu wyszli z sesji, zaś wi-
ceprzewodnicząca odczytała pisma 
skierowane do Rady. Były wśród nich 
m.in.: pismo RIO o nieważności czę-
ści uchwały w sprawie opłaty targowej 
(daty obowiązywania) oraz informacja 
w sprawie postępowania nadzorcze-
go wojewody odnośnie do nieważ-
ności uchwały w sprawie regulaminu 
o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminie Nasielsk. Było także pismo 
w sprawie Fundacji Centrum Ochro-
ny Środowiska, które skierowano do 
komisji, oraz informacja od komisarza 
wyborczego na temat referendum 
o odwołaniu burmistrza Nasielska.

(red.)
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Rewolucja śmieciowa już trwa
Jadwigą Szymańską, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich nasielskiego Urzędu Miejskiego 
na temat zmian w systemie gospodarki odpadami, jakie czekają nas już od lipca br.

wywóz śmieci na osobę nie po-
winna być niższa niż 15 zł mie-
sięcznie. Tylko taka cena, zdaniem 
KIG, zapewnia pewną efektywność 
działania systemu. Tym bardziej że 
w ustawie szczegółowo określono 
sposób i zakres świadczenia usług 
przez gminę w ramach zebranej 
opłaty oraz wykaz wydatków, ja-
kie muszą być pokryte w cało-
ści z zebranych od mieszkańców 
opłat. Koszty te obejmują: odbie-
ranie, transport, zbieranie, odzysk 
i unieszkodliwianie odpadów ko-
munalnych, tworzenie i utrzymanie 
punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, obsługę 
administracyjną tego systemu. 
Do końca lutego br. mieszkań-
cy naszej gminy mieli złożyć 
w nasielskim UM deklaracje o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami. Czy wszyscy zdążyli to 
zrobić?
– Nie, jeszcze jest wiele osób, któ-
re nie dopełniły tego obowiązku. 
Dlatego przygotowaliśmy uchwa-
łę, by Rada Miejska na najbliższej 
sesji przedłużyła termin składania 
deklaracji do końca marca. Mamy 
bardzo dużo zapytań dotyczących 
ich wypełnienia. Dlatego na stro-
nie internetowej zamieściliśmy po-
radnik z najczęściej zadawanymi 
pytaniami i odpowiedziami, żeby 
ułatwić jej wypełnianie. Taką dekla-
rację muszą złożyć wszystkie oso-
by fizyczne, będące właścicielami 
nieruchomości, wspólnoty miesz-
kaniowe i spółdzielnie mieszkanio-
we. Deklaracji nie muszą składać 
zakłady pracy, które muszą posia-
dać indywidualne umowy na od-
biór odpadów. Wpisana w deklaracji 
liczba osób zamieszkujących na da-
nej nieruchomości, bez względu na 
ich wiek, jest każdorazowo weryfi-
kowana w wydziale urzędu stanu 
cywilnego i spraw obywatelskich. 
Dlatego trzeba pamiętać o złożeniu 
stosownego oświadczenia, że ktoś 
mieszka np. w innej miejscowo-
ści, poza granicami kraju czy pod 
innym adresem na terenie naszej 
gminy. Można takie oświadczenie 
wpisać na druku deklaracji lub za-
łączyć jako osobne pismo. Zawsze 
można też złożyć korektę do de-
klaracji.
Co stanie się, jeśli dana osoba za-
deklarowała oddawanie odpadów 
segregowanych, a nie będzie się 
do tego stosować? Co w sytuacji, 
gdy ktoś w ogóle nie złoży takiej 
deklaracji?
– Firma, która będzie odbiera-
ła odpady, będzie sprawdzać czy 
spełniają one określone kryteria, 
jeśli okaże się, że nie, to powiado-
mi o tym gminę i naliczona zosta-
nie podwyższona stawka, taka jak 
za odpady zmieszane. Selektywnej 
zbiórce podlegać będą: papier, me-
tal, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe (np. kartony po 
sokach czy mleku) i szkło. Każdy 
właściciel posesji będzie zobowią-
zany posiadać pojemnik lub worki 

na odpady zmieszane. Natomiast 
worki na odpady segregowane za-
pewni gmina, ale w sytuacji, gdy 
zebrane opłaty nie wystarczą na 
ich bezpłatne dostarczenie, będzie 
trzeba za nie wnieść drobną opłatę. 
Pierwszej wpłaty za odpady trzeba 
będzie dokonać za trzy miesiące 
z góry (lipiec, sierpień, wrzesień) 
do 15 lipca 2013 r. Jeśli ktoś nie zło-
ży deklaracji lub dane w niej zamie-
szone będą budziły wątpliwości, to 
wysokość opłaty określi gmina.
Na grudniowej sesji Rady Miejskiej 
przyjęty został nowy regulamin 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Nasielsk, któ-
ry będzie obowiązywał od lipca 
2013 r. Szczegółowo uregulowa-
na została w tym dokumencie 
kwestia gospodarki odpadami ko-
munalnymi, począwszy od selek-
tywnej zbiórki odpadów aż po 
sposób i częstotliwość ich odbioru. 
Już słychać narzekania, że odpady 
będą odbierane zbyt często. 
– Zgodnie z terminarzem określo-
nym ustawą o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, do końca 
2012 r. Rady Miejskie były zobo-
wiązane podjąć również uchwały 
w sprawie regulaminów utrzyma-
nia czystości i porządku w gminach. 
Opracowywany przez nas regula-
min musiał być zgodny z wcześniej 
podjętą uchwalą m.in. w sprawie 
określenia szczegółowego spo-
sobu i zakresu świadczenia usług 
w kwestii odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów. W regulaminie tym 
zamieściliśmy wyłącznie obowiąz-
ki określone w ustawie o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
oraz innych obowiązujących usta-
wach czy rozporządzeniach. Zasta-
nawiamy się, czy przyjęty system 
odbioru odpadów komunalnych 
dwa razy w miesiącu, szczegól-
nie dla terenów typowo wiejskich, 
gdzie odpady biodegradowalne 
i zielone zagospodarowywane są 
we własnym gospodarstwie rol-
nym, nie jest zbyt częsty. Nie ma 
jednak możliwości prawnych zróż-
nicowania ceny dla tych mieszkań-
ców, którzy odbiór mieliby np. raz 
w miesiącu, i zapłacą oni taką samą 
stawkę jak ci, którym zagwarantu-
jemy odbiór raz w tygodniu czy 
raz na dwa tygodnie. Odbiór nie-
czystości płynnych pozostaje na 
dotychczasowych zasadach, czy-
li każdy mieszkaniec sam płaci za 
ich odbiór i przechowuje rachunki 
przez jeden rok. Trzeba pamiętać, 
że regulamin podlega również opi-
nii Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego.
Wojewoda mazowiecki zgłosił 
uwagi do tej uchwały. Dlaczego?
– Biuro prawne wojewody po-
stuluje zmiany w regulaminach 
o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach. Mają się w nich znaleźć 
tylko niezbędne zapisy. Większości 
gmin wojewoda uchylił te uchwały, 

natomiast my mamy wprowadzić 
zmiany, ale zdecydowaliśmy, że 
przygotujemy nowy, krótszy, jed-
nolity i bardziej czytelny dla miesz-
kańców regulamin. Obecna ustawa 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku ramowo określiła zadania gmin 
oraz zadania właścicieli nierucho-
mości i nie pozostawiła nam wiele 
możliwości do dyskusji.
Jednakże zarówno tekst wcześniej-
szego regulaminu, jak i obecnie 
przygotowywanego był poddany 
konsultacjom społecznym poprzez 
zamieszczenie na stronie interneto-
wej naszego urzędu, a aktualny roz-
dany również wszystkim sołtysom. 
Projekt regulaminu nadal dostęp-
ny jest na stronie: www.nasielsk.pl 
i ponownie zachęcamy do wyra-
żania swoich sądów i opinii na jego 
temat.
Czy dla pracowników Wydziału 
wprowadzanie w życie nowego 
systemu gospodarki odpadami to 
dużo dodatkowej pracy?
– To praca na „ży w ym orga-
nizmie”, bo przepisy powsta-
ły niedawno i żadna z gmin nie 

ma w tym temacie doświadcze-
nia. W najbliższym czasie powin-
na wejść w życie kolejna zmiana 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, w której 
dopuszczono stosowanie różnych 
metod naliczania opłat na terenie 
jednej gminy oraz możliwość do-
starczenia pojemników czy wor-
ków dla mieszkańców w ramach 
zebranych opłat. Zapewnie nie bę-
dzie to już ostatnia zmiana w tej 
ustawie. Zdajemy sobie sprawę, że 
nowy system gospodarki odpada-
mi wiąże się z nowymi obowiązka-
mi także dla naszych mieszkańców, 
ale również z ogromem obowiąz-
ków i odpowiedzialności dla gminy. 
Np. każdą deklarację trzeba spraw-
dzić, wprowadzić do programu 
komputerowego oraz udzielić 
setki odpowiedzi na pytania zada-
wane przez mieszkańców. Należy 
również zauważyć, że jest to tylko 
jeden z bardzo wielu obowiązków, 
jakie realizuje Wydział Środowiska 
i Rozwoju Obszarów Rolnych.
Dziękuję za rozmowę.

Iwona Pęcherzewska

W 2011 r. zmieniła się ustawa do-
tycząca utrzymania czystości 
i porządku w gminach, ale zaczęła 
obowiązywać od stycznia 2012  r. 
i było wiadomo, że musimy się 
przygotować do ogromnych 
zmian, bo od lipca 2013 r. to gmi-
ny będą odpowiedzialne za od-
pady wytworzone na ich terenie. 
Jakie działania zostały w tej kwestii 
podjęte w naszej gminie?
– Do końca 2012 r. wszystkie gmi-
ny w Polsce były zobowiązane do 
podjęcia kilku uchwał dotyczących 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi na ich terenie, w tym 
wzbudzającej największe emocje 
uchwały w sprawie wyboru meto-
dy i stawki opłat za odbiór śmieci 
komunalnych. Ustawa zobligowała 
nas do wyboru tylko jednej spo-
śród czterech proponowanych 
metod ich naliczania: od liczby 
mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość, od ilości zu-
żytej wody z danej nieruchomości, 
od powierzchni lokalu mieszkal-
nego lub od gospodarstwa domo-
wego. Mieszkańcy naszej gminy 
uznali, na podstawie przeprowa-
dzonych ankiet i konsultacji, że 
najbardziej sprawiedliwa będzie 
metoda naliczania opłat od oso-
by. Analizowaliśmy także metodę 
liczenia opłat od gospodarstw do-
mowych, która co prawda byłaby 
najdogodniejsza dla gminy, ale nie-
sprawiedliwa społecznie, ponieważ 
na naszym terenie jest dużo gospo-
darstw wielopokoleniowych i dużo 
jedno- lub dwuosobowych, a kosz-
ty w tych przypadkach byłyby po-
dobne. W październiku 2012  r. 
Rada Miejska uchwałą przyjęła 
stawki opłat za odpady, które będą 
nas obowiązywały od lipca. Będzie 
to: 7 zł od osoby w przypadku, gdy 
na danej nieruchomości będzie 
prowadzona selektywna zbiórka 
odpadów, oraz 13 zł. od osoby, gdy 
segregacja nie będzie prowadzona. 
Należy zaznaczyć, że za deklaro-
wane kwoty odbierane będą z po-
sesji wszystkie odpady, zarówno 
zbierane selektywnie, jak i zmie-
szane.
Czy te stawki są wysokie? Jak wy-
gląda to w innych gminach?
– Sądzę, że dla tych, którzy pozby-
wali się wytwarzanych przez siebie 
odpadów zgodnie z obowiązu-
jącym od 2006 r. regulaminem 
utrzymania czystości i porządku 
w gminie Nasielsk, nie powinny 
być one szokujące. Dla porównania 
podam przykłady nowych stawek 
w gminach sąsiednich: Nowy Dwór 
Mazowiecki 10 i 15 zł, Zakroczym 
7,50 i 15 zł, Pomiechówek 8,50 
i 15 zł, Czosnów 9 i 13 zł, Serock 10 
i 17 zł, Nieporęt 10 i 20 zł. A z kra-
ju: Toruń 12,75 i 25,50 zł, Świdnik 11  
i 14 zł, Olsztyn 9,80 i 14,41 zł. Nato-
miast np. w Lublinie przyjęto stawkę 
od gospodarstwa domowego i wy-
nosi ona 32 i 44 zł.
Według ekspertów Krajowej Izby 
Gospodarczej średnia opłata za 

13 lutego w Andzinie Arkadiusz S., 
mieszkaniec Andzina, kierował po-
jazdem pomimo zakazu sądowego.

Z 14 na 15 lutego w Lelewie do-
konano kradzieży samochodu 
opel omega. W wyniku prowadzo-
nych przez policję działań ustalono 
sprawcę kradzieży. Okazał się nim 
Daniel Z., mieszkaniec Konar.

W okresie od jesieni 2012 r. do 16 
lutego w Cieksynie, nieznani spraw-
cy włamali się do domku letnisko-
wego i skradli mienie o wartości 
400 zł na szkodę mieszkańca War-
szawy.

16 lutego w Dębinkach Mateusz K., 
mieszkaniec Dębinek, znieważył 
słowami wulgarnymi interweniują-
cych policjantów.

W  n o c y  z  17  n a  1 8  l u t e g o 
w Nasielsku na ul. Płońskiej niezna-
ny sprawca dokonał kradzieży sa-
mochodu marki Mazda o wartości 
38 000 zł na szkodę mieszkańca 
Nasielska. 

18 lutego w Nasielsku na ul. Koś-
ciuszki, na przejściu dla pieszych, 
nieznany sprawca potrącił miesz-
kankę Nasielska. Kobietę z obraże-
niami przewieziono do szpitala.

19 lutego w Siennicy doszło do 
wypadku drogowego. Kierują-
cy samochodem marki Mercedes 
potrącił dwóch nieletnich. Jednego 
z chłopców przewieziono do szpi-
tala.

25 lutego w Konarach kierujący sa-
mochodem ford mondeo zjechał 
na przeciwny pas ruchu i zderzył 
się z fordem sierra. 

Pijani na drodze:
15 lutego w Andzinie Janusz G., 
mieszkaniec Andzina, kierował ro-
werem w stanie nietrzeźwości – 
2,54‰.

19 lutego w Nasielsku na ul. War-
szawskiej Jarosław B., zamieszkały 
w miejscowości Olszewo Bołąki, 
kierował samochodem hyundai 
w stanie nietrzeźwości (1,44‰) i po-
mimo zakazu sądowego.

21 lutego w Studziankach Dariusz 
K., mieszkaniec Miękoszynka, kie-
rował audi w stanie nietrzeźwości – 
0,69‰.

22 lutego w Nasielsku na ul. Płoń-
sk iej  Damian K .,  mieszkaniec 
Nasielska, kierował samochodem 
marki Ford Escort w stanie nie-
trzeźwości – 0,67‰.

22 lutego w Miękoszynie Andrzej 
K., mieszkaniec Nowego Dworu 
Maz., kierował oplem vectrą w sta-
nie nietrzeźwości – 0,75‰.

23 lutego w Studziankach Sebastian 
O., zamieszkały w Dębinkach, kie-
rował BMW w stanie nietrzeźwości 
– 0,9‰.

24 lutego w Cieksynie Daniel K., 
mieszkaniec Borkowa, kierował 
rowerem w stanie nietrzeźwości – 
1,99‰.

Z MIASTA

Lodowe koryto

O tym problemie pisaliśmy w poprzednim numerze ŻN, jednak kiedy po 
intensywnych opadach śniegu przyszło lekkie ocieplenie, woda u zbiegu 
ulic Nowa Wieś i Krańcowa niemal natychmiast wyżłobiła przez środek 
skrzyżowania głębokie koryto, którym spływa w kierunku rzeki.
W piątkowy poranek, 22 lutego, już od rana samochody wpadały w głę-
bokie wyżłobienia i utykały w nim, zawadzając podwoziem o lód. W takiej 
sytuacji była m.in. pani Agnieszka. – Jechałam rano do pracy samocho-
dem i niestety wpadłam w te dziury i zawisłam na podwoziu. Okoliczni 
mieszkańcy przez blisko 20 minut pomagali mi się stamtąd wydostać. 
Jednak ja nie byłam jedyna, później podobny los spotykał innych.
Kierowcy, nieświadomi głębokości lodowego koryta, obcierali podwozia 
aut. Rozdzwoniły się telefony mieszkańców do sołtys Urszuli Dąbrow-
skiej z prośbą o interwencję. Kiedy informacja o feralnym przejeździe tą 
ulicą się rozniosła, kierowcy decydowali się na objazd ulicą Piaskową. Pani 
sołtys ponownie zgłosiła sprawę burmistrzowi, przewodniczącemu Rady 
Miejskiej i ZGKiM. 
Lodowe koryto usunięto jeszcze tego samego dnia, jednak na środku 
skrzyżowania powstała ogromna wyrwa – na tyle duża i utrudniająca ruch, 
że kierowcy z Nowej Wsi jeżdżą do ulicy POW (równie zniszczonej) ulicą 
Piaskową i… oczywiście nadrabiają kilometry.
Przypomnijmy, że jest to konsekwencja braku przepustu pod skrzyżowa-
niem. Choć od wielu lat upomina się o niego pani sołtys Nowej Wsi wraz 
z mieszkańcami, nadal w tej kwestii nic się nie zmienia. Władze gminy i 
urzędnicy zakładają chyba, że mieszkańcy, choć płacą podatki, to w czy-
nie społecznym sami wykopią rowy melioracyjne i zrobią tu przepust.

Michał B.

Tydzień Pomocy 
Ofiarom Przestępstw
Od 25 lutego do 2 marca br. jest obchodzony Tydzień Pomocy Ofiarom 
Przestępstw. Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na pra-
wa osób pokrzywdzonych. 
Przedsięwzięcie realizowane jest z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości 
we współpracy z sądami, prokuraturą, policją i organizacjami pozarządo-
wymi. Wszystkie osoby, które nie wiedzą, jak rozwiązać trudne życiowe 
sytuacje, doznają krzywdy lub są świadkami przestępstw, zachęcamy do 
skorzystania z bezpłatnej pomocy fachowców.
W tym roku Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw trwa od 25 lutego do 
2 marca. W działania na rzecz pomocy ofiarom przestępstw, jak co roku, 
włączają się także nasi policjanci. W komendzie, komisariatach i posterun-
kach w godzinach od 10:00 do 18:00 będą pełnić dyżur funkcjonariusze 
gotowi, jak każdego dnia, udzielić fachowej pomocy osobom pokrzyw-
dzonym. Nowodworscy policjanci zachęcają do skorzystania z tej bezin-
teresownej formy pomocy.

sk/rb

Uwaga!
Przedłużamy termin składania deklaracji  

do końca marca 2013 r.
W związku z tym, że bardzo dużo osób  

nie złożyło jeszcze deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,  
a termin dotychczasowy upływa z końcem 

lutego, przygotowaliśmy uchwałę  
o przedłożeniu tego terminu.

Przypominamy, że deklaracje należy złożyć  
w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego 

w Nasielsku lub przesłać pocztą na adres: 
Urząd Miejski w Nasielsku,  

ul. Elektronowa 3, 
05-190 Nasielsk.

fot. M. Brodowski

fot. I. Pęcherzewska

Z UM

Kierownik Radosław Kasiak 
wyjaśnia i informuje:
W sprawie obwieszczeń wojewody mazowieckiego 
(wyjaśnienie)

Na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego ukazały się w lutym 
br. dwa obwieszczenia wojewody 
mazowieckiego w sprawie decyzji 
o ustalenie lokalizacji linii kolejo-
wej… Dotyczą one wiaduktów w 
ciągach dróg: gminnych Gołębie–
Jackowo Włościańskie oraz drogi 
Dębinki–Studzianki. Obwieszczenia 
te, napisane językiem urzędowym, 
wywołały wiele domniemywań. 
Niektórzy sądzili nawet, że będą 
budowane nowe wiadukty.

Otóż obwieszczenia te dotyczą obiektów już wykonanych. Podjęte działania 
mają na celu uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości, na których 
wiadukty i towarzyszące im obiekty zostały wybudowane, i zlikwidowanie 
powstałych rozbieżności między pierwotnym projektem a stanem faktycz-
nym. To porządkowanie pozwoli chociażby na wypłacenie odszkodowań. 

Wkrótce ruszą prace modernizacyjne na ul. POW 
(informacja)
Rozstrzygnięte zostały przetargi na modernizację ulicy Polskiej Organizacji 
Wojskowej (POW). 
Pierwszy z nich dotyczył budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami 
w ul. POW i fragmencie ul. Warszawskiej (od GS-u do baszty czyli od nr. 2 do 
16) oraz budowy kanalizacji deszczowej na ul. POW. Prace związane z budo-
wą kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. POW będą prowadzone na odcinku 
435 mb (od ul. Kościuszki do ul. Wyszyńskiego) i 80 metrów ulicy Polnej (przy 
Tesco). Wykonawcą prac będzie Zakład Instalacji Sieci Gazowych, WOD-KAN, 
ENERGII, HANDLU i USŁUG M.M. MŁYŃSCY sp. jawna z Ciechanowa. Prace 
przy realizacji tych przedsięwzięć rozpoczną się prawdopodobnie w połowie 
marca. Ich zakończenie przewidziane jest na koniec czerwca br. Wartość wyżej 
wymienionych prac wynosić będzie około 750 tys. zł.
Drugi przetarg dotyczył przebudowy ulicy POW (nawierzchnia) na odcin-
ku 435 mb. Zakres prac będzie obejmował: wykonanie nowej podbudowy 
pod nawierzchnię asfaltową, nową nawierzchnię asfaltową, nowe chodniki 
wraz z krawężnikami. Wartość wyżej wymienionych prac wynosić będzie 
1 081 580 zł. Zadanie to będzie realizowała firma PHU TOWEMO z Otwocka.
W związku z podjęciem tak poważnych prac na drodze o dużym natężeniu 
ruchu zostanie wprowadzona nowa, czasowa, organizacja ruchu w tej czę-
ści Nasielska. W pierwszym etapie zostanie zamknięta ulica POW na odcin-
ku od ulicy Polnej do Wyszyńskiego. W drugim etapie zostanie zamknięta 
ulica POW na całym modernizowanym odcinku, tj. od ulicy Kościuszki do 
Wyszyńskiego. Planowany jest objazd od ul. Warszawskiej ulicami Szkolną, 
Polną, Broniewskiego, Wyszyńskiego do ul. POW.  Wykonawca jest zobo-
wiązany w trakcie prowadzonych prac zapewnić możliwość poruszania się 
w obrębie tej ulicy pieszym oraz dojazd i wyjazd mieszkańcom tej ulicy do 
i z własnych posesji.
Środki na przebudowę ulicy i wykonanie w niej kanalizacji deszczowej za-
pewni starostwo powiatowe. W sumie będzie to suma 1 360 047,21 zł. Ka-
nalizacja sanitarna wykonana zostanie z własnych środków gminy.

Notował: az. 
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Duchowe witaminy

W cieniu Światłego
Z pewnością z wielkim zdumieniem, niemal z niedowierzaniem słu-
chaliśmy wiadomości o decyzji Benedykta XVI o rezygnacji z pełnienia 
urzędu Następcy św. Piotra, ogłoszonej w duchu odpowiedzialności za 
Kościół i jego przyszłość w dniu 11 lutego br. „Rozważywszy po wielo-
kroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powo-
du podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób 
należyty sprawować posługę Piotrową”. W historii Kościoła taka rezyg-
nacja nie jest czymś nowym. Wielokrotnie papieże składali rezygna-
cję ze względu na dobro Kościoła. Tę prawdę oddają słowa kończące 
„Oświadczenie” Benedykta XVI: „Jeśli o mnie chodzi, również w przy-
szłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie 
życiem, świętemu Kościołowi Bożemu”.

Kto był, a nie tylko wydawał się, zaskoczony? Cały świat, ja również. 
Trudno na gorąco podsumować prawie ośmioletni pontyfikat tego, 
który mottem swojego posługiwania uczynił słowa: „Współpracownicy 
prawdy”, a na jego końcu wypowiedział wobec kardynałów ważne sło-
wa: „proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości”. 

Osobiście miałem okazję dwukrotnie uczestniczyć w spotkaniach z Be-
nedyktem XVI. Pierwszy raz 26 maja 2006 r., podczas jego pielgrzymki 
do Polski. Pamiętam dżdżysty poranek i tłumy zgromadzone na placu 
Piłsudskiego w Warszawie, gdzie wcześniej brzmiały słowa bł. Jana Pa-
wła II: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi. Tej ziemi”. Tym razem zabrzmiało tam wezwanie Benedykta: „Za-
chowujcie i pogłębiajcie waszą wiarę”. Tak mówił m.in. „Każdy chrześ-
cijanin winien konfrontować własne poglądy ze wskazaniami Ewangelii 
i Tradycji Kościoła, aby dochować wierności słowu Chrystusa, nawet 
gdy jest ono wymagające i po ludzku trudne do zrozumienia. Nie mo-
żemy ulec pokusie relatywizmu czy subiektywnego i selektywnego in-
terpretowania Pisma Świętego. Tylko cała prawda pozwoli przylgnąć do 
Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia”. 

Kolejne spotkanie nastąpiło w Castel Gandolfo 8 lipca 2012 r., dokąd 
pielgrzymowałem wraz z kolegami z mojego rocznika święceń z okazji 
jubileuszu dziesięciolecia kapłaństwa. Pamiętam dwugodzinne ocze-
kiwanie w palących promieniach słońca i skandowanie, kiedy w oknie 
pojawił się uśmiechnięty i błogosławiący zebranych Papież. Na zakoń-
czenie przemówienia wezwał zgromadzonych: „Uczmy się od Niej, 
naszej Matki w wierze, rozpoznawać w człowieczeństwie Chrystusa do-
skonałe objawienie się Boga”. Ojciec Święty pokazał po raz kolejny, jak 
wszechmocny i nieogarniony Bóg staje się bliski człowiekowi, schodzi 
do niego, staje się jednym z nas. W mojej pamięci pozostał niezatarty 
obraz, który dzisiaj jeszcze bardziej przemawia niż wtedy. W pokoju wisi 
papieskie błogosławieństwo z okazji rocznicy święceń. I jeszcze róża-
niec, jeden z tych, które zwyczajem swojego Umiłowanego Poprzed-
nika Benedykt XVI rozdawał pielgrzymom. 

Niemiecki publicysta Peter Seewald uważa, że Benedykt XVI jest jednym 
z największych papieży w historii Kościoła. „Poświęcił się wewnętrznej 
odnowie Kościoła, a jednocześnie posiada zdolność zarówno intelek-
tualną, jak i duchową, do tego, aby światu dać kotwicę” – powiedział 
autor książki-wywiadu z Benedyktem XVI pt. Światłość świata (2010). Co 
ciekawe, u progu kariery dziennikarskiej Peter Seewald był ateistą i przy-
znawał się do poglądów lewicowych i komunistycznych. Seria rozmów 
i spotkań z kard. Ratzingerem doprowadziła go do nawrócenia i powrotu 
do Kościoła.

Pośród wielu ocen w kategoriach polityczno-socjologicznych, a słupki 
sondażowe zawsze budziły i budzą emocje, staram się na całe wyda-
rzenie i osobę Światłego spojrzeć w duchu wiary. Wtedy cała sprawa 
wygląda mniej dramatycznie. Wszak realizm zawsze jest na czasie. Pa-
pież to przecież duchowy przywódca 1,3 miliarda katolików na całym 
świecie, a nie posiadacz wielkiej armii podbijającej świat. 

Co dalej? Często przypominam sobie słowa, które bł. Jan Paweł II umieś-
cił w II części „Tryptyku Rzymskiego”, jedynego poematu, który napisał 
jako papież: „Ostateczna przejrzystość i światło./Przejrzystość dziejów – 
/Przejrzystość sumień – /Potrzeba, aby w czasie konklawe Michał Anioł 
uświadomił ludziom – /Nie zapominajcie: Omnia nuda et aperta sunt 
ante oculos Eius [Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed Jego ocza-
mi]./Ty, który wszystko przenikasz – wskaż!/On wskaże…”. 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA

WARTO PRZECZYTAĆ

Zaskakująco niegrzeczna
Książka Mario Vergasa Llosy pt. Szelmostwa 
niegrzecznej dziewczynki ukazuje obraz 
panoramy XX-wiecznego Peru, światowe-
go Paryża, hippisowskiego Londynu, Tokio 
i Madrytu. Narratorem jest bohater powie-
ści – Richardo Somocurio, jednak główna 
postać książki to niegrzeczna dziewczyn-
ka. Z powodu biedy i wstydu odczuwane-
go wobec rodziny i pochodzenia, już jako 
piętnastolatka ma plany na dalsze życie. 
Przyjmuje wobec tego rolę Chilijka Lily, to-
warzyszki Arlette, madame Robert Arnoux, 
Mrs. Richardson, Kuriko, madame Richardo 
Somocurio. Richardo poznaje ją pod każdą z tych postaci. Niegrzecz-
na dziewczynka to piękna, zmysłowa i charakterna femme fatale, która 
wierzy jedynie w bogactwo, nie ma uczuć, a mimo wszystko, zawsze, 
po zakończeniu burzliwie zapowiadającego się romansu, wraca do 
„grzecznego chudopachołka”. Jesteś dobrym człowiekiem, masz jed-
nak okropną wadę: brak ambicji. Jesteś zadowolony z tego, co osiągnąłeś, 
nieprawdaż? Ale ty nic nie osiągnąłeś, grzeczny chłopczyku. Dlatego ni-
gdy nie będę mogła zostać twoją żoną. Bo ja nigdy nie będę zadowolona 
z tego, co mam. Zawsze będę chciała więcej. 
Tak mawiała do niego kobieta, którą kochał niemal od zawsze. Najwięk-
szym marzeniem Richarda było żyć z ukochaną, a także zamieszkać 
w Paryżu. Otilita (jak się później okazuje, tak brzmiało jej prawdziwe imię) 
była nieco bardziej ambitna – zawsze osiągała to, czego zapragnęła.
Richardo chciał zapomnieć o tej miłości, ułożył sobie życie, ale gdy nie-
grzeczna dziewczynka nagle wróciła, zapisał w swoich notatkach: na-
dal kochałem ją do szaleństwa. Sam jej widok uświadomił mi, że nawet 
wiedząc, iż każdy związek z niegrzeczną dziewczynką skazany jest na 
niepowodzenie, jedyne, czego tak naprawdę pożądałem w życiu z ową 
namiętnością, z jaką inni dążą do majątku, sławy, sukcesu, władzy, to po-
siadanie jej – ze wszystkimi jej kłamstwami, matactwami, egoizmem, 
zniknięciami.
Czy uda im się? A może i tym razem jego miłość odejdzie w zapomnie-
nie?
Książka pisarza peruwiańskiego pochodzenia zdawała się niezwykle 
trudna, wzbudzała skrajne emocje. Część klubowiczów DKK wręcz 
znienawidziła główną bohaterkę, inni zaś ją uwielbiali. Zastanawiano się, 
czy istnieje miłość trwająca namiętnie ponad czterdzieści, pięćdziesiąt 
lat. Wszyscy zgodnie uznali, że z czasem ona wygasa i nie jest tak sil-
na jak na początku. W trakcie lektury poznajemy także całą mozaikę 
różnorodnych bohaterów, których losy wcześniej czy później będą ze 
sobą powiązane gęstą siatką zależności. A wątek psychologiczny często 
przedstawia wewnętrzne rozterki, dylematy i przeżycia Richarda.
Dla zainteresowanych informacja: książka jest dostępna w naszej biblio-
tece. Warto przeczytać tę powieść. Są w niej ukazane rozmaite wątki, 
jak: historia, miłość, ból, choroba, śmierć, rozczarowanie… A koniec jest 
niezwykle zaskakujący.
Razem z klubowiczami stwierdziliśmy również, że do tej książki trzeba 
po prostu dojrzeć.

Marta Czeremurzyńska

Z kart historii…

Słodko-gorzki smak Dnia Kobiet 
Zbliża się wielkimi krokami dzień 
8 marca, kojarzący się wszystkim 
z świętem kobiet. Na przestrzeni 
wieków, dziesięcioleci, lat zmie-
niały się sposoby i formy święto-
wania Dnia Kobiet. Dziś większość 
ludzi  w Polsce utożsamia ten 
dzień z wyrazami wdzięczności 
świata mężczyzn dla świata ko-
biet. Mężczyźni dziękują w tym 
dniu kobietom za to, że są obec-
ne w ich życiu jako matki, żony, 
partnerki, koleżanki, pracownice 
nie do zastąpienie itd., itp. I jest 
w tym trochę prawdy… Albo-
wiem już w starożytnym Rzymie 
obchodzono tzw. matronal ia, 
święto macierzyństwa i płodno-
ści . Trwało ono przez pierwszy 
tydzień marca i wówczas mężo-
wie obdarowywali swoje żony 
prezentami i spełniali ich życze-
nia. Można więc powiedzieć, że 
było to wówczas święto rodzinne. 
Nam najbliższe są obchody Dnia 
Kobiet w czasach PRL-u, czyli 
do 1989 r., oraz w nowej Polsce, 
III RP, czyli od 1989 r. do chwili 
obecnej. Większości pań, a tak-
że i panów dzień ten kojarzy się 
z wręczanymi w pracy – w spo-
sób zbiorowy – goździkami lub 
tulipanami, rajstopami lub sło-
dyczami. A kiedy na początku lat 
90. XX w. weszła w życie ustawa 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, również z kwitowa-
niem przez każdą z pań odbioru 
rajstop czy słodyczy, własnoręcz-
nym podpisem na liście sporzą-
dzanej przez komórkę finansową. 
Mniej więcej od 1993  r. Dzień 
Kobiet zaczęto obchodzić tro-
chę z przymusu, trochę z roz-
pędu ze względu na pamięć lat 
minionych, nadając obchodom 
wyraz oficjalności i patosu – li-
sty gratulacyjne pracodawców 
kierowane do kobiet,  wyrazy 
głębokiego szacunku dla kobiet 
wyrażane przez poszczególnych 
premierów i prezydentów, spot-
kania przedstawicieli władz z wy-
branymi grupami kobiet… Ale 
przede wszystkim ośmieszono 
to święto, strywializowano jego 
wymowę. N awet kob iety za-
pomniały, że dzień ten przypo-
mina o tym, że dziś zajmowaną 
przez kobiety pozycję społeczną, 
przysługujące prawa polityczne 
i ekonomiczne wywalczyły ich 

poprzedniczki . I choć Między-
narodowy Dzień Kobiet w Pol-
sce nigdy nie był dniem wolnym 
od pracy, a sama idea tego świę-
ta ma tyleż samo przeciwników 
(w tym także kobiet), co zwolen-
ników, wart jest on chwili zasta-
nowienia i refleksji. 
M i ędzyn arodowy D zi eń Ko -
biet, jako święto, ustanowiono 
uchwałą II  Międzynarodowe-
go Kongresu Kobiet Socjalistek 
w Kopenhadze w dniach 26–28 
sierpnia 1910 r., a za inicjator-
kę tej uchwały uznaje się nie-
miecką socjalistkę Clarę Zetkin. 
W Europie po raz pierwszy Dzień 
Ko b i e t  o b c h o d z o n o  w  d n i u  
19 marca 1911 r. Jednakże w 1922 
r. datę Międzynarodowego Dnia 
Kob i e t  p rze sun i ę to n a dz i eń  
8 marca, upamiętniając w ten 
sposób bezwzględnie i krwawo 
stłumione – właśnie w tym dniu, 
w carskiej Rosji – masowe straj-
ki i demonstracje kobiet w Sankt 
Petersburgu w roku 1913 i 1917. 
Należy jednak pamiętać, że ko-
lebką Dnia Kobiet jest Ameryka, 
a nie sowiecka Rosja. 
Międzynarodowy Dzień Kobiet 
ma ponadstuletnią historię. Jest 
corocznym świętem obchodzo-
nym jako wyraz szacunku dla ofiar 
walki o równouprawnienie kobiet. 
Wywodzi się z ruchów robotni-
czych kobiet w Ameryce Pół-
nocnej i Europie, z przełomu XIX 
i XX w., domagających się wów-
czas praw politycznych i ekono-
micznych .  Up amiętn ia walkę 
kobiet o prawo do człowieczeń-
stwa, walkę o prawa wyborcze, 
o prawo obejmowania stano-
wisk publicznych, o prawo kobiet 
do pracy i szkoleń zawodowych 
oraz zaprzestania dyskrymina-
cji w miejscu pracy, o skrócenie 
czasu pracy, o zrównanie praw 
i zarobków z prawami i zarobka-
mi mężczyzn, o polepszenia wa-
runków pracy, o prawa socjalne. 
Kiedyś sufrażyski (suffragium – 
głos wyborczy), dziś feministki są 
wyrazem zbiorowej dążności ko-
biet do obrony swych praw. My, 
kobiety nie możemy zapominać, 
że nasze babki i prababki wywal-
czyły dla nas godność obywatel-
ską, możliwość nauki, pracy, wiele 
praw socjalnych. Inną sprawą jest 

realizowanie tych praw w świecie 
politycznie zdominowanym przez 
mężczyzn.
Warto też pamiętać, że pierwszym 
międzynarodowym dokumentem 
potwierdzającym zasadę równo-
ści kobiet i mężczyzn była podpi-
sana w 1945 r. – a więc niespełna 
siedemdziesiąt lat temu – Kar-
ta Narodów Zjednoczonych i że 
dopiero rok 1975 został ogłoszo-
ny przez ONZ Międzynarodo-
wym Rokiem Kobiet. Co więcej, 
zaledwie w 1999 r. Zgromadze-
nie ONZ ustanowiło dzień 25 li-
stopada jako datę obchodów 
Międzynarodowego Dnia Elimi-
nacji Przemocy wobec Kobiet, 
a w 2007 r. wyznaczyło dzień 15 
października jako Międzynarodo-
wy Dzień Kobiet Wiejskich. 
A co mamy dzisiaj? Ruchy femi-
nistyczne skoncentrowały się na 
sprawach, które niewiele obcho-
dzą większość kobiet żyjących 
w naszym kraju. Oderwane są od 
realnego życia kobiet, bolączek 
dnia codziennego. Organizo-
wane corocznie przez feminist-
ki manify, czyl i  demonstracje 
połączone z happeningiem na 
rzecz równego traktowania ko-
biet i mężczyzn, są przedstawia-
ne jednopłaszczyznowo – moim 
zdaniem nie bez winy samych or-
ganizatorek – poprzez pryzmat 
seksualności. I z tego też powo-
du zawsze po 8 marca mam nie-
smak. W pozostałe 364 dni roku 
(po odliczeniu jednego dnia, czyli 
8 marca) każda kobieta jest osa-
motniona w swej walce o swoją 
pozycję zawodową, o zdobywa-
nie wykształcenia, o godne życie 
własne i swoich dzieci, o zaist-
nienie w działalności politycznej. 
Ale mimo to dziś polskie kobiety 
są lepiej wykształcone od męż-
czyzn, konsekwentnie i z uporem 
dążą do wybranego przez sie-
bie celu, a przy tym są świetnymi 
matkami i żonami. I choćby po-
patrzmy w naszej gminie, mamy 
kob iety wyb ierane na radne, 
pełniące funkcje sołtysów, zaj-
mujące kierownicze stanowiska 
w Urzędzie Miejskim, będące na-
uczycielkami i wychowawczynia-
mi przedszkolnymi, prowadzące 
działalność gospodarczą. 

Anna Fronczak

Historia – świadek czasu, światło 
prawdy, życie pamięci, nauczyciel-
ka życia, zwiastunka przyszłości.

Cyceron

Studzianki
Zbliżamy się ku końcowi cyklu ry-
sów historycznych poświęconych 
miejscowościom, wsiom i sołe-
ctwom położonym w administra-
cyjnych granicach gminy Nasielsk. 
W tym artykule pragnę przybliżyć 
wieś Studzianki. 
Tak jak wiele miejscowości wcho-
dzących w skład gminy Nasielsk, 
również i wspominana wieś zalicza 
się do osad, których historia się-
ga czasów prehistorycznych. Stu-
dzianki miały także swój epizod 
podczas wojny 1920 r. przeciwko 
bolszewickiej Rosji. W czasie hero-
icznych walk o Nasielsk 16 sierpnia 
1920 r. w meldunku sytuacyjnym 
nadawanym przez podpułkowni-
ka Wolikowskiego wspomina się 
o ciężkich bojach toczonych w re-
jonie miejscowości Zaborce, Stu-
dzianki. Z ciekawostek wartych 
przytoczenia należy wspomnieć, 
że niekiedy Studzianki w źródłach 
pisanych były określane jako Stu-
dzienko.

Studzianki – o powstaniu tej miej-
scowości położonej w gminie 
Nasielsk wiemy niewiele, informa-
cje są okryte tajemnicą dziejów 
i giną w mrokach czasu. Przyczyn 
owego stanu rzeczy można upa-
trywać w braku umiejętności pisa-
nia i czytania mieszkańców dawnej 
ziemi nasielskiej. Dzięki badaniom 
powierzchniowym zakrojonym 
na szeroką skalę w ramach pro-
jektu Archeologicznego Zdjęcia 
Polski uzyskano niezmiernie cie-
kawe artefakty z terenu Studzia-
nek. Opracowanie wyników prac 
badawczych jasno dowodzi, że 
ślady osadnicze w tej miejscowo-
ści, a tym samym zorganizowaną 
działalność społeczności ludzkiej 
można datować na epokę neolitu. 
Z okresu występowania na terenie 
Polski kultury ceramiki sznurowej 
odkryto dwa fragmenty cerami-
ki oraz trzy wyroby krzemienne. 
Ważnymi znaleziskami z na terenu 
wsi były fragmenty drobnej cera-
miki w łącznej liczbie 42. Ich dato-
wanie archeolodzy określają na I–II 
okres epoki brązu w kulturze trzci-
nieckiej. 
Do dawnych znalezisk może-
my także zaliczyć dwa fragmenty 
ceramiki pochodzącej z czasów 

kultury łużyckiej z okresu halszta-
ckiego. Kultura łużycka jest jeszcze 
obecna w czasie początkowej epo-
ki brązu, z której w Studziankach 
udało się odnaleźć sześć fragmen-
tów ceramiki. Nie wszystkie zna-
lezione przedmioty pozwalają na 
łatwe i szybkie określenie ich prze-
znaczenia oraz okresu powstania 
i przydatności. Część znalezionych 
artefaktów jest po prostu określa-
na jako „starożytne”. Tak dzieje się 
także ze znaleziskami odkrytymi 
w Studziankach. Do nich zaliczono 
jeden fragment grocika krzemien-
nego, trzy wyroby z krzemienia 
oraz dwa fragmenty ceramiki. Ze 
znalezisk archeologicznych mo-
żemy wysnuć przypuszczenie bli-
skie pewności, że Studzianki były 
zamieszkiwane przez człowieka 
od najdawniejszych czasów aż do 
chwili obecnej. Świadczą o tym 
odnalezione fragmenty ceramiki 
datowane niemal na każdą epo-
kę historyczną. Apogeum zna-
lezisk przypada jednak na okres 
średniowiecza, a w szczególności 
XIII–XIV w. Świadczy o tym pozy-
tywne zweryfikowanie ponad 70 
fragmentów ceramiki. Byłoby ich 
znacznie więcej, lecz wobec oko-

ło dziesięciu archeolodzy pozosta-
wiają pewien stopień niepewności. 
Pisane źródła XIX-wieczne po-
zwalają na przypisanie wsi do 
poszczególnych terytorialnych 
przynależności. Wiemy, że miej-
scowość administracyjnie znaj-
dowała się w granicach gminy 
Nasielsk, a pod względem wyzna-
niowym była związana z tamtej-
szą parafią. Na podstawie dobrze 
znanego czytelnikom dokumentu 
wytworzonego podczas wizytacji 
kościoła parafialnego w Nasielsku, 
przeprowadzonej w dniu 3 lipca 
1817 r., możemy określić m.in. licz-
bę mieszkańców wsi. Owo źródło 
wymienia Studzianki jako miejsco-
wość prywatną, należącą do Wo-
łowicza, a znajdowało się w niej  
9 dymów. Owe zagrody zamiesz-
kiwało i prowadziło tam swe go-
spodarstwa 43 mężczyzn (w tym  
15 dorosł ych) oraz 66 kobiet 

(w tym 13 dorosłych). Wszyscy 
mieszkańcy, bez różnicy na stan 
pochodzenia, zamieszkujący w da-
nej miejscowości zgodnie z obo-
wiązującą zasadą zmuszeni byli 
odprowadzać do kościoła parafial-
nego, w tym wypadku w Nasielsku, 
podatek zwany potocznie dziesię-
ciną, przeznaczany do utrzyma-
nia domu bożego oraz probostwa. 
Jednakże Studzianki, tak jak i kil-
ka okolicznych wsi należących do 
tejże parafii, nie spełniały nałożo-
nej na nie powinności. Z tego tytu-
łu powstało zadłużenie wynoszące  
6 złotych. Zapewne jedną z przy-
czyn powyższego stanu rzeczy mo-
gło być zubożenie szlachty w wyniku 
prowadzonych działań wojennych 
w okolicach Nasielska przez oddziały 
armii francuskiej podczas walk prze-
ciwko carskiej Rosji. 
CDN

D. Dalecki 

KONKURS.  
Cudze chwalicie…  
a swoje znacie?
W poprzednim, 4. numerze „Życia Nasielska” prezentowaliśmy 
zabytek z miejscowości Cieksyn. Znajduje się on na miejsco-
wym cmentarzu parafialnym. Przedstawia nagrobek Hilarego 
Ostrowskiego, który pełnił funkcję marszałka szlachty Guber-
ni Płockiej. Poprawnej odpowiedzi na to pytanie udzieliła pani 
Wioleta Domżała. Zapraszamy do redakcji ŻN po odbiór na-
grody. 
W tym numerze prezentujemy kolejną zagadkę fotograficzną, 
także związaną z Cieksynem. Prosimy o udzielenie odpowiedzi 
na pytania, skąd pochodzi prezentowany zabytek i co przed-
stawia. Może znacie Państwo ciekawostkę z nim związaną? Na 
odpowiedzi czekamy pod adresem redakcji. 

D. Dalecki

Z DKK

Historia pewnej fascynacji
Ostatnie spotkanie Dyskusyjne-
go Klubu Książki odbywało się 
w nasielskiej bibliotece 16 lutego 
br. Jego pierwsza część była po-
święcona dyskusji członków klu-
bu na temat lektur, jakie chcieliby 
przeczytać na najbliższych spotka-
niach. Propozycje przygotowane 
przez Instytut Książki, które mieli-
śmy okazję omawiać, były bardzo 
interesujące, jednak terminy ich 
wypożyczenia dość odległe, po-
nieważ, jak się okazuje, takich Dys-
kusyjnych Klubów Ksiązki powstaje 
w całym kraju coraz więcej.
Następnie przyszedł czas na wy-
mianę spostrzeżeń na temat „zada-
nej” na to spotkanie lektury, czyli 
książki Mario Vargas Llossy pod fra-
pującym tytułem Szelmostwa nie-
grzecznej dziewczynki. Moderująca 
dyskusję pani Teresa Wolert wska-
zała na podobieństwa tej książki do 

utworu Nabokova pt. Lolita . Pod-
kreśliła też, że jej zdaniem Llossa 
powinien swojej powieści nadać 
inny tytuł, bo jej bohaterem jest 
grzeczny chłopiec. Innego zdania 
była pani Agnieszka Pałaszewska: 
– Narrator opowiada nam swo-
ją historię w pierwszej osobie, ale 
czekamy na to, co zrobi i jak się za-
chowa kobieta. 
P a n i  A g n i e s z-
k a  p r z y z n a ł a , 
ż e  k s i ą ż k a  m a 
w sobie ogrom-
ny ładunek emo-
c j o n a l n y.  D l a 
niektórych była 
t o  o p o w i e ś ć 
o miłości, dla in-
nych o dziwnej 
i  destrukcyjnej 
fascynacji kobie-
tą – famme fatale. 

Czytelnicy podkreślali, że skupia-
li się przede wszystkim na prze-
życiach bohaterów, zapominając 
o perspektywie czasowej, a prze-
cież historia tego romansu rozgry-
wa się na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat. Pani Teresa Wolert zwróciła 
również uwagę klubowiczów na 
ciekawy życiorys autora książki. 

Kolejne spotkanie DKK 
odbędzie się w sobo-
tę, 6 kwietnia br., jak 
zwykle o godz. 11.30. 
A przedmiotem na-
szych kolejnych roz-
ważań będzie ut wór 
pt. Tajny dziennik au-
t o r s t wa  S e b a s t i a n a 
Barry’ego. Zapraszamy 
wszystkich do udziału 
w naszych dyskusjach 
o literaturze.

(red.)
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Ubaw do łez

ZE SZKÓŁ

Spotkanie dzieci PDMD z misjonarzem
W poniedziałek, 18 lutego 2013 r. o godz. 15.00 uczniowie 
należący do koła misyjnego PDMD w Szkole Podstawowej 
w Nasielsku gościli księdza misjonarza Adama Pergóła. 
Duchowny ten pełni swoją posługę kapłańską w Zambii. Pod-
czas spotkania dzieci dowiedziały się, że Zambia, która leży 
w południowej Afryce, jest dwa razy większa od Polski. Na tak 
wielkim obszarze pracuje obecnie tylko szesnastu misjona-
rzy. Mimo że językiem urzędowym jest angielski, to ludność 
tubylcza posługuje się głównie językami plemiennymi. Fakt 
ten utrudnia pracę misjonarską. Ksiądz Adam wspominał, że 
kiedy jedenaście lat temu pojechał do parafii w Zambii, musiał 
nauczyć się języka plemiennego od rodzimych mieszkańców. 
Dzieci dowiedziały się również o urokach klimatu podrówni-
kowego oraz poznały panujące w Zambii zwyczaje, styl życia 
i kulturę tego kraju. Wyświetlane zdjęcia wprawiły obecnych 
w zadziwienie. Szczególnie widok kaplicy zbudowanej z wbi-
tych w ziemię drągów przykrytych materiałem oraz dom 
księdza wykonany z trawy zapadły dzieciom w pamięci. Ucz-
niowie zadawali księdzu wiele interesujących pytań. 

Na zakończenie spotkania wspólnie odmówiono modlitwę „Zdrowaś Mario”. Pierwszą część tej modlitwy ksiądz 
misjonarz odmawiał w języku cziczewa, drugą część wszyscy dopowiadali w języku polskim. Na pamiątkę obecni 
na spotkaniu zostali obdarowani zakładkami przedstawiającymi zambijską parafię, w której posługuje ksiądz Adam. 
Dzieci z PDMD wyraziły swoją wdzięczność, wręczając kosz kwiatów. W spotkaniu oprócz dzieci i animatorów wzięli 
udział dyrektor Agnieszka Mackiewicz i ksiądz Marek Pszczółkowski. Uwieńczeniem spotkania było wspólne zdjęcie.

Małgorzata Komorowska

U HARCERZY

Dzień Myśli Braterskiej 2013
W dniach 22–24 lutego 2013 r. harcerze z nasielskiego szczepu „Quer-
cus” brali udział w obchodach Dnia Myśli Braterskiej. To święto przyjaźni, 
obchodzone w dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów 
na całym świecie. W tym dniu harcerze myślą o sobie, składają sobie ży-
czenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub spotykają się 
przy ognisku. 
W tym roku mogliśmy spotkać się ze swoimi braćmi w Stróżewie. Już 
w piątkowy wieczór zasiedliśmy na wspólnym świeczkowisku, podczas 
którego odbyła się prezentacja gromad i drużyn za pomocą pląsów, śpie-
wów i własnych kart przygotowanych do kroniki. Sobotni poranek przy-
witał nas dość wietrznie, ale to nie przeszkodziło nam w wyprawie i grze 
terenowej. Zuchy i harcerze mieli za zadanie zdobyć jak najwięcej infor-
macji o szkole, która nas gościła, po czym przygotować prezentację na 
ten temat. Harcerze starsi i wędrownicy na poszczególnych punktach 
gry musieli wykazać się sprytem, sprawnością oraz wiedzą harcerską. Po 
powrocie z trasy czekała na nas ciepła grochówka, którą wszyscy zjedli 
z apetytem. 
Wieczorem odbyło się uroczyste świeczkowisko, na którym gościliśmy 
władze gminy Załuski, księdza tutejszej parafii oraz przedstawiciela Kręgu 

Seniorów „Nasielszczanie” druha Janusza Konerbergera. Wysłuchaliśmy 
gawędy na temat błogosławionego księdza Stefana Wincentego Ferli-
chowskiego, patrona harcerzy polskich, oraz wspólnie śpiewaliśmy har-
cerskie szlagiery. Po świeczkowisku, późnym wieczorem, nadszedł czas 
na niespodziankę. Każdy z nas otrzymał kiełbaskę, którą piekliśmy na og-
nisku rozpalonym pod specjalną wiatą. Padający śnieg nie był nam straszny. 
Niedziela rozpoczęła się od pakowania i sprzątania, po którym udaliśmy się 
na uroczysty apel. Podczas apelu ogłoszono wyniki sobotniej rywalizacji. 
423. Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” w kategorii gromad zuchowych 
pod opieką druhny Moniki Kozarzewskiej i druhny Justyny Duczman za-
jęła I miejsce, a 424. Drużyna Harcerska „Pogodna Ferajna” w kategorii 
harcerze pod opieką druhny Kingi Żabik i druhny Beaty Góreckiej oraz  
425. Drużyna Starszoharcerska w kategorii harcerze starsi pod opieką 
druhny Ewy Żołnierzak zajęły III miejsce. Za zdobyte miejsca otrzymali-
śmy puchary i dyplomy. 
Atmosfera tych dni była wyjątkowa, gospodarze uroczystości przyjęli 
nas serdecznie i ciepło, nie zabrakło radości, wzruszeń, wielu zabaw, no-
wych przyjaźni oraz świadomości, że stanowimy jedną wielką rodzinę, 
bez względu na wiek, narodowość czy kolor skóry. Chciałabym życzyć 
wszystkim harcerzom i harcerkom serca pełnego miłości, marzeń, o które 
warto walczyć, nadziei, która dodaje odwagi, i wiary, dzięki której dociera 
się do wyznaczonego celu.

Czuwaj! 
druhna Kinga

W cz wartkow y wieczór, 
21  l u te go b r. ,  m i e l i ś my 
okazję dobrze s ię bawić 
w Nasielskim Ośrodku Kul-
tury za sprawą jednego z naj-
popularniejszych kabaretów. 
Na nasielskiej scenie wystą-
pił Kabaret Ciach z Zielonej 
Góry. 
Artyści przedstawili skecze 
inspirowane życiem co-
dziennym Polaka. Wśród 
nich znalazła się historia Pan-
toflarzy, skecz Reklamacja 
czajnika, Powrót do domu 
oraz żarty o teściowej. Nie 
zabrakło oczywiście historii 

z sąsiadką Maćkowską, która roz-
bawiła nasielską publiczność do 
łez. Na zakończenie artyści zaser-
wowali nam spotkanie ze specjalistą 
od feng shui, który częstował pub-
liczność zieloną herbatą. 
Podczas dwugodzinnego wystę-
pu publiczność wielokrotnie hoj-
nie nagradzała artystów brawami 
i często wybuchała śmiechem, 
który nierzadko kończył się ociera-
niem łez. Z całą pewnością można 
stwierdzić, że kabaret Ciach podbił 
serca nasielskiej publiczności. 

K.T.

ZE SZKÓŁ

Nowe oblicze ZSO
N i e m a l  p ó ł  r o k u  t e m u 
w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących im. Jarosława Iwasz-
kiewicza w Nasielsku nastąpiła 
zmiana na stanowisku dyrekto-
ra. To dobra okazja, by zapytać, 
co słychać w tej szkole.
Nowym dyrektorem została 
Danuta Białorucka, nauczyciel 
z długim stażem. Danuta Bia-
łorucka wcześniej pracowała 
w Zespole Szkół Zawodowych, 
niemal od początku jego istnie-
nia. Dlaczego postanowiła objąć 
nowe stanowisko? – Lubię wy-
zwania. A konkurs na dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Nasielsku był dla mnie 
wielkim wyzwaniem. Jestem 
absolwentką tej szkoły, w niej 
to spędziłam cztery lata – z tego 
okresu mam fantastyczne wspo-
mnienia – mówi. Dodaje, że spraw-
dziła się jako nauczyciel, więc pora 
spróbować czegoś nowego .
Czy łatwo łączyć ze sobą obowią-
zki nauczyciela i dyrektora? Danuta 
Białorucka odpowiada: – Być na-
uczycielem w dzisiejszych czasach 
to trudne zadanie, a być dyrekto-
rem – jeszcze trudniejsze. Czuję 

się nauczycielem całą sobą, mó-
wiąc kolokwialnie „z krwi i kości”, 
a dyrektorem niestety nie – to zbyt 
krótki czas. 
O współpracy z nauczycielami 
mówi: - Nie powiem, że jest zła 
i nie powiem, że jest super – jest 
dobra. Całą sytuację porównuje 
za to do „docierania się, jak młode 
małżeństwo”.

Rozwój szkoły
Dyrektor Białorucka przyznaje, że 
miała konkretne plany dotyczą-
ce wizji dalszego rozwoju szkoły: 
– Realizować własną koncepcję 
rozwoju szkoły nie jest łatwo. Naj-
pierw trzeba dobrze przygotować 
grunt i dopiero przejść do realiza-
cji pomysłów. Dyrektor sam nic 
nie zrobi, jeśli nie przekona swoich 
pracowników. To wszystko musi 
być kompatybilne. Myślę, że po-
woli mi się to udaje, a jakie będą 
efekty, czas pokaże.
Do swoich największych dotych-
czasowych sukcesów zalicza od-
budowanie atmosfery przyjaznej 
rozwojowi uczniów i dającej po-
czucie stabilności pracownikom. 
Poza tym aktywnie prowadzo-
ne jest życie pozalekcyjne. Dzia-
ła szkolny radiowęzeł, ukazuje się 
gazetka szkolna, założona jeszcze 
w marcu zeszłego roku. Organizo-
wane są również spotkania z cie-

kawymi osobami. Przykładem jest 
zaproszenie do ZSO wolontariu-
szy z zagranicy. Uczniowie mogli 
wtedy porozmawiać z Gagikiem 
Grugoryanem z Gruzji i Tonią Asi-
makopoulou z Grecji. We wrześniu 
zorganizowano spotkanie z Gabrie-
lem Fleszarem, muzykiem, twórcą 
piosenki Kroplą deszczu.

Zespół Szkół  
Ogólnokształcących

Szkoła na ulicy Sta-
rzyńskiego to nie- 
d u ż a  p l a c ó w k a . 
Obecnie uczęszcza 
do niej 145 uczniów. 
Jak wspomina pani 
dyrektor, jest to mała 
l iczba, gdyż szko-
ła zapewnia warunki 
dla około 200 ucz-
niów. – Mam nadzie-
ję, że się zwiększy, 
ale w dzisiejszych 
czasach niżu demo-

graficznego jest to trudne – mówi. 
ZSO łączy w sobie zarówno gim-
nazjum, jak i liceum ogólnokształ-
cące. Dyrektor Białorucka bardzo 
zachwala to rozwiązanie. Wspo-
mina: - To jest nasz atut, te dwa 
etapy edukacyjne uzupełniają się 
wzajemnie. Na III etapie młodzież 
poznaje swoje możliwości, a my 
staramy się dopasować do nich, 
ustalając profile IV etapu eduka-
cyjnego. I zamiar jest taki, by mło-
dzież gimnazjum została w naszym 
liceum.
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
proponuje kilka profili nauczania. 
Pani dyrektor mówi: – Jak poka-
zała historia, nasza 
szkoła wielokrotnie 
s ię zmienia ł a,  ale 
zawsze odgrywała 
istotną rolę w życiu 
nasielskiego szkolni-
ctwa. W 2016 r. bę-
dziemy obchodzić 
70 -lec ie,  to dość 
długi czas i tradycja, 
którą warto konty-
nuować .  D l a te go 
w tym roku szkol-
nym proponujemy 
dla gimnazjum profile matema-
tyczno-przyrodniczy (grupa A) 
i humanistyczny (grupa B). Ucz-
niowie wybierają grupy w II klasie. 

Wybór grup ma na celu zachowa-
nie ciągłości edukacyjnej gimna-
zjum–liceum oraz dostosowanie 
kierunków kształcenia do obec-
nego rynku pracy i zainteresowań 
uczniów.
Ciekawa jest również oferta dla ucz-
niów liceum. Dyrektor Białorucka 
tłumaczy: – Dbając o dobre imię 
szkoły i poziomu kształcenia oraz 
ciągłość edukacyjną, proponuje-
my dla liceum profile kl. I a – tury-
styczno-obronny z rozszerzonymi 
przedmiotami, jak geografia, bio-
logia, wiedza o społeczeństwie, 
i zajęciami uzupełniającymi – bez-
pieczeństwo wewnętrzne; klasa I b 
– humanistyczno- dziennikarska 
z przedmiotami rozszerzonymi, tj., 
język polski język angielski, historia 
(wiedza o społeczeństwie), i zaję-
ciami uzupełniającymi – warszta-
tami dziennikarskimi . To klasa 
przeznaczona dla uczniów, którzy 
planują podjęcie studiów na kie-
runkach humanistycznych. W każ-
dej klasie językiem wiodącym jest 
język angielski, drugi język obcy 
uczeń wybiera spośród języka ro-
syjskiego i niemieckiego.

Co dalej?
Pani dyrektor ma też wiele pla-
nów na przyszłość. Jak mówi, naj-
ważniejsze obecnie to przetrwanie 
i utrzymanie szkoły. Gdy to się 
uda, przyjdzie pora na dalsze in-
westycje. Na dzień dzisiejszy prio-
rytetem jest modernizacja boisk 
szkolnych. – Ruszamy, jak tylko 
pogoda dopisze. Chciałabym, by 
młodzież jeszcze w tym roku korzy-
stała z boisk mieszczących się przy 

szkole. Potem batalia o budowę sali 
gimnastycznej – opowiada pani Bia-
łorucka. Życzymy jak najwięcej po-
wodzenia w ambitnych planach.

Paweł Kozłowski

REFERENDUM

Głos mieszkańców
Referendum w gminie Nasielsk będzie wydarzeniem niemal historycznym 
w naszej małej, lokalnej ojczyźnie. Ale czy nasielszczanie wezmą w nim udział?
Od kilku miesięcy burmistrz Nasielska nie chce współpracować z Radą Miejską, 
chociaż zarówno jego, jak i radnych, wybrali mieszkańcy w demokratycznych 
wyborach. Czy pójdziemy więc na referendum, by rozwiązać tę patową sytu-
ację? „Na dwoje babka wróżyła”, jak mówi staropolskie porzekadło, ale miejmy 
nadzieję, że pójdziemy, zwłaszcza że organizowane jest ono z budżetu naszej 
gminy. 
– Nie śledzę wydarzeń w polityce lokalnej, a nawet zastanawiamy się wspólnie 
z mężem nad wyprowadzką z Nasielska, gdyż nie ma tu żadnych perspektyw 
dla mnie czy moich dzieci. Potrzebne są działania z myślą o młodych ludziach 
– twierdzi pani Aleksandra, nauczycielka.
– Szczerze powiem, że nie wiedziałem nic na ten temat – mówi pracujący na 
co dzień w Warszawie jako informatyk pan Tomasz. – Ale raczej zagłosuję za 
pozostawieniem burmistrza, z bardzo prostej przyczyny – ma on do posprzą-
tania po poprzedniku, który przez 12 lat nie zrobił nic szczególnego, zadłużył 
tylko miasto, przez co obecny burmistrz ma trudną sytuację i tak naprawdę nie 
może pokazać swoich pomysłów. To, że jego sposoby nie wszystkim pasują, 
cóż, na tym polega demokracja…
W podobnym tonie – braku wiedzy o referendum – wypowiada się pani Iza, 
gospodyni domowa i matka dwójki dzieci – Proszę mi wyjaśnić dokładnie, o co 
chodzi z tym referendum. Ludzie na mieście mówią, że będzie, ale nie chodzę 
na sesje Rady Miejskiej, więc ciężko mi ocenić, jak wyglądają te obrady. Słyszy 
się tylko, że burmistrz bojkotuje jej obrady. Na referendum prawdopodobnie 
się wybiorę z mężem.
W referendum udział weźmie na pewno Mateusz, student – Jako mieszka-
niec Nasielska czuję się zobowiązany wziąć w nim udział. Burmistrz nie potrafi 
współdziałać z innymi, jest bardzo konfliktowy, w związku z czym jestem za od-
wołaniem go z tej funkcji. Rada Miejska chce współpracować z burmistrzem, 
ale żeby były efekty, muszą się umieć porozumieć w każdej sprawie.
Ciekawe spostrzeżenia na temat sytuacji w stosunkach pomiędzy Radą Miejską 
a burmistrzem ma pani Ewelina, bezrobotna mieszkanka Nasielska – Wezmę 
udział w referendum, ale podczas tego głosowania powinno być zawarte py-
tanie dotyczące także odwołania Rady Miejskiej. Obydwie strony konfliktu nie 
postępują właściwie, tzn. burmistrz i Rada Miejska, a zwłaszcza radni najdłużej 
w niej zasiadający. Dlaczego referendum nie miało miejsca podczas kadencji 
poprzedniego burmistrza? On przyczynił się do obecnej, niekorzystnej sytuacji 
w naszej gminie, a zarazem w powiecie – zastanawia się pani Ewelina.
Jeśli wynik okaże się niekorzystny dla burmistrza, ten będzie musiał uszano-
wać demokratycznie podjętą decyzję, choć sam na XXXII sesji Rady Miejskiej 
stwierdził, że budowa targowicy ma poparcie ponad 90% mieszkańców gminy. 
Jeśli te dane nie są wyssane z palca, a wynikają z faktycznie przeprowadzonych 
badań, to przy takim przyzwoleniu społecznym na tę inwestycję włodarz gminy 
o swój fotel może być na razie spokojny. 
Aktywne działanie jest mile widziane i podejmowanie trudnych decyzji jest 
akceptowane przez mieszkańców. – Dobrze, że znalazł się ktoś, kto chce coś 
w naszej gminie zmienić, ale wybrał zbyt radykalne sposoby i zamiast na jakość, 
działa na ilość – ocenia, pracująca w jednej ze szkół w powiecie, mieszkanka 
gminy pani Aneta. 
– Miałam duże oczekiwania wobec pana Arciszewskiego – tłumaczy pani 
Joanna, dojeżdżająca do Warszawy nauczycielka – jednak wraz z upływają-
cym czasem rozczarowałam się. Jedyne, co kojarzy mi się z obecnym burmi-
strzem, to oszczędności za wszelką cenę. Nieważne są dla niego dobre stosunki 
z ludźmi. Wszystko przelicza na pieniądze, ile może na czymś zaoszczędzić. 
Nieważny jest człowiek, tylko pieniądz. Myślę, że mieszkańcy wybiorą się na 
referendum, ja również. Burmistrz jest pewien, że mieszkańcy będą głosować 
przeciw jego odwołaniu, i sądzę, że może się bardzo pomylić. 
Burmistrz przykładnie zredukował sobie pensję – to się chwali. Wiosną 2011 roku 
objechał gminę wzdłuż i wszerz i przy okazji wyborów sołtysów spotykał się 
z mieszkańcami poszczególnych wiosek oraz zapoznawał się z ich problemami. 
W rozmowach z mieszkańcami ogromne poparcie społeczne miała redukcja 
zatrudnień w Urzędzie Miejskim. Był to drastyczny krok, choć takie działania 
w administracji publicznej podejmowane są w całej Polsce od kilku lat. – Podo-
bało mi się, że nasz burmistrz zmniejszył liczbę urzędników w naszym urzędzie, 
bo kiedyś było tam naprawdę tłoczno, chodziło się od osoby do osoby i nie-
wiele można było załatwić – komentuje pani Izabela, gospodyni domowa – ale 
nie podobają mi się pomysły z przenoszeniem i budową nowego targowiska. 
W dzisiejszych czasach zakupy robi się w marketach, a nie na targu. Wolałabym 
nowe chodniki, o które nie będę się potykać, lub inwestycję, która będzie służyła 
dzieciom i młodzieży. Orlik to za mało. 
Podobnie wypowiada się studiujący Mateusz – Jest wiele innych rzeczy potrzeb-
niejszych, z których skorzystaliby wszyscy mieszkańcy. Targowica już jedna jest, 
a te pieniądze można zainwestować w coś dla młodych ludzi.
Młodych ludzi słuchać warto, bo to głównie z myślą o nich powinny być reali-
zowane wieloletnie plany i inwestycje. A oni albo będą chcieli mieszkać w takim 
Nasielsku, albo będą z niego uciekać. Konkluzja z referendum wyniknąć może 
jedna: bez względu na frekwencję, a co za tym idzie – ważność referendum, 
poznamy dość reprezentatywny głos społeczeństwa, który zarówno obecny 
burmistrz, jak i Rada powinni przemyśleć, uszanować i mieć na uwadze przy 
dalszej pracy dla dobra i rozwoju naszej gminy.
Jeśli na wybory nie pójdziemy, okaże się, że damy przyzwolenie na nieład i kłót-
nie przez kolejne dwa lata. Tylko czy chcemy żyć w takiej gminie? 

Michał B.

NASZE DZIECI

Fala nasielskich tancerzy
W środę, 20 lutego br. w godzinach popołudniowych w hali sportowej 
przy Gimnazjum nr 1 odbył się pokaz tańca. Tańczyła ponad setka dzie-
ci, głównie z nasielskiej szkoły podstawowej, które od pięciu miesięcy 
uczestniczą w zajęciach tańca prowadzonych w budynku nasielskiego 
gimnazjum przez Centrum Tańca Wasilewski – Felska z Olsztyna.
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RUBRYKA HARCERSKA

Biwak „DeMBe”
W dniach 22–24 lutego 2013 r. 
harcerze nowodworskiego hufca 
bawili się na biwaku z okazji najważ-
niejszego z harcerskich świąt – Dnia 
Myśli Braterskiej. Jest to wydarzenie 
obchodzone na całym świecie 22 
lutego, a upamiętnia ono urodzi-
ny założycieli skautingu: Roberta 
Baden-Powella i jego żony Olave 
Baden-Powell. 

Jest to nasze święto, dzień przyjaź-
ni i porozumienia między różnymi organizacjami harcerskimi, dzień, 
w którym w szczególny sposób rozważamy czwarty punkt Prawa Har-
cerskiego mówiący o tym, że „Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za 
brata uważa każdego innego harcerza”. Biwak zorganizowała 2. Drużyna 
Harcerska im. Zawiszy Czarnego w budynku ZSO nr 2 w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim.

Piątkowy wieczór tradycyjnie zaczął się uroczystym apelem inaugu-
racyjny. Dalej na harcerzy czekało mundurowe świecowisko na temat 
DMB. Przedstawiciele przybyłych drużyn prezentowali, czym jest dla 
nich ten szczególny dzień i jak go obchodzą, a także dzielili się rozmy-
ślaniami nad braterstwem.

Kolejnego dnia po pobudce i zjedzeniu śniadania harcerze rozpoczęli 
przygotowania do wędrówki. Organizatorzy biwaku zaplanowali na ten 
dzień zwiedzanie Nowego Dworu Mazowieckiego. Naszym przewodni-
kiem była pani Maria Mozdzyńska. Mogliśmy dowiedzieć się wielu cieka-
wych rzeczy na temat tej miejscowości oraz historii jej harcerstwa. Przez 
blisko trzy godziny oglądaliśmy najstarsze nowodworskie budynki i inne 
ważne miejsca. Odwiedziliśmy również cmentarze trzech religii. Każdy 
starał się uważnie słuchać pani przewodnik, ponieważ po powrocie do 

szkoły odbył się kwiz dotyczący przekazanych nam wiadomości, a zwy-
cięska drużyna otrzymała słodką nagrodę. 

Chwilę później uczestnicy biwaku stanęli przed kolejnym zadaniem – 
przygotowaniem kartek z okazji DMB. Każda drużyna musiała ręcznie 
wykonać okazjonalną kartkę dla innej drużyny. Kiedy gotowe kartki 
czekały na wręczenie, rozpoczęły się przygotowania do gry terenowej. 
Podzieleni na grupy harcerze musieli m.in. wykazać się wiedzą o har-
cerstwie i zapalić znicz przy pomniku ku czci ofiar II wojny światowej. 

Kiedy wszyscy byli z powrotem w szkole, przeprowadzono warszta-
ty tematyczne dla trzech różnych grup. Następną atrakcją były zajęcia 
taneczne, podczas których harcerze uczyli się m.in. układu Gangman 
Style. Podsumowaniem tego dnia było kominek, podczas którego wrę-
czono sobie przygotowane wcześniej kartki. Towarzyszyły temu har-
cerskie piosenki i zabawy wykonywane z wielkim entuzjazmem, mimo 
zmęczenia wyczerpującym dniem. 

Ostatniego dnia biwaku na harcerzy czekały jedynie porządki i apel koń-
czący nasze spotkanie. Wszyscy wrócili do domu w dobrych humorach 
i z wieloma wspomnieniami. Biwak uświadomił nam, jak ważne jest dla 
harcerzy braterstwo, szczególnie to okazywane poprzez codziennie ge-
sty.

Zespół Promocji i Informacji
Justyna Skonieczna

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

Przyjmę:
• 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,
• regał pokojowy, tel. 799 215 708,
• spacerówkę dziecięcą, tel. 663 440 267,
• meble kuchenne, pokojowe, łóżko dziecięce, tel. 518 905 231,
• dwa małe fotele lub pufy, wersalka, tel. 690 678 561,
• szafę dwudrzwiową, dwie szafki dolne i jedną górną, tel. 690 678 561,
• kuchenkę gazową małą lub dużą, tel. 690 678 561,
• kanapę, stół, mikrofalówkę, krzesła, fotele, tel. 506 78 5536,
• łóżko dwupiętrowe, komputer stacjonarny, tel. 500 505 594,
• laptopa, tel. 726 098 044,
• narożnik, odkurzacz, tel. 502 926 349,
• pralkę frania, tel. 669 290 793,
• pralkę, ubranka dla niemowlęcia, fotelik z rączką, kuchenkę gazową, regał, 

tel. 506 781 536,
• telewizor, tel. 514 673 527.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE
Nasielsk, dn. 21 lutego 2013 roku

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Nasielsk, obejmującego

obszar wsi Lelewo

Na podstawie art.17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951), uchwały Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego  
2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Lelewo i uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
28 kwietnia 2011 roku o zmianie uchwały nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Nasielsk, obejmującego obszar wsi Lelewo, oraz w związku z art. 39 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października  
2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 późn. zm.), 
z a w i a d a m i a m, o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi L e l e w o, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 18 marca 2013 roku do 19 kwietnia 2013 roku, 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  
19 kwietnia 2013 roku 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 przestrzennym oraz w związku z art. 54 ust. 3 
ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego lub prognozie 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, oznaczenia 
nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia – 17 maja 2013 roku.
 

                              Burmistrz Nasielska                            

Budżet od podszewki  
– co dla nas z naszych podatków?
Pod hasłem Z naszych podatków – dla nas rusza kampania informacyj-
no-edukacyjna Ministerstwa Finansów na temat wykorzystywania docho-
dów podatkowych przez państwo. Częścią akcji uświadamiającej Polakom, 
jakie niezbędne usługi są finansowane z ich pieniędzy, będą spoty z udzia-
łem znanych i cenionych przedstawicieli różnych profesji. 
Akcja pokazująca zależność między podatkami a wydatkami państwa ma 
za zadanie edukować obywateli, że wszyscy oni są zobowiązani do pono-
szenia świadczeń publicznych. Bez ich wkładu budżet państwa nie sprostał-
by zaspokajaniu niezbędnych potrzeb społecznych.

Jak bardzo taka akcja jest potrzebna w Polsce, pokazują wyniki badań prze-
prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Finansów w październiku 2012 r., 
które wskazują, że co trzeci Polak traktuje płacenie podatków jako nie-
przyjemny obowiązek i nie wie, na co podatki są przeznaczane. Chcemy 
pokazać, że właśnie dzięki dochodom z podatków finansowana jest dzia-
łalność szkół czy szpitali, powstają nowe drogi i stadiony, możemy wspie-
rać organizacje pożytku publicznego. 
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Ministerstwo Finansów kam-
panią Z naszych podatków – dla nas inicjuje długofalową edukację, która 
ma przyczynić się do zmiany postaw społecznych dotyczących płacenia 
podatków i poszerzenia wiedzy w tej kwestii.
Główne działania kampanii prowadzone będą na stronie internetowej 
www.znaszychpodatkow.pl, na której podatnik znajdzie materiały infor-
macyjne dotyczące idei i założeń kampanii. Ponadto znajdą się tam mate-
riały z obszaru budżetu i podatków oraz aplikacja interaktywna pokazująca 
konkretnemu podatnikowi, przy wykorzystaniu budżetowania zadaniowe-
go, w jaki sposób dystrybuowane są jego podatki. 
Częścią akcji są filmy edukacyjne pokazujące związek między płaceniem 
podatków a ich późniejszym wpływem na takie dziedziny życia, jak edu-
kacja, sport, bezpieczeństwo i pomoc potrzebującym. W filmach charyta-
tywnie wzięli udział: aktorka Ewa Błaszczyk, kardiochirurg prof. Jacek Moll, 
medalista olimpijski Szymon Kołecki oraz rzecznik Komendanta Główne-
go Policji Mariusz Sokołowski.
Filmy edukacyjne Ministerstwa Finansów będą dostępne na stronie  
www.znaszychpodatków.pl  oraz na kanale resortu na portalu YouTube.

                                                                                                        Nasielsk, dn. 14 luty 2013 r. 

OGŁOSZENIE 
DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 

IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA 

W NASIELSKU 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz 
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Z 2001 r. Nr 97, póz. 1054) 
z późniejszymi zmianami ogłaszam warunki przyjmowania uczniów mieszkających poza 
obwodem Gimnazjum: 

1. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku, gdy Gimnazjum 
dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Gimnazjum przyjmuje do szkoły ucznia 
zamieszkałego poza obwodem szkoły. 

      Do powyższego wniosku rodzice dołączają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  
2. Liczbę wolnych miejsc ustala Dyrektor Gimnazjum na podstawie zatwierdzonego 

przez organ prowadzący arkusza organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.  
3. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa 

niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Gimnazjum, kandydatów przyjmuje 
się na podstawie poniższych kryteriów: 
a) w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku rocznej 

klasyfikacji w klasie szóstej szkoły podstawowej uzyskali łącznie z wynikami 
zewnętrznego sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności, przeprowadzonego 
w klasie szóstej najwyższą liczbę punktów, z zastrzeżeniem punktu d. Liczbę 
punktów oblicza się sumując: 
o liczbę punktów uzyskanych z pomnożenia średniej ze wszystkich ocen rocznych 

uzyskanych przez kandydata z przedmiotów wymienionych w świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej przez l0, 

o liczbę punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego 
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartym w zaświadczeniu 
o szczegółowych wynikach sprawdzianu, 

o liczbę punktów za inne osiągnięcia. Za każde osiągnięcie wymienione 
w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznawanych jest 5 punktów; 

b) nie przyjmuje się do Gimnazjum ucznia mieszkającego poza obwodem, który uzyskał 
w klasie szóstej naganną ocenę zachowania; 

c) Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których 
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 
jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do Gimnazjum 
niezależnie od powyższych kryteriów. 

d) Kandydaci spoza obwodu zwolnieni z obowiązku przystąpienia do zewnętrznego 
sprawdzianu porównywani są z innymi kandydatami bez uwzględniania punktów 
uzyskanych przez nich podczas sprawdzianu.  

 
  Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 
                                                                                 Bożenna Zawadzka -Roszczenko 
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Konkurs fotograficzny

Kino NIWA ZAPRASZA
1–3 marca godz. 18.00

Bejbi blues
Dramat obyczajowy; Polska; czas: 1 godz. 

45 min.

Bohaterką f i lmu jest niedojrzała 

17-latka, która zostaje matką. Chcia-

ła mieć dziecko, bo fajnie jest mieć 

dziecko. Bo wszystkie młode gwiaz-

dy, jak Britney Spears czy Nicole Ri-

chie, mają dzieci.

9–10 marca godz. 18.00

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

Historia braci, którzy wyrastają na naj-

bardziej znanych przemytników alko-

holu w czasach wielkiej prohibicji na 

południu Stanów.

Baran 21.III–20.IV
Przez większość tygodnia utrzyma się nie-
korzystna aura. Nie będzie sprzyjała spra-
wom zawodowym ani rodzinnym. Trudno 
będzie o jakąkolwiek pomoc czy wsparcie. 
Nie przyspieszaj ważnych decyzji. 

Byk 21.IV–21.V
Twoje relacje z otoczeniem nie będą naj-
lepsze. Unikaj agresywności. Skup się na 
własnych sprawach. Nie rób niczego zbyt 
pochopnie. Będziesz aktywny umysłowo 
i fizycznie.

Bliźnięta 22.V–20.VI
To może być trudny okres. Pod wpływem 
planet uda Ci się zapanować nad emocjami. 
Jednak nie ryzykuj konfliktów. Nie wdawaj się 
w niepotrzebne dyskusje.

Rak 21.VI–22.VII
Gwiazdy gwarantują Ci pomyślną aurę. Bę-
dziesz samodzielny i zdolny do konstruktyw-
nych działań. Wykorzystaj swoje umiejętności 
przywódcze.

Lew 23.VII–22.VIII
Sympatyczny tydzień. Nabierzesz życiowego 
rozmachu i optymizmu. Sprawy, na których Ci 
zależy, zaczną się układać po Twojej myśli. Two-
je pomysły okażą się rewolucyjne.

Panna 23.VIII–22.IX
Tydzień nerwowy i niespokojny. Będziesz za-
czepny i skłonny do wytykania błędów in-
nym. Nie wdawaj się w żadną wymianę zdań, 
bo może zakończyć się ostrym konfliktem.

Waga 23.IX–23.X
Ten tydzień może należeć do spokojnych. 
Ale przygotuj się na dyskusje z bliskimi i nie-
wielkie spięcia z mało ważnych powodów. 
Twoje postępowanie musi być wyjątkowo 
rozsądne.

Skorpion 24.X–21.XI
Masz teraz dobry czas dla spraw uczuciowych. 
Ostatnio zaniedbałeś trochę partnera. Teraz 
w Twoim związku zapanuje serdeczna atmo-
sfera. Postaraj się niczym jej nie zakłócić.

Strzelec 22.XI–21.XII
Najbliższy okres będzie sprzyjał pracy wyma-
gającej koncentracji i inwencji twórczej. Ko-
ledzy będą bardziej skłonni do współpracy. 
Plany życiowe konsultuj z partnerem. 

Koziorożec 22.XII–19.I
W pracy spodziewaj się dodatkowych obo-
wiązków. Nie obawiaj się ich jednak. Jeśli się 
dobrze zorganizujesz, to im podołasz. Nie 
pozwól nikomu ingerować w swoje sprawy. 
Uważaj za kierownicą.

Wodnik 20.I–18.II
Obowiązki zawodowe zajmą Ci sporo cza-
su. Postaraj się tak je rozłożyć, by znaleźć 
chwilę dla siebie i bliskiej osoby. Twoje ży-
cie uczuciowe ma teraz szansę na rozwój. 

Ryby 19.II–20.III
Twoje wymagania wobec siebie i innych wyraź-
nie wzrosną. Wibracje kosmiczne są korzystne 
i wspomogą Cię dodatkowo dobrą energią. Jej 
nadmiar rozładuj w działalności intelektualnej. 
Odważnie reaguj na nowe propozycje.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

PORADY

Profilaktyka to podstawa
Kiedy ostatnio robiłeś badanie profilaktyczne? Nie pa-
miętasz? Może warto się nad tym zastanowić. Czy 
dobrze się czujesz? Nie chorujesz, więc, po co sobie za-
wracać głowę badaniami, po co szukać chorób…

Regularne badania to, oprócz zdrowego stylu życia, ko-
lejny krok, żeby zachować zdrowie. Często boimy się 
zrobić badania, nie myślimy o tym, tym bardziej że nasz system opieki 
zdrowotnej nie zachęca do profilaktyki. Jednak nawet wtedy, gdy wydaje 
się nam, że wszystko jest w porządku, warto co pewien czas poddać się 
badaniom profilaktycznym. Właśnie po to, aby nic nas nie zaskoczyło. 
Może się bowiem okazać, że nie wszystko z naszym zdrowiem jest tak, 
jak się nam wydaje. 

Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie 
daje prawie żadnych niepokojących oznak. Dlatego właśnie tak istotne są 
badania profilaktyczne. Nawet podstawowe badania krwi mogą zasuge-
rować istnienie problemów ze zdrowiem. Często wydaje się, że dziecko 
czy osoba młoda, szczupła, nie ma żadnych problemów zdrowotnych. 
Jest to mylne przeświadczenie. Choroby, które były kiedyś charaktery-
styczne dla osób po 40. roku życia, coraz częściej występują u osób 
młodych. Znaczna część naszego społeczeństwa niestety robi badania 
dopiero wtedy, kiedy poczuje się źle, gdy zaczyna coś boleć lub ogólne 
samopoczucie się pogarsza i nie ma to związku ze zmianą pogody. Nie 
jest to właściwa postawa, bowiem często jest już zbyt późno i pacjen-
ci trafiają do gabinetu lekarskiego w zaawansowanym stadium poważ-
nej choroby. Badania profilaktyczne pomagają często wykryć niedającą 
jeszcze żadnych objawów chorobę, co umożliwia jej skuteczne leczenie. 

Podstawowymi badaniami, jakie powinniśmy wykonać przynajmniej raz 
na 2–3 lata, jeśli dobrze się czujemy, nie chorujemy i nie mamy nadwagi 
czy otyłości, są:

• morfologia,

• glukoza,

• cholesterol całkowity,

• cholesterol LDL,

• cholesterol HDL,

• trójglicerydy,

• kwas moczowy,

• mocznik,

• kreatynina,

• eGFR,

• GGTP,

• AST, ALT,

• ogólne badanie moczu.

Oczywiście, jeśli mamy zdiagnozowaną już jakąś chorobę, np. cukrzycę, 
otyłość, problemy z układem krążenia itp., poszczególne badania nale-
żałoby wykonywać częściej.

Dodatkowo należy pamiętać również o innych badaniach profilaktycz-
nych, takich jak: cytologia, mammografia, kolonoskopia czy badaniach 
związanych z profilaktyką raka prostaty.

Pamiętajmy również o tym, że jeśli lekarz zleca nam jakieś badania, to 
zawsze powinniśmy zobaczyć wyniki i je skserować. Zawsze takie bada-
nia warto mieć, żeby można było je porównać z następnymi lub pokazać 
je innemu specjaliście. Wiadomo jednak, że niestety bywa różnie z in-
formowaniem pacjenta o wynikach badań. Zawsze, jako dietetyk, pro-
szę o przyniesienie wyników podstawowych badań lub ich wykonanie. 
Kiedyś zdarzyło się, że pacjent przyniósł mi wyniki i okazało się, że ma 
cukrzycę. Twierdził, że 3 lata wcześniej przeszedł operację i że wszystko 
było dobrze. Poprosiłam, żeby odszukał szpitalną kartę z badaniami. Co 
ciekawe, okazało się, że już wtedy miał cukrzycę, jednak lekarze nie po-
informowali go o tym. Dlatego zawsze należy samemu sprawdzać wyniki 
badań lub pokazywać je przy okazji innemu specjaliście.

Pamiętajmy, profilaktyka to podstawa!

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

1% dla Adriana
1% Twojego podatku ma wielką wartość. Może pomóc 12-letniemu Adrianowi, który cierpi na nieuleczalną 
chorobę Hallervordena Spatza, postępującą encefalopatię z odkładaniem żelaza w mózgu. Adrian nie chodzi, 
nie mówi, nie może samodzielnie jeść ani pić. Potrzebuje całodobowej opieki, zestawu leków oraz preparatów 
pielęgnacyjnych i odżywczych. Zawodowo pracuje tylko mama chłopca – pani Beata Szymczak – pielęgniar-
ka w Centrum Medycznym w Nasielsku. Tata zajmuje się niepełnosprawnym Adrianem i 7-letnią córką Alą. 
Jeżeli jeszcze nie wysłałeś PIT-u do Urzędu Skarbowego, przekaż 1% swojego podatku na leki przynoszące 
ulgę w cierpieniu 12-letniego chłopca. 
W deklaracji podatkowej należy wpisać KRS Fundacji „Zdążyć z Pomocą” – 0000037904 z dopiskiem dla 
Adriana Szymczaka i przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% podatku. Nic nie tracisz, a mo-
żesz bardzo pomóc.

O G Ł O S Z E N I E WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

Walentynkowy bal 
czerwonych serduszek
We wtorek,  12 lutego 
b r.  w Samorządow ym 
Przedszkolu w Starych 
Pieścirogach odbył się 
„Walentynkowy Bal Czer-
wonych Serduszek”. Dzie-
ci w tym wyjątkow ym 
dniu przyszły do przed-
szkola ubrane na czerwo-
no. Specjalnie na tę okazję 
nasze przedszkole zostało 
udekorowane czerwony-
mi balonami i serduszka-
mi. Tego dnia serca były 
wszędzie, nawet przed-
szkolaki miały na głowach specjalne walentynkowe opaski. Wszyscy 
uczestnicy naszego balu tańczyli w rytmie dziecięcych przebojów. 
Nie zabrakło również konkursów: „taniec na gazecie”, „taniec z balonem”, 
„zabawa z krzesełkami” oraz turnieju wiedzy na temat bajek. Zwycięzcy 
otrzymali gromkie brawa i nagrody. Na zakończenie balu, w podziękowa-
niu za wspaniałą zabawę, Bożena Zawadzka-Nowak, p.o. dyrektor, przygo-
towała dla dzieci niespodzianki – słodkie lizaki w kształcie serc. 
Wszystkim ten dzień bardzo się podobał. Szkoda, że walentynki są tylko 
raz w roku.

APEL!!!  Przekaż 1% Podatku 
Szanowni mieszkańcy Gminy NASIELSK
Niepubliczne Przedszkole „Pod Fiołkami”, ma pod swoją opieką sym-
patyczną dziewczynkę , która bardzo potrzebuje Państwa pomocy.
Wiktoria (8lat) jest dzieckiem specjalnej troski. Cierpi na mózgo-
we porażenie dziecięce ze wzmożonym napięciem mięśni czte-
rech kończyn, ma wadę wzroku, i obustronny niedosłuch 90dB.  
Dziecko wymaga stałej opieki wielu specjalistów m.in.: kardiologa, 
okulisty, ortopedy, neurologa, audiologa, rehabilitanta. 
Dziewczynka nie chodzi sama , raczkuje, słabo mówi, nie może bawić 
się i biegać jak jej rówieśnicy, ale jest wesołym i radosnym dzieckiem.
Głęboko wierzymy, że znajdą się osoby „Dobrej Woli –Otwartego 
Serca”, którym nie pozostanie obojętny los Wiktusi. Każda nawet 
najdrobniejsza kwota jest niezwykle cenna, to „kroczek” do lepszej 
sprawności i rozwoju dziewczynki.

Dyrekcja , Kadra Pedagogiczna  
i Pracownicy Przedszkola „Pod Fiołkami”                                        

   w Nasielsku
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,  

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
KRS: 0000037904  

(w rubryce uzupełniające prosimy wpisać) 
WIKTORIA WÓLTAŃSKA -4470

To nic nie kosztuje, a możesz pomóc małej chorej dziewczynce.

Sport szkolny

MINIPIŁKA RĘCZNA
W  p i ą te k ,  22  l u te go  2 013  r. 
w nasielskiej hali sportowej odbył 
się gminny turniej minipiłki ręcznej 
dla dziewcząt i chłopców ze szkół 
podstawowych. Do zawodów zgło-
siły się następujące placówki: Szko-
ła Podstawowa z Dębinek, Szkoła 
Podstawowa z Popowa Borowego 
i Szkoła Podstawowa z Nasielska. 
Po losowaniu i ustaleniu kolejności 
meczów przystąpiono do rozgry-
wek. Poniżej przedstawiono wyniki 
poszczególnych spotkań.
Kategoria dziewcząt:
SP Nasielsk – SP Dębinki    3:3
SP Popowo Borowe – SP Dębinki  2:4
SP Nasielsk – SP Popowo Borowe  4:2
Dogrywka 
SP Nasielsk – SP Dębinki   0:1
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce  SP Dębinki
II miejsce SP Nasielsk
III miejsce SP Popowo Borowe

Skład drużyny zwycięskiej (dziewczęta): 
Patrycja Śmietańska, Sandra Chrzanowska, 
Klaudia Niezgoda, Anna Suska, Klaudia 
Borzym, Weronika Czop, Martyna Giszczak, 
Amelia Ziółkowska, Kamila Gortat. 
Opiekunem zespołu był Rafał Markiewicz.
Kategoria chłopców:
SP Nasielsk – SP Dębinki   9:8
SP Popowo Borowe – SP Dębinki 2:11
SP Nasielsk – SP Popowo Borowe 11:0
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce  SP Nasielsk 

II miejsce SP Dębinki
III miejsce SP Popowo Borowe
Skład drużyny zwycięskiej (chłopcy): 
Mateusz Rutkowski, Krystian Pisarzewski, 
Kacper Karabin, Aleksander Chylinski, 
Michał Walkowski, Przemysław Drwęcki, 
Kamil Filipowicz, Patryk Filipiak, Kacper 
Morawski, Dawid Kuczyński, Daniel Nacios, 
Daniel Oparczyk, Paweł Olszewski, Dawid 
Prusinowski, Mateusz Romanowicz, Krystian 
Dzieliński, Alan Dzieliński. Opiekunem zespołu 
był Tomasz Czajkowski.

Po zakończeniu 
zawodów druży-
nom wręczono 
pamiątkowe dy-
plomy i puchary. 
Na początku marca 
reprezentacja żeń-
ska z Dębinek i re-
prezentacja męska 
z nasielskiej podsta-
wówki będą brały 
udział w rozgryw-
kach powiatowych.

Wiosna tuż, tuż, a więc zachęcamy 
do fotografowania budzącej się do 
życia przyrody! Nasielski Ośrodek 
Kultury zaprasza do udziału w Kon-
kursie Fotograficznym „Tropem 
Wiosny”. 
Konkurs przeznaczony jest dla ucz-
niów klas IV–VI szkoły podstawo-
wej, gimnazjalistów i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Jego celem 
jest upowszechnianie i populary-
zacja fotografii jako dziedziny sztu-
ki, rozwijanie szacunku i miłości do 
otaczającej nas przyrody, kształ-
towanie wzajemnych stosunków 
człowieka i przyrody, ukazywanie 
piękna i bogactwa przyrody nasze-
go regionu oraz promowanie wy-
poczynku na łonie natury. 

Każdy z autorów może 
nadesłać maksymal-
nie 3 fotografie. Nale-
ży je wysłać na adres 
mailowy: nok@nokna-
sielsk.pl. Przyjmujemy 
wyłącznie zgłoszenia 
elektroniczne. Na zgło-
szone prace b ędzie 
można oddawać głosy 
także na portalu inter-
netowym Facebook. 
Termin zgłoszeń upły-
wa 21 marca. 
W i ę c e j  i n f o r m a c j i 
w regulaminie, który 
jest dostępny na stronie 
www.noknasielsk.pl.

K.T.

Andżelika jest podopieczną  
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą".

Prosimy o pomoc finansową na podane konto :
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

w tytule podając dopisek „6793 Andżelika Zalewska" 
- darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Przekaż proszę swój 1 % z podatku dla Andżeliki , to nic nie kosztuje a bardzo pomaga
Prosimy o rozliczanie się na numer KRS :0000037904

fundacja dzieciom ‘‘Zdążyć z Pomocą’’
z dopiskiem : Andżelika Zalewska, 6793

Fundacja dzieciom ‘’Zdążyć z Pomocą ‘’ prosi o wsparcie 
dla Andżeliki Zalewskiej
 Andżelika ma 5 lat , urodziła się z dziecięcym poraże-
niem , co objawia się przykurczami, niedowładem czte-
rech kończyn. Ma problemy z integracją sensoryczną 
czyli czuciem własnego ciała. Andżelika nie mówi, nie 
siedzi sama, nawet nie raczkuje. To, że nasze dziecko nie 
mówi, nie znaczy, że nie czuje. Często czuje ból i cier-
pienie, które może okazać tylko przez płacz, ale kiedy 
nic jej nie dolega jest radosna i uśmiechnięta, cieszy ją 
obecność bliskich jej osób.
  Codzienna pielęgnacja, rehabilitacja, leki, specjalne je-
dzenie (nie może jeść tego co wszystkie dzieci w jej wie-
ku) są dla nas dużym obciążeniem. Nasze dochody nie są 
w stanie pokryć kosztów utrzymania Andżeliki, a mamy 
jeszcze jedną córkę. Wydatki na utrzymanie jednego 
chorego dziecka to kwota ponad 2000zł miesięcznie. 
Dlatego prosimy o wsparcie nas w tak trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Pragniemy pomóc naszej 
chorej córeczce już nie w powrocie do zdrowia ale w zmniejszeniu cierpienia na co dzień, aby zmniej-
szyć jej ból i pozwolić w miarę normalnie funkcjonować. Jaka kolwiek otrzymana kwota będzie dla nas 
dużym wsparciem.
Dane kontaktowe : e-mail : martynaz98@wp.pl  tel.: 669-444-243
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DROBNE
Wynajmę miejsca garażowe przy sta-
dionie. Tel. 500 142 809.
Przyjmę fryzjerkę – Nasielsk. Tel. 889 
307 122.
Codwutygodniowe wyjazdy po samo-
chody za granicę. Tel. 501 089 646; 
501 089 640.
Sprzedam mieszkanie w Nasielsku – 32 
m2. Tel. 785 484 339.
Do wynajęcia piętro domu – Mogowo. 
Tel. 668 302 813.
Sprzedam mieszkanie, os iedle 
Warszawska, parter, po remoncie.  
Tel. 604 337 062.
Wapno magnezowe luzem. Transport 
na miejsce. Tel. 606 436 876.
Gabinet logopedyczny wraz z terapią 
pedagogiczną z możliwością dojazdu 
do klienta. Tel. 504 984 957.
Kupię własnościową kawalerkę 
w Nasielsku - parter lub I piętro. tel. 
608 138 881
TANIO sprzedam działkę 2000 m2 z do-
mem mieszkalnym 80 m2 i budynkami 
gospodarczymi w Nasielsku. Tel. 664 
891 895.
Sprzedam tanio kasety wideo. Tel. (23) 
69 12 763.
Sprzedam owies siewny. Tel. 784 528 
758.
Sprzedam działki budowlane blisko PKP 
Studzianki. Tel. 784 528 758.
Sprzedam sadzarkę do ziemniaków. 
Cena 800 zł do negocjacji. Tel. 791 
839 114.
Wyna jmę garaż  w Nas ie l sku  
– ul. Jagodowa, blisko Urzędu. Tel. (23) 
69 12 148.
Sprzedam działki na os. Krupka.  
Tel. 798 338 402.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.
Instalacje elektryczne – kompleksowo 
– uprawnienia. Systemy alarmowe, 
monitoring/kamery. Profesjonalnie 
z gwarancją. Atrakcyjne ceny. Tel. 518 
529 925.
Sprzedam elektrownię słoneczną.  
Tel. 662 646 846.
Kupię samochody złomowe. Tel. 694 
570 289.
Sprzedam plac podzielony na działki 
budowlane lub działkę. Możliwość wy-
kopania stawu. Ulica Lazurowa. Cena 
50 zł/m2. Tel. 798 291 316.
Sprzedam siano w kostkach z pierw-
szego pokosu. Tel. 723 487 740.
Sprzedam działkę o pow. 600 m2, ogro-
dzona, uzbrojona – Nasielsk (blisko 
Ośrodka Zdrowia). Tel. 695 562 507.

Sprzedam mieszkanie 67 m2 w Nasielsku. 
Tel. 511 848 639.
Sprzedam prasę belującą Feraboli, stan 
idealny, rok 2009. Tel. 608 618 321.
Działki budowlane przy trasie Nasielsk-
Pieścirogi. Tel. 602 357 742.
Sklepy GS przy ul. Warszawskiej 15/17 
oraz przy ul. Warszawskiej 2 zapraszają 
do zakupu E-papierosa.
Sprzedam mieszkanie M4 w Nasielsku. 
Tel. 511 848 639.
Zatrudnię osobę na stanowisko 
Koordynatora ds. reklamy. Proszę 
o zgłoszenia od osób odpowiedzialnych 
i kreatywnych z prawem jazdy kat. B. 
Praca w większości za pośrednictwem 
maila u siebie w domu lub w terenie . 
Dni pracy: od czwartku do poniedziałku. 
Godz. pracy - czas nienormowany. 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę 
lub umowa zlecenie. Zasięg reklamy/ 
pracy:  teren Ciechanów, Pułtusk, Nowy 
Dwór Maz., Mława, Płońsk, Nasielsk, 
Serock. Bardzo proszę o przemyślane 
zgłoszenia na adres: firmaworld@o2.pl
Sprzedam BEZPOŚREDNIO dom 
w Nasielsku. Tel. 502 343 122.
Sprzedam działki budowlane i rolne 
w Głodowie k. Nasielska. Tel. 502 343 
122.
Sprzedam działkę – Kosewo (prąd, 
woda, gaz, blisko przedszkole).  
Tel. 500 138 106.
Sprzedam działkę budowlaną w Nowej 
Wsi – pow. 1900 m2. Tel. 513 270 089.
Sprzedam żużel (szlaka) – TANIO.  
Tel. 695 163 726.
Sprzedam Hondę Accord 2.0 i, benzyna, 
gaz, grudzień 94. Tel. 694 803 326.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną. Tel. 885 
013 097.
Kupię ziemię rolną lub wezmę w dzier-
żawę – okolice Nasielska. Tel. 609 512 
807.
Sprzedam działkę budowlaną – Nasielsk 
PKP. Tel. 664 414 891.
Lokal do wynajęcia w centrum miasta. 
Tel. 501 647 181; 501 645 612.
Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 501 647 
181; 501 645 612.
Sprzedam rozsiewacz Amazone.  
Tel. 602 870 540.
Przyjmę Panią do sprzątania. Tel. 537 
453 996.
Sprzedam M4 w Nasielsku, osiedle 
Piłsudskiego. Tel. 501 421 680; 509 
785 428.
Do wynajęcia w Nasielsku trzy poko-
je, kuchnia, łazienka, C.O., oddzielne 
wejście. Tel. 602 793 096; 784 672 567.
Sprzedam sianokiszonkę, siano, słomę. 
Tel. 798 556 589.
Sprzedam działkę 1600 m2 – Kosewo. 
Tel. 501 136 623.
Zatrudnię pracowników budowlanych 
– elewacje. PILNE! Tel. 501 606 148; 
604 257 975.
Szukam dobrego opiekuna dla półrocz-
nego oswojonego i zadbanego kota.  
Tel. 697339708.
Usługi remontowo – budowlane.  
Tel. 505151154.
Do wynajęcia kawalerka w Starych 
Pieścirogach blisko dworca PKP. Tel 608 
350 378.
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

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE 

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE  
PSÓW i KOTÓW 

MIEJSCE BADAŃ:  FARMA KRZYCZKI

TERMIN BADAŃ: 03.03.2013 (niedziela) od godz. 9.00 do 13.00

Zapisy tel. 22/855 52 60,  609 857 363 

Zwierzęta zostaną przebadane przez LEKARZY WETERYNARII.

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
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „piątego” 22.02.2013 r.:
1. Janusz Wydra – Janusz Muzal    191 pkt (59,69%)
2. Mariusz Figurski  – Krzysztof Turek   178 pkt (55,63%)
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   173 pkt (54,06%)
4. Józef Dobrowolski – Grzegorz Kosewski   153 pkt (47,81%)
5. Kazimierz Kowalski – Paweł Lasocki    134 pkt (41,88%)
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   131 pkt (40,94%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2013:
1. Janusz Wydra      26 pkt
2. Kazimierz Kowalski     24 pkt
3–4. Piotr Kowalski       23 pkt
 Grzegorz Nowiński     23 pkt
5. Krzysztof Morawiecki     22 pkt
6. Janusz Muzal      19 pkt
7. Józef Dobrowolski     18 pkt
8–9. Adam Banasiuk      16 pkt
 Jerzy Krzemiński      16 pkt
10. Grzegorz Kosewski     14 pkt

PK

fot. T. Zawadzki (archiwum)

Tenis stołowy

Remis na 
początek
W niedzielę, 24 lutego rozpoczę-
ła się runda rewanżowa sezonu 
2012/2013 w tenisie stołowym, 
w której wystąpiły dwa nasze zespo-
ły – LUKS Cieksyn i Sparta Nasielsk. 
LUKS, grający w grupie pięciu drużyn 
walczących o awans do III ligi, spotkał 
się z wiceliderem UKS Sanniki, który 
jest głównym kandydatem do awan-
su. Mając na uwadze wysoką porażkę 
w pierwszej rundzie, nasi zawodnicy 
postanowili powalczyć o lepszy wy-
nik. Rewanż, można powiedzieć, 
częściowo się udał, chociaż ze-
spół z Cieksyna z powodu choroby 
i ważnych spraw osobistych wystąpił 
w osłabionym składzie, bez dwóch 
podstawowych zawodników. Z ko-
nieczności musiała wystąpić Iwona 
Żyła, która zaprezentowała się bar-
dzo dobrze i w grze deblowej wraz 
z partnerem zdobyła bardzo cenny 
punkt. Ostatecznie mecz zakończył 
wynikiem remisowym 7:7. Należy 
uznać to za niespodziankę, ponie-
waż zespół z Sannik, poza remisem 
z liderem grupy, wszystkie pojedynki 
w pierwszej rundzie wygrywał dość 
wyraźnie. Najlepszym zawodnikiem 
meczu był jego najmłodszy uczest-
nik – Kamil Białorudzki, który zdobył 
komplet punktów.
W drugim meczu Sparta Nasielsk, 
walcząca w grupie o miejsca 6.–10., 
gościła u siebie zawsze groźną dru-
żynę z Sarbiewa. Przed rozgrywkami 
była ona uważany za jednego z kan-
dydatów do awansu. Sarbiewo ma 
bardzo wyrównany zespół, jednak 
zanotował on kilka niespodziewa-
nych porażek i znalazł się w grupie 
walczącej o utrzymanie się w IV lidze. 
Mimo dobrej gry i po wyrównanych 
pojedynkach Sparta uległa rywalowi, 
przegrywając 8:2.
Następne me cze odb ędą s ię 
w niedzielę, 3 marca br. Zespół 
LUKS-u wyjeżdża do lidera UKS 
Budki Piaseckie, a Sparta będzie goś-
cić w Nasielsku drużynę z Siedlina. 

as

Dużo znaków zapytania przed rozpoczęciem rundy wiosennej

Rozstrzelali nam Żbika
Już za trzy tygodnie nasi piłkarze 
wybiegną na boisko, aby walczyć 
o ligowe punkty. Tych punktów nie 
można bezmyślnie tracić, bo jest 
o co walczyć. Drużyna ma szansę 
na awans do IV ligi.  
O awansie myśli też jeszcze kil-
ka drużyn, dlatego wytrwale pra-
cują i systematycznie sprawdzają 
gotowość do podjęcia walki. Wy-
niki spotkań kontrolnych poka-
zują, że są na dobrej drodze, aby 
znowu pokrzyżować plany Żbi-
kowi. Nasi najgroźniejsi przeciw-
nicy, tj. MKS Ciechanów i Korona 
Szydłowo, właściwie już są gotowi 
do rozgrywek. Szczególnie do-
brze w meczach kontrolnych wy-
pada druż yna z  C iechanowa. 
W wypadku tej drużyny procentuje 

posiadanie dobrego zaplecza tre-
ningowego, a zwłaszcza płyty pił-
karskiej ze sztuczną nawierzchnią. 
I jeszcze jedno warto podkreślić 
– władze samorządowe Ciechano-
wa przeznaczyły na potrzeby klu-
bu grającego w tej samej lidze, co 
nasz Żbik, prawie trzy razy więcej 
pieniędzy.
Żbik wprawdzie nie próżnuje, ale 
kłopotów mu też nie brak. Pisali-
śmy już o problemach z bazą tre-
ningową. Nic się w tej dziedzinie 
nie poprawiło. Pogoda też nadal nie 
jest łaskawa, Orlik jest wciąż zaśnie-
żony, z korzystaniem z hali rów-
nież są kłopoty. Mecze kontrolne 
trzeba rozgrywać na wyjazdach, 
a na posiadanie własnego boiska ze 
sztuczną nawierzchnią w najbliższej 
przyszłości nie ma co liczyć. O pie-
niądzach lepiej nie wspominać. Od-
bija się to na formie zawodników. 
Są też i kłopoty kadrowe. Szcze-
gólnie widoczne jest to w liniach 
defensywnych. Gdy dodamy do 
tego nieustabilizowaną formę na-
szego bramkarza, to już mamy pe-
łen obraz możliwości i odpowiedź, 
na co można liczyć w rundzie wio-
sennej. Z obsadą bramki są jeszcze 
inne kłopoty. Aktualnie Żbik ma 
tylko jednego bramkarza, Danie-
la Kulpę, a zawsze może się coś na 

boisku wydarzyć i nie będzie komu 
go zastąpić.
Drużyna rozegrała już siedem spot-
kań kontrolnych, pozostały jeszcze 
cztery. Okres przygotowawczy 
zbliża się więc nieubłaganie do 
końca, a stabilizacji drużyny i kon-
centracji na zamierzonym celu nie 
widać. Niepokojący jest zwłaszcza 
wynik ostatniego sparingu, który 
Żbik rozegrał 23 lutego w Ciecha-
nowie z Błękitnymi z Raciąża. 
Można powiedzieć, że Żbik został 
rozstrzelany. Tak stwierdziło wielu 
obserwatorów tego meczu.
Niepokoi jednak nie tyle wy-
soka porażka w stosunku 7:2 
(5:2), ile sama postawa drużyny. 
W meczu nie zagrało kilku zawod-
ników z podstawowego składu. 
A przeciwnik liczył, że Żbik wystąpi 
w składzie najsilniejszym. Wygląda-
ło to na poważny nietakt w stosun-
ku do rywala. Taka postawa chwały 
naszej drużynie z pewnością nie 
przynosi. Na usprawiedliwienie 
nieobecności niektórych z naszych 
piłkarzy wpłynęło to, że większość 
z nich pracuje, a mecz odbywał się 
o w sobotę o godz. 10. To ważny 
argument. Klubu nie stać na zre-
kompensowanie zawodnikom utra-
conych zarobków.

Błękitni z Raciąża to drużyna z du-
żymi tradycjami. W chwili obecnej 
gra w IV lidze i robi wszystko, aby 
na nowo się z nią liczono. Jeszcze 
w poprzednim sezonie graliśmy 
z Błękitnymi w jednej grupie ligi 
okręgowej. W rywalizacji o awans 
drużyna z Raciąża wyprzedziła na-
szą o jeden punkt. W bezpośred-
nich pojedynkach byliśmy jednak 
nieco lepsi. Obecna przegrana 7:2, 
nawet gdy weźmie się pod uwa-
gę, że w meczach kontrolnych na 
wyniki zwraca się mniejszą uwa-
gę, rzuca nie najlepsze światło na 
nasza drużynę. A o markę trzeba 
dbać, tak jak w handlu. Szat roz-
dzierać jednak nie należy, bowiem 
w pełnym składzie drużyna byłaby 
w stanie uzyskać dużo korzystniej-
szy wynik.
W minionych dwóch tygodniach 
Żbik rozegrał jeszcze dwa mecze 
sparingowe: w Legionowie z Dę-
bem Wieliszew (klasa A) i w Nowym 
Dworze z Wkrą Pomiechówek (LO). 

Uzyskane wyniki trzeba uznać za 
przyzwoite. Z Dębem Żbik zremi-
sował 3:3 (2:1), a z Wkrą wygrał 5:4 
(3:1). Zarząd, na podstawie obserwa-
cji pracy trenerów i zawodników, jest 
przekonany, że drużyna łatwo nie 
odda pola i powalczy o utrzymanie 
pierwszej lokaty. Tylko ona daje bez-
pośredni awans.
Do rozpoczęcia rozgrywek nasz 
zespół rozegra jeszcze trzy mecze 
kontrolne: 2 marca o godz. 14.30 
z Marcovią Marki. Obydwa mecze 
odbędą się w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. Ostatnimi sparingpart-
nerami Żbika będą: Legionovia  
(III liga) 6 marca o godz. 18 w Le-
gionowie i Milan Milanówek (LO) 
9 marca – ten mecz odbędzie się 
w Milanówku. A potem już liga. 
Pierwszymi przeciwnikami Żbi-
ka będą jego dwaj główni rywale 
w walce o awans: Korona Szydłowo 
i MKS Ciechanów. Mają na swym 
koncie tyle samo punktów co Żbik.

az


