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Clive Harris w Nasielsku
	 W	niedzielę	3	czerwca	w	godzinach	popołudniowych	przy-
będzie	 do	 Nasielska	 znany	 na	 całym	 świecie	 najsłynniejszy	
uzdrowiciel	Clive	Harris.
	 Harris	 jest	 Anglikiem,	 ale	 od	 wielu	 lat	 mieszka	 w	 Afryce,	
a	jego	życiowym	powołaniem	jest	leczenie	chorych	i	w	tym	celu	
odwiedza	wszystkie	zakątki	naszego	globu	niosąc	pomoc	potrze-
bującym.	
–	 urodziłem	się	z	darem	uzdrawiania	i	nie	pamiętam	czasu,	

kiedy	nie	uzdrawiałem	–	wspomina	Harris
–	 gdy	 byłem	 niemowlęciem	 to	 ludzie	 dotykali	 mnie,	 żeby	

odzyskać	zdrowie.
	 Clive	Harris	uzdrawia	za	darmo,	ponieważ	nie	chciałby	by,	
biedny	człowiek	nie	przyszedł	do	niego	 z	przyczyny	 finanso-
wej.
	 Ludzie	 jednak	 wiedzą,	 że	 ma	 swoje	 wydatki	 i	 samowolnie	
składają	ofiary	tuż	po	„wizycie”.
	 Na	spotkanie	z	Clive	Harrisem	trzeba	zaopatrzyć	się	w	bilety,	
które	będą	wydawane	bezpłatnie	w	piątek	25	maja	o	godzinie	900	
w	Nasielskim	Ośrodku	Kultury	–	ul.	Kościuszki	12.
	 Seans	leczniczy	w	dniu	3	czerwca	również	odbędzie	się	w	Na-
sielskim	Ośrodku	Kultury	w	godzinach	popołudniowych.

Red.

Napad Na kasę
	 W	czwartek	10	maja	br.	w	godzinach	południowych	miał	
miejsce	 napad	 na	 kasę	 Zarządu	 Gospodarki	 Komunalnej	
i	Mieszkaniowej	w	Nasielsku.Trzech	napastników	z	bronią	w	ręku	
(czwarty czekał w samochodzie na zewnątrz)	 wtargnęło	 do	
pomieszczeń kasowych	ZGKiMu	i	po	sterroryzowaniu	kasjerki	
i	 pracownic	 ukradli	 pieniądze	 przeznaczone	 na	 wypłaty	 dla	
pracowników.
	 Policja	 jest	 na	 tropie	 złodziei	 i	 prawdopodobnie	 z	 chwilą	
ukazania	się	gazety	sprawcy	znajdą	się	już	za	kratkami.

Jubileuszowe
imieNiNy szkoły
	 Polska	tradycja	każe	w	sposób	szczególny	obchodzić	dzień	

patrona,	dzień	imienin.	Patrona	ma	każdy	z	nas.	Mają	go	
również	miasta,	ulice,	parki,	organizacje,	instytucje.	Mają	
go	też	szkoły.	
	 Imię	zobowiązuje.	Jest	wzorcem,	który	
winniśmy	naśladować.	Dlatego	też	szcze-
gólnie	starannie	wybiera	się	patronów	dla	
placówek,	w	których	przygotowywane	jest	
do	życia	młode	pokolenie.	
	 Nasielska	Szkoła	Podstawowa	nr	1	nosi	
imię	 Konstytucji	 3	 Maja.	 Przyjęła	 je	
równe	10	lat	temu	w	dwusetną	rocznicę	
uchwalenia	 tego	 doniosłego	 aktu	 praw-
nego.	Chwila	była	szczególna,	ponieważ	
wiele	wydarzeń	roku	1991	przypominało	
wydarzenie	 sprzed	 lat	 dwustu.	 I	 wtedy	
i	w	roku	1991	Polska	stanęła	przed	wiel-
ką	 szansą	 zajęcia	 należnego	 jej	 miejsca	
wśród	największych	państw	europejskich.	
Zadekretowane	 reformy	 polityczne,	 go-
spodarcze	i	społeczne	świadczyły	o	woli	
społeczeństwa,	które	chciało	żyć	w	pań-
stwie	nowocześnie	i	dobrze	rządzonym.	
	 Wielkie	 sprawy	 przełożone	 na	 język	
dziecka	stanowiły	podstawę	pracy	dydak-
tyczno	–	wychowawczej	tej	szkoły	w	ciągu	
minionych	 dziesięciu	 lat.	 Jubileuszowe	
obchody	nadania	Szkole	Podstawowej	nr	
1	w	Nasielsku	imienia	Konstytucji	3	Maja	
odbyły	się	w	poniedziałek	30	kwietnia	i	w	
dużej	 mierze	 stanowiły	 podsumowanie	
pracy	szkoły	w		tej	dekadzie.	
	 Już	na	pierwszy	rzut	oka	można	zobaczyć,	jak	wiele	zmieniło	
się	w	życiu	szkoły	w	tym	czasie.	Zdecydowanej	poprawie	uległa	
baza	 szkoły.	 Widać	 sporo	 nowoczesnego	 sprzętu.	 Działalność	

dydaktyczno	–	wychowawcza	szkoły	ma	swoje	wizualne	odzwier-
ciedlenie	na	korytarzach.	
	 Zwraca	tu	uwagę	dokumentacja	osiągnięć	szkoły	i	uczniów.	

dokończenie na str. 6
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ObradOwała rada
	 Jedyna	w	kwietniu	sesja	Rady	Miejskiej	
odbyła	się	26.04.b.r	Rozpoczęła	się	punk-
tualnie	o	godz.10.oo	w	sali	konferencyjnej	
Urzędu	Miejskiego.
	 Głównym	 punktem	 obrad	 miało	 być	
rozpatrzenie	opinii	Regionalnej	Izby	Ob-
rachunkowej	i		wniosku	Komisji	Rewizyj-
nej	o	udzielenie	absolutorium	dla	Zarządu	
Miejskiego	za	wykonanie	budżetu	gminy	
w	2000	roku.
	 Obradom	 przysłuchiwali	 się	 a	 także	
często	zabierali	głos	mieszkańcy	gminy.
	 Po	ustaleniu	porządku	obrad	przewod-
niczący	Rady	pan	Grzegorz	Duchnowski	
oddał	 głos	 mieszkańcom	 przybyłym	 na	
sesję	 Między	 innymi	 poruszano	 sprawę	
bezpieczeństwa	dzieci	w	drodze	do	szkół	
miejskich,(	brak	chodnika	na	ul.	Polnej,	
zatrudnienia	osoby	do	pomocy	dzieciom	
przy	przejściu	przez	jezdnię	przy	Szkole	
Podstawowej	na	ul.	Kościuszki	 ).	Postu-
lowano	o	to	by	wszystkie	ważniejsze	dla	
mieszkańców	 instytucje	 (Sąd,	 szpital,	

Z prac ZarZądu Miejskiego
	 Na	 posiedzeniu	 w	 dniu	 3.04	 Zarząd	
Miejski	zatwierdził	wniosek	kierowany	do	
Agencji	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	
Rolnictwa	w	Warszawie	o	dotację	z	Pro-
gramu	 Aktywizacji	Obszarów	Wiejskich	
na	 dofinansowanie	 budowy	 wysypiska	
śmieci	w	Jaskółowie.
	 Zgodnie	 z	Uchwałą	R.M.	w	Nasielsku	
Zarząd	postanowił	 ogłosić	konkurs	ofert	
dla	osób	fizycznych	i	prawnych	zaintere-
sowanych	utworzeniem	placówki	 służby	
zdrowia	 na	 terenie	 byłej	 JW	w	Chrcyn-
nie.
	 Zarząd	 przyjął	 uchwałę	 w	 sprawie	
zmiany	wysokości	 stawki	 (za	1godz),	 za	
udział	w	akcjach	ratowniczo-gaśniczych.	
Wysokość	stawki	określono	na	5zł	/godz

K K K

	 Posiedzenie	Zarządu	w	dniu	12.04	roz-
poczęło	się	od	części	wyjazdowej	na	teren	
kopalni	żwiru	„Paulinowo	II”.	Po	dokona-
niu	wizji	lokalnej	jednomyślnie	wyrażono	
stanowisko	że	mając	na	względzie	dotych-
czasową	dobrą	współpracę	i	dobrą	jakość	
kruszywa	uzyskiwanego	z	tej	kopalni	,	jak	
też	korzyści	płynące	dla	całej	lokalnej	spo-
łeczności	Zarząd	wyda	pozytywną	opinię	
w	sprawie	poszerzenia	działalności	przez	
firmę	„TECHNO-ŻWIR”.
	 Drugi	 punkt	 to	 spotkanie	 Zarządu	 z	
mieszkańcami	 Nasielska	 z	 ulicy	 Piłsud-
skiego,	 których	 posesje	 znajdują	 się	 w	
bezpośredniej	bliskości	działki	na	której	
proponowane	 jest	 uruchomienie	 prze-
twórstwa	mięsnego.	Wobec	stanowczego	
sprzeciwu	 mieszkańców,	 żądających	
wstrzymania	rozpoczętej	procedury	praw-
nej,	inwestorzy	zrezygnowali	z	lokalizacji	
swego	zakładu	w	Nasielsku.
	 Zarząd	pozytywnie	rozpatrzył	podanie	
pani	B.	Zmysłowskiej	o	wyrażenie	zgody	
na	sprzedaż	piwa	o	zaw.	alk.	do	i	powy-
żej	 4,5%	 w	 budynku	 dzierżawionym	 od	
nasielskiego	 SKR-u	 przy	 ul	 Sportowej.	
Jednocześnie	odmówił	zgody	na	sprzedaż	
piwa	 dla	 właścicieli	 „Starego	 Młyna”,	
którzy	chcieli	sprzedawać	piwo	i	inne	na-
poje	w	bufecie	klubu	sportowego	„Żbik”	
Nasielsk.
	 Zarząd	 Miejski	 zapoznał	 się	 z	 opinią	
Powiatowego	 Inspektora	 Sanitarnego	 w	
związku	z	kontrolą	przeprowadzoną	w	Szko-
le	podstawowej	w	Budach	Siennickich.

K K K

	 18.04	Zarząd	Miejski	na	swoim	trzecim	
w	miesiącu	kwietniu	posiedzeniu	zatwier-
dził	 projekt	 uchwały	 Rady	 Miejskiej	 w	
sprawie	uporządkowania	i	zatwierdzenia	
nazewnictwa	miejscowości	i	ulic	na	tere-
nie	miasta	i	gminy	Nasielsk.
	 Zatwierdzono	 projekt	 uchwały	 Rady	
Miejskiej	w	sprawie	nadania	nazwy	ulicy	
we	wsi	Borkowo.
	 Zarząd	podjął	uchwałę	o	nieskorzysta-
niu	 z	 prawa	 pierwokupu	 nieruchomości	
niezabudowanej,	położonej	w	miejscowo-
ści	Lelewo,	gm.	Nasielsk.
	 Mając	 na	 względzie	 dobro	 i	 bezpie-

czeństwo	 dzieci	 uczęszczających	 do	
Szkoły	Podstawowej	w	Nasielsku	Zarząd	
Miejski	 postanowił	 przekazać	 środki	
finansowe	 na	 kontynuację	 rozbudowy	
szkoły	w	bieżącym	roku.
	 Wobec	wycofania	się	z	obietnic	sponso-
rowania	rozbudowy	szkoły	przez	różnych	
darczyńców	 pieniądze	 te	 postanowiono	
uzyskać	 ze	 środków	 przeznaczonych	na	
budowę	 oczyszczalni	 ścieków	 w	 Nasiel-
sku.

	 Zarząd	 Miejski	 zatwierdził	 projekt	
uchwały	 Rady	 Miejskiej	 w	 sprawie	 od-
dania	w	użytkowanie	wieczyste	w	trybie	
bezprzetargowym,	 gruntów	 położonych	
w	 Cieksynie	 o	 powierzchni	 2,10	 ha	 	 na	
rzecz	Gminnej	Spółdzielni	„Samopomoc	
Chłopska”	w	Nasielsku.	Projekt	uchwały	
zostanie	przedstawiony	Radzie	Miejskiej		
na	najbliższej	sesji.
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	 Czwarte	 posiedzenie	 Zarządu	 Miej-
skiego	 obejmowało	 tylko	 jeden	 punkt-	
spotkanie	i	negocjacje	ze	spadkobierca-
mi	własności	gruntów	po	p.Cz.	Karolak	
położonych	w	Nasielsku	przy	ul.	Lipowej,	
w	sprawie	nabycia	w/w	gruntów.	Po	do-
konaniu	wizji	lokalnej	i	przeprowadzeniu	
negocjacji	ustalono	cenę	zakupu	działek	
i	wysokość	odszkodowania	za	wcześniej-
sze	użytkowanie	tej	nieruchomości.	Za-
warte	w	umowie	ustalenia	będą	wiążące	
dla	stron	negocjacji	po	podjęciu	uchwały	
w	tej	sprawie	przez	Radę	Miejską.

K K K

	 Ostatnie	 posiedzenie	 Zarządu	 odbyło	
się	25	kwietnia	

	 Rozpatrywano	między	innymi	następu-
jące	 sprawy.	 Zarząd	 zatwierdził	 projekt	
uchwały	Rady	Miejskiej	w	sprawie	nie-
odpłatnego	nabycia	od	Starostwa	Nowo-
dworskiego	nieruchomości	zabudowanej,	
położonej	w	Cieksynie	o	pow.3800	m2.	Na	
powyższej	działce	znajdują	się	zabudowa-
nia	Ośrodka	Zdrowia.
	 Zarząd	 zawnioskował	 o	 ogłoszenie	
przetargu		na	sprzedaż	działek	znajdują-
cych	się	w	Nasielsku	przy	ul.	Sosnowej	i	
Warszawskiej	ustalając	cenę	wywoławczą	
1m2	powierzchni	na	18	zł.	
	 Zatwierdzono	 projekt	 uchwały	 Rady	
Miejskiej	w	sprawie	nabycia	nieruchomo-
ści	położonej	w	Nasielsku	przy	ul.	Lipo-
wej.
	 Przekazano	do	Komisji	Infrastruktury	
podanie	 Rady	 	 Sołeckiej	 wsi	 Pniewo	 w	
sprawie	ujęcia	w	planach	inwestycyjnych	
zwodociągowania	tej	miejscowości
	 Zarząd	 zapoznał	 się	 i	 zatwierdził	 po-
zytywną	 opinię	 Regionalnej	 Izby	 Obra-
chunkowej	ze	sprawozdania	z	wykonania	
budżetu	 gminy	 za	 2000	 rok	 Opinia	 ta	
zostanie	przedstawiona	Radzie	Miejskiej	
na	najbliższej	sesji.
	 Zarząd	Miejski	w	uznaniu	całokształtu	
pracy	 włożonej	 w	 kierowanie	 Zespołem	
Szkół	nr.1	w	Nasielsku	postanowił	przy-
znać	doroczną	nagrodę	Burmistrza	pani	
Dyrektor	Bożenie	Roszczenko.
	 Zarząd	 Miejski	 odmownie	 rozpatrzył	
podanie	Jednostki	OSP	w	Nasielsku	o	do-
finansowanie	drugiego	etapu	rozbudowy	
strażnicy	.	Przyczyną	odmowy	jest		niezło-
żenie	wniosku	o	środki	finansowe	na	pla-
nowane	prace	w	czasie	przygotowywania	
projektu	budżetu	w	dziale	inwestycje.

wynotował	S.W.

ZUS,	 Urząd	 Skarbowy)	 znajdowały	 się	
w	 jednym	 mieście	 a	 nie	 jak	 dotychczas	
w	kilku.	Zwracano	uwagę	na	niszczejące	
opuszczone	 obiekty	 po	 byłej	 mleczarni,	
restauracji	 „Złoty	 Kłos”,	 które	 szpecą	
miasto	i	są	dewastowane	przez	nastolet-
nich	chuliganów.
	 Sołtys	Siennicy	pan	Piekarski	przed-
stawił	 problem	 zdewastowanej	 i	 coraz	
bardziej	niszczejącej	drogi	powiatowej	
–	 ulicy	 Sikorskiego	 -	 prowadzącej	 do	
„Instalu”.	 Rozjeżdżona	 ciężkimi	 pojaz-
dami	nakładka	asfaltowa	jezdni	pokru-
szyła	i	pozapadała	się	tworząc	olbrzymie	
dziury.	 Aby	 nie	 połamać	 zawieszeń	
samochody	osobowe	zmuszone	są	jechać	
slalomem	między	dziurami	a	po	deszczu	
ulica	 ta	 jest	 całkowicie	 niedostępna	
dla	 rowerzystów	 i	 osób	 pieszych,	 gdyż	
tworzą	się	olbrzymie,	nie	do	przebycia	
kałuże.	Interwencje	w	Powiatowym	Za-
rządzie	Dróg		i	u	radnych	powiatowych	
nie	odnoszą	skutku.
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1. wodociągi.
	 W	 poprzednim	 numerze	 informowa-
liśmy	 szczegółowo	 o	 podjętych	 przez	
gminę	 pracach	 przy	 budowie	 nowych	
sieci	wodociągowych.	Prace	przebiegają	
na	ogół	sprawnie,	chociaż	przy	budowie	
niektórych	linii	przeszkadza	utrzymujący	
się	wysoki	poziom	wód	gruntowych.	Prze-
widuje	 się,	 że	 prace	 zostaną	 wykonane	
terminowo.	
	 Przypomnę,	że	firma	pana	Truszkow-
skiego	buduje	trzy	wodociągi	-	w	Nowej	
Wronie	 (prace	 zaawansowane	 w	 70%),		
w	 Mazewie	 –	 Słustowie	 (także	 70%	 za-
awansowania)	 i	 w	 Morgach	 (wodociąg	
ten	będzie	oddany	najwcześniej,	chociaż	
dużym	utrudnieniem	jest	tu	poziom	wód	
gruntowych).	Czwartą	budowę	prowadzi	
w	Chrcynnie		Zakład	Urządzeń	Wodnych	
z	Mławy.	Wykonano	już	50%	przewidzia-
nych	prac.

2. drogi.
	 Kontynuowana	jest	budowa	drogi	Bro-
ninek	–	Kędzierzawice.	Na	odcinku	1km	
wykonywane	 są	 prace	 przygotowawcze	

	 Mieszkańcy	 przedstawili	 też	 pro-
blem	 zanieczyszczenia	 rzeki	 Nasielnej,	
przepływającej	 przez	 miasto,	 w	 której	
nagromadzone	 śmieci	 	 powodują	 zatory	
a	 wzrastająca	 temperatura	 powietrza	
powoduje	 fermentacje	 nagromadzonych	
śmieci	i	obrzydliwy	fetor.	Pytano	też	o	stan	
realizacji	przygotowań	do	inwestycji	tak	
potrzebnej	miastu	jaką	jest	oczyszczalnia	
ścieków.
	 Po	odczytaniu	przez	Burmistrza	spra-
wozdania	z	prac	Zarządu	Miejskiego	mię-
dzy	sesjami	Rady,	 radny	G.	Arciszewski	
rozpoczął		następny	punkt	obrad	–	inter-
pelacje	 i	 zapytania	 radnych.	 Pytał	 o	 m.	
in.	 o	 szczegóły	 dotyczące	 przetargu	 na	
oczyszczalnię	ścieków	w	Nasielsku,	zgła-
szał	brak	poprawy	stanu	dróg	osiedlowych	
na	Krupce,	Piłsudskiego,	Klonowej.	Radny	
A.	Grabowski	przypomniał	radnym	o	cał-
kowitym	braku		inwestycji	w	największym	
po	mieście	okręgu	wyborczym	-	w	Pieściro-
gach.	Michał	Grubecki	w	swym	wystąpie-
niu	wnioskował	również	by	część	środków	
zarezerwowanych	na	cele	funkcjonowania	
Rady	przeznaczyć	na	remonty	dróg.
	 Niespodziewanie,	 wyjątkowo	 radni	
nasielscy	w	tym	punkcie	obrad	udzielili	
głosu	p.	–	mieszkance	miasta	która	spóź-
niła	się	na	sesję	.	Podnosiła	ona	kwestie	
związane	z	brakiem		rzetelnych	informacji	
na	temat	wydarzeń	interesujących	wszyst-
kich	 mieszkańców	 np.	 sesji.	 Domagała	
się	wyjaśnień	w	sprawie	 szeregu	plotek	
krążących	 po	 mieście	 a	 związanych	 z	
działaniami	radnych.	Zażądała	poważnego	
traktowania	przez	radnych	i	radę	swoich	
wyborców.	 W	 ten	 sposób	 interpelacje		

zamieniły	się	w		polemikę	dotyczącą	nie-
doinformowania	społeczeństwa	na	temat	
działalności	Rady..	Radny	G.	Arciszewski	
zgłosił	nawet	wniosek	by	obrady	radnych	
były	filmowane	i	transmitowane	poprzez	
sieć	 telewizji	 kablowej.	 On	 jest	 gotów	
pokryć	 50	 %	 kosztów	związanych	 z	 tym	
przedsięwzięciem.	Oficjalny	wniosek	 	w	
tej	sprawie	został	odrzucony	przez	Radę.	
Przyjęto	 natomiast	 wniosek	 radnego	 G.	
Grubeckiego	 o	 zwiększenie	 ilości	 tablic	
informacyjnych		na	terenie	gminy.
	 Burmistrz	udzielił	odpowiedzi	na	zgło-
szone	 zapytania	 i	 interpelacje	 radnych.	
Między	innymi	poruszył	sprawę	opóźnia-
jącego	 się	 podpisania	aktu	 notarialnego	
własności	 terenu	 po	 JW	 w	 Chrcynnie,	
przedstawił	stan	rozmów	z	władzami	PKP	
o	możliwości	podłączenia	się	do	kolektora	
ściekowego	 i	 oczyszczalni	 i	 odprowa-
dzania	 tam	 ścieków	 z	 terenu	 Pieściróg.	
W	 sprawie	 drogi	 Nasielsk	 –	 Pieścirogi	
stwierdził	że	w	związku	ze	zmianą	założeń	
technicznych	tej	drogi	jest	opracowywany	
nowy	harmonogram	prac	który	przedstawi	
w	późniejszym	czasie	
	 Po	przerwie	ok.	godz.14.oo	przystąpiono	do	
następnego	punktu	obrad.	Pani	A.	Rogalska	–	
skarbnik	gminy	przedstawiła	z	upoważnienia	
Zarządu	Miejskiego	sprawozdanie	z	wykona-
nia	budżetu	gminy	za	rok	2000	,wraz	z	opinią	
RIO	na	powyższy	temat.	Opinia	Komisji	Re-
wizyjnej	również	była	pozytywna.	W	dyskusji	
radni		omawiali	przyczyny	deficytu	budżeto-
wego	i	jego	skutki	dla	gminnego	samorządu	
w	roku	bieżącym.	W	głosowaniu	wniosku	
o	absolutorium	dla	Zarządu	za	ubiegły	rok	
za	skwitowaniem	było	14	radnych	przy	10	

przeciw.
	 Po	głosowaniu	absolutoryjnym	przystą-
piono	do	przyjęcia	uchwał	w	 sprawach:	
-	 ustalenia	 nowych	 	 cen	 wody	 z	 sieci	
komunalnej,-	 ceny	 1m3	 ścieków	 odpro-
wadzanych	do	kanalizacji	miejskiej,	usta-
lenia	 ceny	 za	 wywóz	 odpadów	 stałych,.	
Podniesiono	stawki	czynszu	regulowanego	
za	lokale	mieszkalne	i	socjalne.	Rada	zde-
cydowała	o	przystąpieniu	do	sporządzenia	
zmian	w	Miejscowym	Planie	Zagospoda-
rowania	Przestrzennego	gminy	Nasielsk	
dotyczących	wsi	Paulinowo	i	Pieścirogi.
	 Rada	 nadała	 nazwę	 ulicy	 w	 miejsco-
wości	Borkowo	,	oraz		przyjęła	uchwałę	o	
zatwierdzeniu	nazewnictwa	miejscowości	
i	nazw	ulic	na	terenie	miasta	i	gminy	Na-
sielsk.
	 Przyjęto	 proponowane	 przez	 Zarząd	
zmiany	w	budżecie	gminy	na	2001	rok.
	 Podjęto	 również	 uchwałę	 o	 nieod-
płatnym	przejęciu	przez	gminę	Nasielsk	
działki	 wraz	 z	 zabudowaniami	 Ośrodka	
Zdrowia	 w	 Cieksynie.	 Na	 koniec	 głoso-
wań	Rada	przyjęła	plan	pracy	na	bieżący	
rok.
	 Ostatnim	 punktem	 pracy	 Rady	 było	
zapoznanie	 się	 radnych	 z	pismami	 skie-
rowanymi	 do	 tego	 gremium.	 Odczytano	
pisma:	mieszkańców	wsi	Jaskółowo	pro-
testujących	w	sprawie	budowy	wysypiska	
odpadów	 na	 terenie	 wsi,	 prośbę	 Rady	
Sołeckiej	wsi	Andzin	o	przystąpienie	do	
zmiany	 Planu	 Zagospodarowania	 Prze-
strzennego	tej	wsi.
	 Po	 blisko	 12	 godzinach	 pracy	 Rada	
zakończyła	obrady.

S.W.

do	położenia	nawierzchni	asfaltowej.	Na-
wierzchnia	ta	winna	być	ułożona	do	końca	
bieżącego	miesiąca.

	 Zarząd	 Gospodarki	 Komunalnej	 i	
Mieszkaniowej	przejął	od	Zarządu	Miej-
skiego	 kompetencje	 w	 zakresie	 utrzy-
mania	dróg	gminnych.	Aktualnie	 trwają	
prace	przygotowawcze	do	realizacji	zadań	
z	tego	zakresu.	Przygotowywany	jest	pro-
gram,	kalkulacje	oraz	potrzebny	sprzęt.

3. przetargi.
	 W	końcową	fazę	wkroczyła	procedura	
przetargowa	 dotycząca	 dwóch	 bardzo	
ważnych	dla	gminy	inwestycji,	tj.	oczysz-
czalni	 ścieków	 i	 kanalizacji	 oraz	 stacji	
uzdatniania	wody	w	Cieksynie.	Dobiega	
końca	 wyłanianie	 wykonawcy	 projektu	
technicznego	oczyszczalni	ścieków	i	sieci	
kanalizacyjnej.	
	 W	 wypadku	 SUW	 w	 Cieksynie	 zo-
stanie	wyłoniona	firma,	która	tę	stację	
zbuduje.	 Władze	 samorządowe	 liczą,	
że	Społeczny	Komitet	Wodociągowania	
miejscowości	rejonu	Cieksyna	przyspie-
szy	przygotowanie	projektu	techniczne-
go,	ponieważ	praca	stacji	uwarunkowa-
na	 jest	odbieraniem	wody.	Prace	przy	

budowie	stacji	i	odpowiedniej	długości	
sieci	 wodociągowej	 przebiegać	 muszą	
równolegle.	

4. oświetlenie.
	 Został	 podpisany	 aneks	 do	 umowy	 	 z	
Zakładem	Energetycznym	dotyczący	kon-
serwacji	oświetlenia	ulicznego	w	gminie.	
Zakład	 zobowiązał	 się	 w	 ramach	 nowej	
stawki	 za	 konserwację	 wymienić	 źródła	
światła	 (lampy)	 na	 energooszczędne.	
Oświetlenie	 będzie	 sterowane	 zegarami	
astronomicznymi	(niezależnymi	od	czło-
wieka).	 Określona	 zostanie	 niezbędna	
intensywność	oświetlenia	i	dobrane	zosta-
ną	odpowiednie	do	potrzeb	moce	źródeł	
światła.	 Przedsięwzięcia	 te	 pozwolą	 na	
poprawę	jakości	oświetlenia,	a	ilość	zuży-
wanej	energii	zmniejszy	się	o	30%.	Koszty	
modernizacji	zwrócą	się	po	5	latach.	Uno-
wocześnienie	oświetlenia	ulicznego	będzie	
realizowane	 kompleksowo.	 Rozpoczęło	
się	od	Cieksyna.	Obecnie	wykonywane	są	
prace	w	centrum		miasta.

5. ekologia.
	 Przedstawiciele	 samorządów	 gmin-
nych	 Nasielska	 i	 Wieliszewa	 odwiedzili	
4	 zakłady	 unieszkodliwiania	 odpadów	
zlokalizowane	 	 w	 sercu	 Borów	 Tuchol-

ObradOwała rada
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skich.	 Powstanie	 składowiska	 odpadów	
w	Tucholi	przekonało	samorządy	trzech	
sąsiednich	gmin	do	wybudowania	podob-
nych	 zakładów.	 Powstanie	 składowisk	
nie	 tylko	nie	pogorszyło	 stanu	czystości	
tego	 terenu,	 ale	 w	 zdecydowany	 sposób	
stan	ten	poprawiło.	A	warto	pamiętać,	że	
Bory	 Tucholskie	 podlegają	 szczególnej	
ochronie.

6. Gazyfikacja.
	 Mieszkańców	 gminy	 niepokoi	 zaha-
mowanie	procesu	gazyfikacji	na	naszym	
terenie.	Przyczyn	tego	stanu	rzeczy	należy	
szukać	 też	 w	 czynnikach	 zewnętrznych.	
Wprowadzane	 było	 	 nowe	 prawo	 ener-
getyczne.	Restrukturyzowane	są	zakłady	
gazownicze.	Wydaje	się	jednak,	że	wkrótce	
sytuacja	może	ulec	poprawie.	Ostatnie	wi-
zyty	prominentnych	przedstawicieli	MOZG	
świadczą,	że	sytuacja	powoli	wraca	do	nor-
my.	Władze	samorządowe	gminy	cały	czas	
prowadzą	w	tej	sprawie	rozmowy.		Temat	
będzie	omawiany	na	posiedzeniu	Komisji	
Infrastruktury.

7. wścieklizna.
	 Choroby	 tej	 na	 szczęście	 na	 terenie	
naszej	 gminy	 w	 obecnym	 roku	 jeszcze	
nie	stwierdzono,	co	nie	znaczy,	że	nie	ma	
zagrożenia,	ponieważ	w	niezbyt	odległych	

od	nas	gminach	już	wystąpiła.	W	ostatnich	
dniach	kwietnia	także	na	terenie	naszych	
kompleksów	 leśnych	 dokonano	 zrzutów	
szczepionek	przeciwko	tej	chorobie.		Prze-
znaczone	 są	 one	 dla	 lisów.	 Kto	 znajdzie	
brązową	kostkę	o	wielkości	 zbliżonej	do	
wielkości	 pudełeczka	 zapałek	 i	 silnym	
rybim	zapachu	nie	powinien	 jej	brać	do	
rąk,	ponieważ	lis	już	jej	nie	podejmie.	Fakt	
dotknięcia	 szczepionki	należy	zgłosić	do	
lekarza	weterynarii	i	skontaktować	się	z	le-
karzem	medycyny.	Ponadto	przypominamy	
o	 obowiązku	 zaszczepienia	 przeciwko	
wściekliźnie	zwierząt	domowych.

8. uprawa maku.
	 Podobnie	jak	w	latach	ubiegłych	także	
i	w	 tym	roku	nie	wolno	u	nas	uprawiać	
maku.	 Rozporządzenie	 w	 tej	 sprawie	
wydał	wicewojewoda	warszawski.	Na	te-
renie	województwa	 	mazowieckiego	mak	
mogą	uprawiać	tylko	upoważnione	osoby	
w	powiatach:	płockim,	gostynińskim	i	so-
chaczewskim.		

9. Gospodarka wodna.
	 Zgodnie	 z	 przyjętym	 przez	 Walne	
Zgromadzenie	delegatów	Gminnej	Spółki	
Wodnej	planem	wykonano	renowację	cie-
ków	melioracji	 szczegółowej	na	odcinku	
10km.	Prace	wykonywano	mechanicznie.	
Polegały	one	na	odmuleniu	cieków	do	głę-
bokości	40cm.	Ponadto	odmulono	ręcznie	
120mb.	przepustów,	15	studzienek	drenar-

spacerkiem po Nasielsku

skich	oraz	33	wyloty	drenarskie.	Podjęte	
działania	umożliwią	 szybszy	 spływ	 wód	
z	terenów	zmeliorowanych	.	Prace	renowa-
cyjne	prowadził	Związek	Spółek	Wodnych	
z	 Nowego	 Dworu	 Maz.	 na	 polach	 wsi:	
Siennica,	Wągrodno,	Dąbrowa,	Jaskółowo,	
Chrcynno.		Zakres	prac	uzależniony	jest	w	
decydującym	stopniu	od	wysokości	skła-
dek	członkowskich.	Walne	Zgromadzenie	
delegatów	Gminnej	Spółki	Wodnej	ustaliło	
składkę	w	wysokości	20	zł		z	1	ha.

	 Rejonowy	 Inspektorat	 Melioracji	 w	
Nowym	Dworze	Maz.	planuje	przeprowa-
dzenie	pod	koniec	miesiąca	przetargu	na	
konserwację	odcinków	dwóch	rzek	prze-
pływających	przez	naszą	gminę	–	Nasielnej	
i	Kluskówki.	 Przewiduje	 się	 wykonanie	
następujących	prac:	usunięcie	przetamo-
wań,	 wycięcie	 ze	 skarp	 i	 dna	 porostów,	
oczyszczenie	wylotów	drenarskich.	Wyko-
nanie	tych	prac	umożliwi	szybszy	odpływ	
wody	rowami	otwartymi	i	siecią	drenarską	
z	terenów	zmeliorowanych.

Zanotował	AZ.

drzewo bez korony
	 Spacerując	ulicami	naszego	miasta	nie	
da	rady	przejść	obojętnie	obok	nowej	od-
miany	drzewa.	Hmm!	Drzewo	jak	drzewo.	
Co	w	tym	dziwnego?	Niby	nic!	W	zasadzie	to	
nawet	powinniśmy	być	z	tego	dumni.	W	koń-
cu	 Nasielsk	 ma	 to,	 czego	 nie	 mają	 inne	
miasta.	Dociekliwy	czytelnik	pewnie	za-
stanawia	się	teraz:	gdzie	ono	jest.	Wszyscy	
robią	wokół	niego	tyle	szumu,	a	to	pewnie	
zwykła	jarzębinka.	–	Otóż		niezupełnie.	Jest	
bowiem	grubsza	 i	zdecydowanie	wyższa.	
No i co? Dzieci też różnią się wzrostem i 
jakoś nikt nie robi z tego powodu afery. W	
porządku!	Ale	oprócz	wzrostu	nie	różnią	
się	 przecież	 niczym	 szczególnym	 mają	
przecież:	rączki,	nóżki,	główkę.	A	to	drze-
wo	zdaje	się,	że	nigdy	nie	miało	korony,	a	
przecież	„rośnie”	tam	już	tyle	lat.
	 Nie	jestem	botanikiem,	więc	trudno	mi	
powiedzieć	czy	to	drzewo	jest	za	młode	na	
„koronę”,	za	stare	czy	po	prostu	powinno	
stamtąd	zniknąć.

„złoty kłos”
	 Pytając	ludzi	o	pierwsze	skojarzenia	ze	słowem	„kłos”	najczęściej	pada	odpowiedź:	
ziarno,	zboże,	chleb.	„Nasielszczakom”	jednak	kojarzy	się	...	.	No	właśnie!	Wszyscy	chy-
ba	pamiętamy	czasy	świetności	Restauracji	–	bale	sylwestrowe,	spotkania	przy	kawie,	
wesela	(co	niektórzy	pewnie	nawet	własne).	To	były	czasy!
	 Na	miejscu	dawnej	restauracji	powstał	sklep	meblowy.	Tak,	tak	...	.	w	tym	samym	
budynku,	bez	zmiany	jego	nazwy	można	było	kupić	przedmioty,	które	pewnie	jeszcze	
do	dziś	stanowią	wystrój	niejednego	mieszkania.
	 A	co	się	dzieje	obecnie	ze	„Złotym	Kłosem”?	Dzisiaj	jego	drzwi	również	stoją	dla	nas	
otworem.	Z	jaką	ofertą?	Odpowiedź	na	to	pytanie	pozostawiam	już	Państwa	wyobraź-
ni.

dokończenie ze str. 3
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szanowni państwo !
	 Bank	 Przemysłowo	 –	 Handlowy	 od	 początku	 swojego	 istnienia	 stara	 się	
odpowiadać	na	wszelkie	potrzeby	Klientów	dostosowując	do	ich	oczekiwań	swą	
ofertę.	Mamy	nadzieję,	że	ci	z	Państwa,	którzy	korzystają	z	naszych	usług	są	z	nich	
zadowoleni.
	 Ze	szczególną	troską,	co	jest	przecież	naturalne	dla	banku	podchodzimy	do	
bezpieczeństwa	środków,	które	powierzają	nam	nasi	Klienci.	Bank	BPH,	zgodnie	
z	obowiązującymi	zasadami,	zawsze	spełniał	i	spełnia	wszelkie	wymogi	w	tym	
zakresie.
	 Do	końca	1999	roku	niektóre	banki	działające	w	Polsce,	posiadały	gwarancje	
Skarbu	Państwa	dotyczące	depozytów	Klientów.	Obecnie	wszystkie	banki	działające	
w	Polsce,	w	 tym	również	Bank	BPH	zapewniają	bezpieczeństwo	powierzonym	
depozytom	 na	 tych	 samych	 zasadach	 określonych	 przez	 Bankowy	 Fundusz	
Gwarancyjny.
	 Zgodnie	z	 tymi	zasadami,	gwarancją	objęta	 jest	całość	depozytu,	zarówno	
w	złotówkach	jak	i	w	walutach,	do	kwoty	1000	euro	(tj	3520,70	zł.).	Jeśli	kwota	
zgromadzonych	depozytów	w	banku	wynosi	1000	–	15000	euro	(tj.	52810,50	zł)	
wówczas	kwota	gwarantowana	stanowi	90%	wartości	depozytu.	Jeśli	natomiast	
kwota	depozytu	przekracza	15000	euro	(tj.	52810,50	zł)	wówczas	kwota	gwaran-
towana	wynosi	13600	euro	(tj.	47881,52	zł).

iNFoRmaCJa
	 Bank	Przemysłowo	Handlowy	informuje,	iż	posiadacze	kart	BPH	–	VISA	SEZAM	
Elektron	oraz	PBK	START	(MAESTRO)	mogą	bez	prowizji	pobierać	gotówkę	w	
ponad	600	bankomatach	BPH	i	PBK	obejmujących	swoim	zasięgiem	terytorium	
całego	kraju.

	 W	kwietniu	nasielscy	policjanci	zatrzy-
mali	aż	6	osób	kierujących	pojazdami	po	
spożyciu	alkoholu.
	 4.04.	na	ul.	Rynek	w	Nasielsku		zatrzyma-
ny	został		Marek	B.	który	jechał	rowerem	w	
sposób	wskazujący	na		że	jest	po	alkoholu.	
Przypuszczenia	 policjantów	 okazały	 się	
słuszne.	badanie	alkomatem	wykazało3,26	i	
3,33	promila	alkoholu	we	krwi	rowerzysty.
	 Sobota	 7	 kwietnia	 była	 szczególnie	
pechowa	 dla	 pijanych	 rowerzystów:	 za-
trzymany	do	kontroli	na	ul	Warszawskiej	
Jacek	G.	miał	we	krwi	0,83	i	0,82	promila	
alkoholu,	jadący	ulicą	POW	Adam	K.	miał	
2,00	i	1,83	promila	a	jadący	ulicą	Kilińskie-
go		Jerzy	R.-	2,24	i	2,38	promila	alkoholu	
.	Natomiast	29.04	zatrzymany	do	kontroli	
jadący	rowerem	przez	ulicę	Warszawską	
Stanisław	 W.	 miał	 we	 krwi	 2,	 60	 i	 2,25	
promila	alkoholu.	
	 1.05	rownież	na	tej	samej	ulicy	zatrzymany	
został	Czesław	K.	kierujący	rowerem	w	stanie	
nietrzeźwym	Z	powodu	odmowy	dmuchania	
w	„balonik”	został	przewieziony	do	Ośrodka	
Zdrowia		na	badanie	zawartości	alkoholu	we	
krwi.	Wszystkie	sprawy	o	naruszenie	prze-
pisów	kodeksu	ruchu	drogowego	trafiły	na	
wokandę	sądową.	

pożary
	 31.	03	spłonął	domek	letniskowy	w	Mo-
gowie.	Straty	oceniono	na	kwotę	10.000	zł.
	 17.04.	w	Krzyczkach	–	Żabiczkach	z	nie-
ustalonych	przyczyn	spłonęła	stodoła	wraz	
ze	 złożonym	 tam	sianem	 i	 słomą.	Straty	

KroniKa  policyjna
oszacowano	na	kwotę	4.000	zł.		

Rozboje
	 20.04.	w	Nasielsku	przy	ul.	Rynek	trzech	
nieznanych	 sprawców	 pobiło	 i	 okradło	
Jarosława	P.	będącego	w	stanie	„po	małej	
wódeczce”	 Poszkodowany	 stracił	 350	 zł	
i	dokumenty,	zyskał	parę	siniaków.
	 21.04	 na	 dworcu	 PKP	 w	 Nasielsku	
trzech	sprawców	dokonało	rozboju	na	Ja-
kuba	P,	mieszkańca	Mławy	oczekującego	
na	pociąg.	Ustaleni	już	i	zatrzymani	przez	
policję	bandyci	skradli	poszkodowanemu	
telefon	komórkowy	„Nokia”	wartości	430	
zł.	

kradzieże
	 5.04	w	Budach	Siennickich	nieznani	spraw-
cy	skradli	24	szt.	gołębi	wartości	300	zł.
	 Nocą	5/6.04.z	ulicy	POW	skradziony	zo-
stał	samochód	„	Polonez”	wartości	15.000	
zł.	 W	 wyniku	 podjętych	 działań	 policja	
ustaliła	 sprawców	 kradzieży	 pojazdu	 i	
odzyskała	samochód.
	 Nocą	9/10.04.	nieznani	sprawcy	dokonali	
włamania	do	budynku	gospodarczego	na	
posesji	przy	ul.	Makowej	w	Pieścirogach.	
Złodzieje	skradli	wiertarką	szlifierki	i	inne	
rzeczy	o	łącznej	wartości	4700	zł.	
	 Tej	samej	nocy	nieznani	sprawcy	skradli	
z	działki	rekreacyjnej	w	Popowie	Borowym	
64	drzewka	iglaste		wartości	500	zł.
	 Nocą	20/21.04	nieznani	sprawcy	włama-
li	się	do	warsztatu	samochodowego	w	Chr-
cynnie,	skąd	skradli	narzędzia	,	szlifierki,	

wiertarki	o	łącznej	wartości	1950	zł.
	 21.04	z	 terenu	 jednej	 z	posesji	w	Stu-
dziankach	nieznany	sprawca	skradł	moto-
cykl	marki	„M-Z–250”	wartości	1000	zł.	
	 25.04	na	komisariat	policji	został	zgło-
szony	 fakt	 kradzieży	 samochodu	 marki	
„Skoda”	w	Studziankach	wartości	2000	zł.	
Po	 kilku	 dniach	 porzucony	 i	 spalony	
pojazd	 został	 odnaleziony	 w	 okolicach	
Nuny.	
	 26.04.	mieszkaniec	Studzianek	zgłosił	
na	komisariat	policji	fakt	kradzieży	przez	
nieznanych	sprawców	bramy	wjazdowej	
na	teren	działki	rekreacyjnej	o	wartości	
300	zł.
	 Nocą	 28/29.04	 nieznani	 sprawcy	 do-
konali	włamania	do	zaparkowanego	przy	
ul.	Warszawskiej	w	Nasielsku	samochodu	
marki	„Wartburg”.	Po	wybiciu	szyby	w	po-
jeździe	skradli	radioodtwarzacz	„Pionier”	
i	10	płyt	CD	o	łącznej	wartości	1350	zł.
	 30.04.	z	posesji	przy	ul.	Kościuszki	w	Na-
sielsku	nieznani	sprawcy	skradli	2	rowery	
górskie	o	łącznej	wartości	700	zł.
	 Nocą	2/3.05.	z	baru	piwnego	w	Pieści-
rogach	Nowych		nieznani	sprawcy	skradli	
automat	 gier	 zręcznościowych	 wartości	
22.000	zł.
	 4.05.	 nieznani	 sprawcy	 dokonali	 wła-
mania	 do	 budynku	 Zespołu8	 Szkół	 w	
Cieksynie	skąd	skradli	radiomagnetofon	
i	 czajnik	elektryczny	o	 łącznej	wartości	
250	zł.

Wynotował	W.M.
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Widać	współpracę	ze	środowiskiem.	Duży	
nacisk	położono	na	zaznajomienie	uczniów	
ze	sprawami	związanymi	z	wejściem	Polski	
do	zjednoczonej	Europy.
	 Rocznicowe	obchody	rozpoczęły	się	uro-
czystą	Mszą	św.	Celebrował	ją	w	kościele	
parafialnym	ks.	biskup	Roman	Marcinkow-
ski.	On	też	wygłosił	okolicznościową	homi-
lię.	Miała	ona	formę	lekcyjnej	rozmowy	z	
dziećmi.	Wskazał	w	niej,	że	przestrzeganie	
Chrystusowego	przykazania	miłości	daje	
gwarancję	otrzymania	celującej	 oceny	 z	
egzaminu,	jakim	jest	życie.	
	 Ks.	biskup	Roman	Marcinkowski	prze-
wodniczył	też	Mszy	św.	przed	dziesięcioma	
laty	w	czasie	nadania	Szkole	Podstawowej	
nr	1	 imienia	Konstytucji	 3	Maja.	Wśród	
zaproszonych	gości	było	wiele	osób,	które	

również	uczestniczyły	w	pamiętnej	uroczy-
stości.
	 Dalsza	 część	 rocznicowego	 spotkania	
miała	miejsce	w	hali	 sportowej.	Przema-
szerowano	tam	z	kościoła	w	szyku	zwartym	
przy	dźwiękach	orkiestry	wojskowej	z	Ka-
zunia.
	 Tę	część	uroczystości	rozpoczęto	hym-
nem.	 Następnie	 p.	 dyrektor	 Bożena	 Za-
wadzka	-	Roszczenko	powitała	przybyłych	
na	uroczystość	gości.	Spotkanie	zaszczycili	
swoją	obecnością:	ks.	bp	Roman	Marcin-
kowski,	poseł	ziemi	ciechanowskiej	a	jed-
nocześnie	minister	w	kancelarii	premiera	
p.	Mirosław	Koźlakiewicz,	starosta	nowo-

juBiLeusZoWe 
iMieNiNY sZkoŁY

Fraszki
i aforyzmy

pana janusza

Wpisowe.
Na	półkach	,,Szopen”,
Na	szyldach	–	shopy	–
pierwsze	wpisowe	do...Europy.

*	*	*
Perspektywy	są	dla	wnuków	–
modny	zawód	–	szlifierz	bruku.

Fraszka	egalitarna.
Dlaczego	tylko	elita
ma	mieć	wrażliwe	jelita.

Big	Brother.
Zamknąć	...naście	osób	w	jednej	daczy
i	mamy	raj	...dla	podglądaczy.

Kultura	masowa
Lekkostrawny	żurek
dla	szarych	komórek.

	 Janusz	Jerzy	MAZANEK,	ur.1956r.	w	
Dzierzążni,	w	Nasielsku	mieszka	 lat	12,	
ukończone	dwa	 fakultety	 (filologia	pol-
ska,	pedagogika	kulturalno	–	oświatowa),	
dwa	lata	pracował	w	naszej	gminie	jako	
nauczyciel	j.	polskiego.	Jego	wiersze	(Bal	
dobroczynny,	 Ab	 owo)	 drukowaliśmy	
w	 styczniowym	 numerze	 ,,ŻN”.	 Swoje	
utwory	(a	pisze	już	od	1977r.)	publikował	
w	 Przekroju,	 Trybunie	 Mazowieckiej	 i	
dwutygodniku	Nowy	Wyraz.	Interesuje	się	
teatrem,	 zwłaszcza	współczesnym.	Jest	
bacznym	 obserwatorem	 życia	 codzien-
nego.	W	swej	twórczości	demaskuje	jego	
obyczajowe	stereotypy,	chociaż	wykazuje	
pewną	 wspaniałomyślność	 wobec	 ludz-
kich	słabostek.	Wynika	to	z	jego	uwrażli-
wienia	na	sytuację	człowieka	uwikłanego	
w	 problemy	 współczesnej	 cywilizacji.	
Myślę,	 że	 potwierdzeniem	 powyższych	
słów	są	też	drukowane	powyżej	fraszki.

AZ.

dworski	p.	Adam	Janas,	władze	samorzą-
dowe	gminy	z	burmistrzem	p.	Bernardem	
Muchą	na	czele,	dyrektorzy	szkół,	przed-
stawiciele	uspołecznionych	 i	prywatnych	
zakładów	pracy,	organizacji	 społecznych,	
emerytowani	nauczyciele	tej	szkoły.
	 Czas	podsumowania	to	także	czas	podzię-
kowań.	Za	efektywną	pracę	organizacyjną	
w	zakresie	poprawy	warunków	do	realiza-
cji	zadań	dydaktyczno	–	wychowawczych	
Burmistrz	 przyznał	 nagrodę	 p.	dyrektor	
Bożenie	Zawadzkiej	–	Roszczenko.	Wszyscy	
ci,	którzy	w	ciągu	minionego	dziesięciolecia	
wspierali	 szkołę	 i	 	przyczynili	 się	do	 jej	
obecnego	wizerunku	otrzymali	z	rąk	Pani	
Dyrektor	okolicznościowe	listy	z	serdeczny-
mi	podziękowaniami.	A	było	ich	naprawdę	
dużo.	Na	co	dzień	w	centralnym	punkcie	

szkoły	umieszczona	 jest	 tablica,	gdzie	na	
czerwonych	 serduszkach	 wymienieni	 są	
przyjaciele	 szkoły.	 Jest	 ona	 całkowicie	
zapełniona	(jest	jednak	miejsce	na	kolejne	
tablice).	Listy	z	podziękowaniami	otrzymali	
również	byli	dyrektorzy	 szkoły	oraz	na-
uczyciele,	którzy	pracowali	w	szkole	przez	
ostatnie	10	lat.
	 Po	wystąpieniach	gości	 i	okolicznościo-
wym	referacie	wygłoszonym	przez	wicedy-
rektora	szkoły	p.	Waldemara	Millera	oddano	
głos	 dzieciom	 ze	 szkoły	 podstawowej	 i	
młodzieży	gimnazjalnej.	Zaprezentowali	oni	
zebranym,	w	scenerii	salonu	królewskiego,	
montaż	słowno	–	muzyczny,	w	którym	przy-
pomnieli	ważniejsze	wydarzenia	związane	

z	Konstytucją	3	Maja.	Podniosły	charakter	
widowiska	 podkreślił	 pięknie	 wykonany	
polonez.	 Oprócz	 wykonawców	 na	 słowa	
uznania	zasługują	osoby,	które	przygotowały	
część	artystyczną	i	scenerię	do	niej.	A	są	to	
panie:	Anna	Suwińska,	Barbara	Sotowicz,	
Edyta	Grudzińska,	Beata	Białorucka,	Jo-
lanta	Skurczyńska,	Agata	Woźniak,	Joanna	
Zadrożna.
	 W	 końcowej	 części	 spotkania	 goście	
zwiedzili	budynek	szkoły	i	zapoznali	się	z	jej	
dorobkiem.

AZ.

dokończenie ze str. 1

Podniosły charakter widowiska podkreślił pięknie wykonany Polonez
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	 Każdy	z	nas	ma	jakieś	zamiłowanie	(zwane	z	
obca	hobby).	Jedni	chodzą	na	mecze,	inni	zbie-
rają	znaczki,	a	jeszcze	inni	godzinami	potrafią	
wpatrywać	się	w	pływający	spławik.	Pasje	są	
tak	różne	 i	 jest	 ich	tak	wiele,	że	nikt	 jeszcze	
nie	potrafił	ich	wszystkich	sklasyfikować.	
	 Hobbystów	 mamy	 też	 w	 naszej	 gminie.	
Wśród	 nich	 specjalne	 miejsce	 zajmują	 miło-
śnicy	gołębi.	Wielu	kojarzy	ich	z	zaniedbanym	
człowieczkiem	machającym	brudną	szmatą	na	
długim	kiju	i	do	tego	przeraźliwie	gwiżdżącym.		
Nazywa	się	ich	przy	tym	pogardliwie	gołębia-
rzami.	Tego	rodzaju	skojarzenia	są	krzywdzące	
i	z	gruntu	rzeczy	fałszywe.	Wynikają	po	prostu	
z	niewiedzy	i	z	tego,	że	lubimy	uogólniać	poje-
dyncze	doświadczenia.
	 Prawda	o	miłośnikach	gołębi	wygląda	zupełnie	
inaczej.	Są	to	wyjątkowo	wrażliwe	osoby.	Wśród	

nich	spotykamy	ludzi	różnych	zawodów	–	górników,	
urzędników,	nauczycieli,	 inżynierów,	prawników,	
lekarzy,	biznesmenów	a	nawet	księży.	Większość	z	
nich	zrzeszona	jest	w	Polskim	Związku	Hodowców	
Gołębi	Pocztowych.	Przynależność	do	tego	związku	
jest	pewnego	rodzaju	nobilitacją.	Poza	tym	daje	ona	
szansę	kontaktów,	w	tym	i	międzynarodowych,	z	
innymi	hodowcami.	Daje	też	szansę	szlachetnej	
rywalizacji.	
	 Bo	 też	 rywalizacja	 jest	ważnym	elementem	
tego	wartościowego	i	 interesującego	hobby.	I	aby	
w	tej	rywalizacji	osiągnąć	sukces	trzeba	ponieść	
duży	wysiłek	i	to	zarówno	fizyczny	jak	i	umysłowy,	
wzbogacić	swoją	wiedzę,	wykazać	się	troską,	cierpli-
wością,	realizmem	i	rozsądkiem.	Droga,	którą	musi	
przebyć	mistrz	jest	długa	i	ciężka.	A	na	mistrzostwo	
składa	się	osobowość	hodowcy	i	gołąb.	Ten	zaś	jest,	
jak	wyczytałem	w	jednej	z	książek	poświęconej	
gołębiom,	swego	 rodzaju	 latającym	misterium,	
,,produktem	natury”,	który	nigdy	do	końca	nie	
wyjaśni	swej	tajemnicy.
	 Trudno	w	krótkim	artykule	przedstawić	wszyst-
kie	aspekty	związane	z	prezentowanym	hobby.	Na-
szych	czytelników	z	pewnością		najbardziej	zainte-
resuje	sytuacja	wśród	nasielskich	hodowców	gołębi.	
Trudno	powiedzieć,	ile	osób	w	gminie	zajmuje	się	
tymi	ptakami.	Gołębią	arystokrację	stanowią	gołębie	
pocztowe	zwane	niekiedy	sportowymi.	Większość	
hodowców	zajmujących	się	tego	rodzaju	gołębiami	
należy	do	Polskiego	Związku	Hodowców	Gołębi	

Pocztowych.	Jego	sekcja	w	naszej	gminie	pracuje	
od	lat	dziesięciu.	Podlegała	ona	oddziałowi	w	Cie-
chanowie.	W	roku	1997	doszło	do	podziału	sekcji.	
Jedna	sekcja	pozostała	w	oddziale	ciechanowskim,	
druga	przeszła	do	oddziału	płońskiego.	
	 Obecnie	do	sekcji	należącej	do	oddziału	płoń-
skiego	należy	40	osób,	natomiast	do	sekcji	będącej	
w	oddziale	ciechanowskim	20	osób.	Kolejnymi	
szczeblami	w	strukturze	Związku	są	okręgi	(oddział	
płoński	i	ciechanowski	należą	do	okręgu	Ciecha-
nów)	i	rejony	(tych	w	Polsce	jest	6).	Mistrzostwa	w	
lotach	odbywają	się	na	poszczególnych	szczeblach	
struktury	Związku	Hodowców	Gołębi	Poczto-
wych.	W	chwili	obecnej	większe	sukcesy	odnoszą	
hodowcy	skupieni	w	sekcji	należącej	do	oddziału	
płońskiego.	Eugeniusz	Myśliwiec	z	 tej	 sekcji	w	
roku	2000	zajął	pierwsze	miejsce	w	rejonie.	W	
kategorii	 ,,Derby”(loty	roku	jubileuszowego),	w	

której	lotowane	były	gołębie	młode,	zajął	6	miejsce	
w	skali	kraju.	Wysoko	notowany	w	kraju	w	 tej	
kategorii	był	Jerzy	Ampulski.	W	oddziale	płońskim	
w	lotach	gołębi	młodych	w	pierwszej	dziesiątce	
znalazło	się	aż	8	hodowców	z	sekcji	nasielskiej	(5	
pierwszychzawodników	to	nasielszczanie).
	 Dla	osób,	które	chciałyby	bliżej	zapoznać	się	z	
tajnikami	hodowli	gołębi	pocztowych	i	zasadami	
sportowej	 rywalizacji	podaję	nazwiska	ścisłego	
kierownictwa	obydwu	sekcji.	Sekcja	należąca	do	
oddziału	płońskiego	–	Janusz	Malinowski	(prezes),	
Grzegorz	Arciszewski	(sekretarz),	Władysław	Sit-
kowski	(skarbnik).	Sekcja	należąca	do	oddziału	
ciechanowskiego	–	Janusz	Wieczorkowski	(pre-
zes),	Szymon	Ceroński	 (sekretarz),	Wojciech	
Piątkowski	(skarbnik).

AZ.

18 – 20. 05.
„Odnaleźć	 siebie”	psychologiczny,	prod.	
W.	Brytania	–	USA,	godz.18.00

25 – 27. 05.
„13	dni”	thriller	prod.	USA	godz.18.00

01 – 02. 06. 
„Miłość	 w	 Nowym	 Jorku”	 melodramat,	
prod.	USA	,	godz.18.00

05 – 10. 06.
„W	 pustyni	 i	 w	 puszczy”	 przygodowy,	
prod.	polskiej	godz.17.00
„Stary	 ,	 gdzie	 moja	 bryka	 !?”	 komedia,	
prod.	USA,	godz.19.00

K K K

	 „Odnaleźć	siebie”	Chłopców	grających	
w	 koszykówkę	 na	 boisku	 obserwuje	 z	
okna	 tajemnicza	 postać.	 Pewnego	 wie-
czoru	jeden	z	koszykarzy,	Jamal	zakrada	
się	do	mieszkania,	aby	sprawdzić,	kto	ich	
tak	podgląda.	Wypłoszony	przez	lokatora	
zostawia	w	panice	plecak,	a	w	nim	swe	
próby	literackie.	Następnego	dnia	plecak	
zostaje	 wyrzucony	 przez	 okno.	 Jamal	
znajduje	w	środku	poprawione	 teksty	z	
zachętą	do	pisania.	
	 Wkrótce	 zdaje	 bardzo	 dobrze	 ogól-
nomiejski	 test	 i	 dostaje	 się	 do	 elitarnej	
szkoły	 na	 Manhattanie.	 To	 efekt	 opieki	
intelektualnej,	jaką	postanowił	roztoczyć	
nad	 chłopcem	 lokator	 mieszkania	 nad	
boiskiem,	Wiliam	Forrester,	wielki	autor	
jednej	książki.
	 Reżyseria	 Gus	 Van	 Sant,	 występują:	
Sean	Connery,	Robert	Brown,Anna	Paqu-
in.	Czas	projekcji	136	min.

Repertuar filmowy 

Kino „Niwa”
MAJ − CZERWIEC

Mistrzowie podniebnych szlaków

ZARZĄDZENIE	NR	3/2001	BURMISTRZA	MIASTA	I	GMINY	NASIELSK
Z	DNIA	8	MAJA	2001	ROKU.

w	sprawie	ustalenia	dnia	wolnego	od	pracy.
	 Na	podstawie	Regulaminu	Pracy	Urzędu	Miejskiego	w	Nasielsku	zarządzam	co	
następuje:

§1
Ustalam	dzień	15	czerwca	2001	roku	(piątek)	dniem	wolnym	od	pracy.

§2
Dzień	15	czerwca	2001	roku	zostanie	odpracowany	w	dniu	23	czerwca	2001	roku	
(sobota)	w	godzinach	8-13.

§3
Zarządzenie	wchodzi	w	życie	z	dniem	podpisania.

W miejscu wkładań każdy gołąb jest dokładnie badany pod względem zgodności z listą startową
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PORADY PRAWNICZE

	 Od	czasu	do	czasu	w	mediach	pojawiają	się	
informacje	o	błędach	lekarskich	(medycznych).	
Problematyka	prawa	medycznego	staje	się	coraz	
bardziej	głośna.	Warto	jednak	zastanowić	się,	
czy	rzeczywiście	wiemy	co	kryje	się	pod	poję-
ciem	błędu	lekarskiego	i	jakie	są	konsekwencje	
prawne	takiego	błędu.	
	 W	różnych	dziedzinach	życia	spotykamy	się	
z	tzw.	regułami	ostrożności,	których	pewne	ka-
tegorie	osób	są	obowiązane	przestrzegać.	Są	to	
m.in.	zasady	BHP,	zasady	ruchu	drogowego,	itd.	
Do	tych	reguł	zalicza	się	również	normy,	które	
dotyczą	 postępowania	 lekarza	 związanego	 z	
leczeniem.	Lekarz,	 jak	wiele	 innych	kategorii	
osób,	 musi	 stosować	 pewne	 zasady	 postępo-
wania.	 	 Jego	 postępowanie	 musi	 być	 zgodne	
z	pewnym	wzorcem	zachowania.	Ten	wzorzec	
w	przypadku	lekarza	to	wykonywanie	zawodu	
zgodnie	ze	wskazaniami	aktualnej	wiedzy	me-
dycznej,	dostępnymi	mu	metodami	i	środkami	
zapobiegania,	rozpoznawania	i	leczenia	chorób,	
zgodnie	z	zasadami	etyki	zawodowej	oraz	na-
leżytą	 starannością.	 Każda	 czynność	 lekarza	
dokonywana	 w	 związku	 z	wykonywaniem	
zawodu	 musi	 	 więc	 być	 zgodna	 z	medycyną,		
etyką,	 zasadami	 higieny,	 itd.	 Powinna	 zostać	
przeprowadzona	poprawnie,	rzetelnie	i	celowo.	
Lekarz	obowiązany	jest	wykorzystać	dostępne	
mu	metody	leczenia,	aparaturę,	metody	badania	
i	 wykrywania	 chorób.	 Powinien	 prawidłowo	
obchodzić	się	z	pacjentem,	przestrzegać	zasad	
dokonywania	 badań,	 aseptyki,	 poprawnie	
wnioskować	na	podstawie	badań,	zalecać	leki	
adekwatne	do	schorzenia.	Normy	te	są	wpro-
wadzane		po	to,	by	zapewnić	bezpieczeństwo	
osobom,	 które	 mogłyby	 doznać	 szkody	 lub	
krzywdy	w	wyniku	niewłaściwego	leczenia.	Do	
przestrzegania	tych	reguł	zobowiązują	lekarza	

przepisy	prawne,	a	ich	złamanie	opatrzone	jest	
różnymi	sankcjami.	
	 Tzw.	 błąd	 lekarski	 to	 naruszenie	 przez	
lekarza	 właśnie	 wyżej	 wymienionych	 norm,	
nazywanych	 regułami	 należytej	 staranności,	
czy	też		ostrożności.		Działanie	jest	nieostrożne,	
jeśli	lekarz	nie	przestrzega	zasad	dotyczących	
np.	 sposobu	 przeprowadzania	 danego	 zabie-
gu,	 zachowania	 higieny,	 stosuje	 niewłaściwą	
metodę	 leczniczą,	 i.t.d.	 Nasze	 prawo	 określa	
dwa	 zasadnicze	 rodzaje	 błędów	 lekarskich:	
diagnostyczny	 i	 terapeutyczny.	 Pierwszy	 ro-
dzaj	 błędu	 dotyczy	 sytuacji,	 w	 której	 lekarz	
dokonuje	błędnej	diagnozy,	czyli	łamie	reguły	
dotyczące	tej	 fazy	postępowania	z	pacjentem	
(np.	błędna	interpretacja	wyników	diagnostyki,	
zaniechanie	zlecenia	badań	dodatkowych,	 je-
żeli	w	danym	momencie	były	one	celowe,	brak	
badania	 bezpośredniego	 pacjenta,	 itd.).	 Błąd	
terapeutyczny	to	błąd	w	terapii,	czyli	ogólnie	
mówiąc,	niewłaściwe	przeprowadzenie	zabie-
gu	 leczniczego	 (np.	 błędne	 zakwalifikowanie	
do	zabiegu,	nieprzestrzeganie	zasad	aseptyki,	
wadliwe	dobranie	leków	do	prawidłowego	roz-
poznania,	nieuwzględnienie	interakcji	między	
lekami,	itd.)	.	Wadliwość	leczenia	wynikać	może	
też	z	różnych	innych	przyczyn,	w	tym	również		
z	błędnej	diagnozy.	
	 Najczęściej	 błędy	 lekarskie	 wiąże	 się	 z	
jakimiś	poważnymi	negatywnymi	konsekwen-
cjami	zdrowotnymi,	wynikłymi	dla	pacjenta	z	
postępowania	lekarza	(np.	w	wyniku	operacji	
pacjent	 	doznaje	 trwałego	kalectwa;	wskutek	
podania	 narkozy	 pacjent	 umiera;	 w	 czasie	
operacji	 chirurg	 zostawia	 narzędzie	 w	 polu	
operacyjnym;	itp.).	Należy	sobie	uświadomić,	
że	nie	każdy	taki	negatywny	skutek	musi	być	
błędem	 lekarskim.	 Zarówno	 diagnoza	 jak	 i	

terapia	 są	 procesami	 skomplikowanymi.	 W	
medycynie	 nie	 da	 się	 do	 końca	 przewidzieć	
ani	 wyliczyć	 wszystkich	 możliwych	 skutków	
leczenia	konkretnego	pacjenta,	czy	reakcji		jego	
organizmu.	 Nawet,	 jeżeli	 lekarz	 postępuje	 z	
pacjentem	prawidłowo,	to	trzeba	pamiętać,	że	
z	każdym	zabiegiem	wiąże	 się	pewne	 ryzyko	
niepowodzenia,	za	które	lekarz	nie	może	odpo-
wiadać.	To	ryzyko	bywa	różne	w	zależności	od	
rodzaju	zabiegu	i	wielu	innych	okoliczności,	w	
tym	stanu	zdrowia	i	pewnych	właściwości	orga-
nizmu	pacjenta.	Jest	ono	jednak	niejako	z	góry	
wkalkulowane	w	ten	zabieg.	Nawet	najprostsze	
kuracje	mogą	zakończyć	się	zgonem	pacjenta,	
choć	jego	prawdopodobieństwo	jest	minimal-
ne.	Nie	wolno	więc	każdego	niepowodzenia	w	
leczeniu	 wiązać	 z	 błędem	 lekarza.	 Nieudany	
zabieg	 jest	 spowodowany	 błędem	 lekarskim	
tylko	wtedy,	jeżeli	lekarz	swoim	postępowaniem	
naruszył	wspomniane	zasady	ostrożności	(czyli	
np.	dla	stwierdzenia	błędu	lekarza,	związanego	
z	nieudaną	operacją,	nie	wystarczy	stwierdzić,	
że	na	skutek	przeprowadzonej	operacji	pacjent	
zmarł,	 lecz	 trzeba	 dowieść,	 iż	 lekarz	 	 złamał	
jakieś	zasady	przeprowadzania	tego	zabiegu	–	w	
sądzie	w	tym	celu	często	powołuje	się	biegłych	
lekarzy	danej	specjalności).
	 Konsekwencją	zakwalifikowania		postępowa-
nia	lekarza	jako	błędnego	w	sensie	prawnym,	jest	
możliwość	pociągnięcia	go	do	odpowiedzialności	
prawnej.	Wchodzi	tu	w	grę	zarówno	odpowie-
dzialność	karna	(w	procesie	karnym),	cywilna	(w	
procesie	cywilnym),	jak	i	odpowiedzialność	za-
wodowa	(w	postępowaniu	przed	wewnętrznym	
sądem	 lekarskim).	 Naruszenie	 bowiem	przez	
lekarza	 w	 czasie	 leczenia	 zasad	 ostrożności,	
czy	należytej	staranności,	stanowi	podstawę	do	
uznania	jego	zachowania	jako	bezprawnego,	a	
w	konsekwencji	do	zakwalifikowania	go	 jako	
przestępstwo,	 jako	 przewinienie	 zawodowe	
(przed	 sądem	 lekarskim),	 czy	 jako	 tzw.	 czyn	
niedozwolony,	za	który	można	(przy	zaistnieniu	
innych	wymaganych	przesłanek)	domagać	 się	
odszkodowania	w	sądzie	cywilnym.

A.SZ.
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stacja  MŁodZiaNoWo RADY NA ODPADY

W jaki sposób
segregować odpady?

	 W	 poprzednim	 artykule	 starałam	 się	
przedstawić	czytelnikom,	na	czym	pole-
ga	 segregacja	 odpadów	 i	 jakie	 korzyści	
z	niej	płyną.	Od	kwietnia	na	terenie	mia-
sta	Nasielsk	ZGKiM	ustawił	8	zestawów	
pojemników	do	segregacji.	Dodatkowo	po	
jednym	zestawie	znajduje	się	na	Pieściro-
gach	Nowych	i	w	Cieksynie.	Każdy	zestaw	
składa	się	z	3	pojemników	na:	makulaturę,	
szkło	i	plastik.	
	 Aby	 segregacja	 przebiegała	 prawi-
dłowo,	 w	 poszczególnych	 pojemnikach	
powinny	być	gromadzone:
1.	 W	pomarańczowym	na	szkło	–	składo-

wane	są	czyste,	bez	nakrętek:
–	 butelki	szklane,	jednorazowe,
–	 słoje	i	słoiki	po	przetworach,
–	 butelki	 po	 mleku,	 napojach,	 sokach,	

winie,	piwie	i	alkoholach,
–	 stłuczka	szklana.
2.	 Pojemnik	biały	na	plastik,	w	którym	

gromadzone	są	czyste,	bez	nakrętek:
–	 plastikowe	butelki	typu	PET
3.	 W	 niebieskim	 pojemniku	 na	 papier	

zbierane	są	czyste:
–	 gazety,	magazyny,
–	 katalogi,	prospekty,
–	 listy,	papier	do	pisania,
–	 torebki	papierowe,	
–	 kartony,	pudełka,
–	 tektura	falista,
–	 stare	zeszyty.

	 Wywóz	posegregowanych	odpadów	od-
bywa	się	w	miarę	zapełnienia	pojemników	
i	jest	bezpłatny.	
	 Odpady	wrzucane	do	pojemników	po-
winny	być	czyste,	a	butelki	dodatkowo	bez	
nakrętek.	Ułatwia	to	w	znacznym	stopniu	
dalszy	przerób	surowców.	Ponieważ	meto-
da	zbiórki	zastosowana	w	naszym	mieście	
polega	na	sortowaniu	śmieci	u	źródła,	w	
gospodarstwach	domowych,	jej	powodze-
nie	w	dużej	mierze	zależy	od	mieszkańców.	
Podejmując	się	uczestnictwa	w	procesie	
segregacji	i	odzysku	surowców	wtórnych,	
mieszkańcy	 miasta	 przyczyniają	 się	 do	
zmniejszenia	ilości	odpadów,	które	trafiają	
na	 wysypisko	 oraz	 do	 proekologicznego	
kierunku	rozwoju	gminy.
	 Zgodnie	 z	 uchwaloną	 przez	 Sejm	
Ustawą o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania odpadami 
oraz o opłacie produktowej i opłacie de-
pozytowej,	która	wejdzie	w	życie	z	dniem	
1	stycznia	2002	roku,	każda	gmina	będzie	
zobowiązana	 do	 odzysku	 i	 recyklingu	
odpadów	 opakowaniowych.	 Wprowa-
dzenie	 odzysku	 i	 recyklingu	 odpadów	
opakowaniowych	w	 Nasielsku	 już	 teraz,	
pozwoli	odpowiednio	dopracować	system	
gromadzenia	i	stopniowo	go	rozwijać.			

Referent	ds.	Gospodarki	Odpadami
Sylwia	Pawlak

	 O	 takiej	 stacji,	 istniejącej	 niegdyś	
na	terenie	naszej	gminy,	wie	znikoma	
ilość	osób.	Jej	nazwa	wskazywałaby	na	
lokalizację	jej	w	pobliżu	miejscowości	
Młodzianowo.	 Tymczasem	 wieś	 o	 tej	
nazwie	położona	jest	w	linii	prostej	w	
odległości	większej	niż	pięć	kilometrów	
od	najbliższej	linii	kolejowej.	Stacja	ta	
zlokalizowana	była	zaś	prawie	w	cen-
trum	wsi	Cegielnia	Psucka.	Obecnie	tu	
też	 nie	 ma	 linii	 kolejowej.	 Że	 jednak	
była,	 świadczy	 nasyp	 pozbawiony	 to-
rów,	budynek	stacyjny,	skromna	doku-
mentacja	i	pamięć	ludzka.	Ta	ostatnia	
jest	 jednak	 bardzo	 zawodna	 i	 dlatego	
liczymy,	że	nasi	czytelnicy	podzielą	się	
swoją	wiedzą	na	temat	 linii	kolejowej	
przebiegającej	kiedyś	przez	Cegielnię	
Psucką.
	 Jednotorową	linię	kolejową	Nasielsk	
–	 Legionowo	 z	 pominięciem	 Pomie-
chówka,	 Modlina	 i	 Nowego	 Dworu		
wybudowano	 w	 latach	 1937-	 1938.	
Skracała	 ona	 drogę	 do	 Warszawy	 o	
około	10	km.	Jej	żywot	był	jednak	bar-
dzo	 krótki,	 ponieważ	 w	1939r.	 został	
wysadzony	 most	 na	 Narwi	 w	 miejsco-
wości	 Orzechowo.	 Niemcy	 planowali	
wprawdzie	jego	odbudowę,	ale	okazało	
się,	że	koszty	będą	zbyt	wysokie	w	sto-
sunku	do	ewentualnych	korzyści,	jakie	
spodziewali	 się	 osiągnąć.	 Początkowo	
linii	tej	jednak	nie	likwidowano.	Pociągi	
towarowe	dojeżdżały	od	Nasielska	przez	
Cegielnię	Psucką	(stacja	Młodzianowo)	
do	 stacji	 Wójtostwo.	 W	 okolicach	 tej	

miejscowości	wycinano	lasy,	a	drewno	
wywożono	do	Prus.
	 I	tu	mamy	dla	czytelników	pamięta-
jących	te	czasy	pierwsze	pytania:	kiedy	
rozebrano	tory	kolejowe	i	kto	to	zrobił?		
Wiemy,	że	prace	rozbiórkowe	wykony-
wali	 Polacy,	 ale	 na	 czyje	 polecenie	 to	
robili?	Osoby,	które	twierdzą,	że	brały	
w	tym	udział,	przekazują	nam	sprzeczne	
informacje.	Jedni	twierdzą,	że	usuwali	
tory	z	polecenia	Niemców,	inni	zaś	prze-
konują	nas,	że	dyspozycje	w	tej	sprawie	
wydali	Rosjanie.	Kiedy	więc	rozebrano	
tę	linię	kolejową	–	zimą	1944	roku	czy	
też	wiosną	roku	1945?	
	 Pewne	 kontrowersje	 budzi	 też	 na-
zwa	stacji	w	Cegielni	Psuckiej.	Więk-
szość	 twierdzi,	 że	 nazywała	 się	 ona	
Młodzianowo.	 Są	 jednak	 tacy,	 którzy	
twierdzą,	że	nosiła	ona	inną	nazwę.	Nie	
potrafią	jednak	powiedzieć	jaką.	Jeżeli	
zaś	 stacja	 ta	 nazywała	 się	 Młodzia-
nowo,	 to	 powstaje	 pytanie,	 dlaczego?		
Liczymy,	 że	 na	 te	 i	 inne	 nasuwające	
się	 przy	 okazji	 pytania	 pomogą	 nam	
odpowiedzieć	nasi	czytelnicy.	Minęło	
przecież	dopiero	sześćdziesiąt	lat.

	 Obiecujemy	 też,	 że	 w	 najbliższym	
czasie	napiszemy	szerzej	o	kolejarskiej	
tradycji	gminy	Nasielsk.	Przez	ponad	
100	lat	kolej	była	największym	praco-
dawcą	 dla	 społeczności	 naszej	 gminy	
i	mało	było	rodzin,	które	nie	miałyby	
chociaż	jednego	kolejarza.

AZ.

BIOTERAPIA

	 Na	prośbę	mieszkańców	gminy	Nasielski	Ośrodek	Kultury	zaprosił	do	Nasielska	
znanego	w	Polsce	bioenergoterapeutę	Romana	Mączkę	z	Ostrowa	Wielkopolskiego.	
Czterokrotnie	spotkał	się	on	z	chorymi	w	kinie	Niwa.	Z	przeprowadzonych	rozmów	z	
osobami	korzystającymi	z	leczenia	u	pana	Mączki	wynika,	że	kilku	z	nich	wyraźnie	
odczuło	poprawę	swego	zdrowia.	Jeżeli	zajdzie	potrzeba	ponownie	zaprosimy	pana	
Romana	Mączkę	do	Nasielska.

Tędy biegła linia kolejowa Nasielsk–Legionowo. Torów nie ma, ale przetrwał budynek stacji Młodzianowo 
w Cegielni Psuckiej
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oGŁoSZEniE
o przetargu

	 Zgodnie	z	Uchwałą	Nr	XI/102/99	Rady	Miejskiej	w	Nasielsku	z	dnia	
21	grudnia	1999	roku,	na	podstawie	przepisów	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	
1997	roku	o	gospodarce	nieruchomościami	/	jednolity	tekst	Dz.	U	z	2000	
roku	Nr	46,	poz.543	/	oraz	rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	13	
stycznia	1998	roku	w	sprawie	określenia	szczegółowych	zasad	i	trybu	
przeprowadzania	 przetargów	 na	 zbycie	 nieruchomości	 stanowiących	
własność	Skarbu	Państwa	lub	własność	gminy	J	Dz.	U	Nr	9,	poz.30/	
Zarząd Miejski w Nasielsku ogłasza, że w dniu 4 czerwca 2001 roku 
o godz. 900 , w sali Urzędu Miejskiego w Nasielsk przy ulicy Kilińskiego 
odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność gminy Nasielsk, położonych w mieście Nasielsku 
przy ulicy Warszawskiej
1.	Działka	 nr	 1394/5	 o	 powierzchni	 1150	 m2	 za	 cenę	 wywoławczą	

20.700,00	złotych
–	 wadium	w wysokości	–	2.100,00	złotych
–	 postąpienie	–	210,00	złotych
2.	Działka	 nr	 1394/6	 o	 powierzchni	 1152	 m2	 za	 cenę	 wywoławczą	

20.736,00	złotych
–	 wadium	w wysokości	–	2.100,00	złotych
–	 postąpienie	–	210,00	złotych
3.	Działka	 nr	 1394/7	 o	 powierzchni	 1154	 m2	 za	 cenę	 wywoławczą	

20.772,00	złotych
–	 wadium	w	wysokości	–	2.100,00	złotych
–	 postąpienie	–	210,00	złotych
4.	Działka	 nr	 1394/8	 o	 powierzchni	 1157	 m2	 za	 cenę	 wywoławczą	

20.826,00	złotych
–	 wadium	w	wysokości	–	2.100,00	złotych
–	 postąpienie	–	210,00	złotych
5.	Działka	 nr	 1394/9	 o	 powierzchni	 1157	 m2	 za	 cenę	 wywoławczą	

20.826,00	złotych
–	 wadium	w	wysokości	–	2.100,00	złotych
–	 postąpienie	–	210,00	złotych
	 Przedmiotowe	nieruchomości	uregulowane	są	w	księdze	wieczystej	
KW 26022.
	 Zgodnie	z	planem	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	Nasielska	
w/w	nieruchomości	położone	są	na	terenie	przeznaczonym	pod	budow-
nictwo	mieszkaniowe	jednorodzinne.
	 Na	wszystkich	nieruchomościach	stanowiących	przedmiot	przetargu	
przebiega	wodociąg.
	 W	przetargu	mogą	wziąć	udział	osoby	fizyczne	i	prawne,	jeżeli	wpłacą	
wadium	do	kasy	Urzędu	Miejskiego	w	Nasielsku,	najpóźniej	do	dnia	31	
maja	2001	roku	do	godz.	1500	.
	 Dowód	wpłaty	należy	okazać	komisji	przetargowej.
	 Wadium	wpłacone	przez	uczestnika	który	wygrał	przetarg	zalicza	się	
na	poczet	ceny	nabycia.	Pozostałym	osobom	wadium	zostanie	zwrócone	
w	ciągu	3	dni	od	dnia	rozstrzygnięcia	przetargu	przez	Zarząd	Miejski•	
Urząd	Miejski	w	Nasielsku	w	terminie	21	dni	od	dnia	ustalenia	nabywcy	
zawiadomi	osobę	ustaloną	jako	nabywcę	o	miejscu	i	terminie	zawarcia	
umowy	notarialnej.
	 Termin	uiszczenia	ceny	sprzedaży	pomniejszony	o	wpłacone	wadium	
upływa	najpóźniej	na	dzień	przed	podpisaniem	aktu	notarialnego.	Zarząd	
Miejski	może	odstąpić	od	zawarcia	umowy,	a	wadium	nie	podlega	zwro-
towi	jeżeli	osoba	ustalona	jako	nabywca	nieruchomości	nie	stawi	się	bez	
usprawiedliwienia	w	miejscu	i	terminie	podanym	w	zawiado	mieniu.
	 Uczestnik	przetargu	może	zaskarżyć	czynności	związane	z	przepro-
wadzeniem	przetargu	do	Zarządu	Miejskiego.
	 Skargę	 wnosi	 się	 na	 piśmie,	 w	 terminie	 7	 dni	 od	 dnia	 ogłoszenia	
wyniku	przetargu	ustnego.
 Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Gruntami, Spraw Komunalnych, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 6 lub pod numerem 
telefonu 0–23 60–12–664, 69–12–574 wew.26 w godz.900 – 1500.

oGŁoSZEniE
o przetargu

	 Zgodnie	z	Uchwałą	Nr	XI/102/99	Rady	Miejskiej	w	Nasielsku	z	dnia	
21	grudnia	1999	roku,	na	podstawie	przepisów	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	
roku	o	gospodarce	nieruchomościami	/	jednolity	teks		Dz.	U	z	2000	roku	Nr	46,	
poz.	543	/	oraz	rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	13	stycznia	1998	roku	
w	sprawie	określenia	szczegółowych	zasad	i	trybu	przeprowadzania	przetar-
gów	na	zbycie	nieruchomości	stanowiących	własność	.Skarbu	.Państwa	lub	
własność	gmin	/Dz.	U	Nr	9,	poz.30	/	Zarząd Miejski w Nasielsku ogłasza, 
że w dniu 4 czerwca 2001 roku o godz. 930, w sali Urzędu Miejskiego	
w Nasielsku przy ulicy Kilińskiego 10 odbędzie się przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy 
NASIELSK, położonych w mieście Nasielsku, oznaczonych jako:
1.	Działka	 nr	 1392/4	 o	 powierzchni	 751	 m2	 za	 cenę	 wywoławczą	

13.518,00	złotych
–	 wadium	w	wysokości	–	1.400,00 złotych	
–	 postąpienie	–	140,00	złotych
2.	Działka	 nr	 1392/5	 o	 powierzchni	 928	 m2	 za	 cenę	 wywoławczą	

16.704,00 złotych
–	 wadium	w	wysokości	–	1.700,00	złotych	
–	 postąpienie	–	170,00	złotych
3.	Działka	 nr	 1392/6	 o	 powierzchni	 1058	 m2	 za	 cenę	 wywoławczą	

19.044,00 złotych
–	 wadium	w	wysokości	–	2.000,00	złotych
–	 postąpienie	–	200,00	złotych
4.	Działka	 nr	 1392/8	 o	 powierzchni	 1079	 m2	 za	 cenę	 wywoławczą		

19.422,00 złotych
– wadium w wysokości –	2.000,00 złotych
–	 	postąpienie –	200,00 złotych
5.	Działka	 nr	 1392/9	 o	 powierzchni	 1178	 m2	 za	 cenę	 wywoławczą		

21.204,00	złotych
–	 wadium	w	wysokości	–	2.200,00 złotych
–	 postąpienie	–	220,00	złotych
6.	 Działka	 nr	 1392/10	 o	 powierzchni	 1176	 m2	 za	 cenę	 wywoławczą	

21.168,00 złotych
–	 wadium	v	wysokości	–	2.200,00	złotych
–	 postąpienie	–	220,00	złotych
	 Przedmiotowe	nieruchomości	uregulowane	są	w	księdze	wieczystej	
KW 11101.
	 Zgodnie	z	planem	zagospodarowania	przestrzennego	miasta		Nasiel-
ska	w/w	nieruchomości	położone	są	na	terenach	przeznaczonych		pod	
budownictwo	mieszkaniowe	jednorodzinne.
	 W	przetargu	mogą	wziąć	udział	osoby	fizyczne	i	prawne,	jeżeli	wpłacą	
wadium	do	kasy	Urzędu	Miejskiego	w	Nasielsku	najpóźniej	do	dnia	31	
maja	200	roku	do	godz.	1500.
	 Dowód	wpłaty	należy	okazać	komisji	przetargowej.
	 Wadium	wpłacone	przez	uczestnika	który	wygrał	przetarg	zalicza	się		
na	poczet	ceny	nabycia.	Pozostałym	osobom	wadium	zostanie	zwrócone	
w	ciągu	3	dni	od	dnia	rozstrzygnięcia	przetargu	przez	Zarząd.		Urząd	
Miejski	w	Nasielsku	w	terminie	21	dni	do	dnia	ustalenia		nabywcy	za-
wiadomi	osobę	ustaloną	jako	nabywcę	o	miejscu	i	terminie		zawarcia	
umowy	notarialnej.
	 Termin	uiszczenia	ceny	sprzedaży	pomniejszony	o	wpłacone	wadium		
upływa	 najpóźniej	 na	 dzień	 przed	 podpisaniem	 aktu	 notarialnego.	
Zarząd	 Miejski	 może	 odstąpić	 od	 zawarcia	 umowy,	 a	 wadium	 nie	
podlega	zwrotowi	jeżeli	osoba	ustalona	jako	nabywca	nieruchomości	
nie	 stawi	 się	 bez	 usprawiedliwienia	 w	 miejscu	 i	 terminie	 podanym	
w	zawiadomieniu.
	 Uczestnik	przetargu	może	zaskarżyć	czynności	związane	z	przepro-
wadzeniem	przetargu	do	Zarządu	Miejskiego.
	 Skargę	wnosi	się	na	piśmie	w	terminie	7	dni	od	dnia	ogłoszenia	wyniku	
przetargu	ustnego.
	 Szczegółowe	 informacje	 można	 uzyskać	 w	 Wydziale	 Gospodarki		
Gruntami,	Spraw	Komunalnych,	Rolnictwa	Leśnictwa	i	Ochrony	Śro-
dowiska		Urzędu	Miejskiego	w	Nasielsku	pokój	nr	6	lub	pod	numerem	
telefonu	0–23	69–12–664,	69–12–574	wew.	26	w	godz.	900	–	1500

Nasielsk, dnia 2001–05–08
G.72241/5/200/2001

ZARZĄD MIEJSKI w Nasielsku

Nasielsk, dnia 2001–05–08
G.72241/8/2000/2001

ZARZĄD MIEJSKI w Nasielsku
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Spacerkiem po Nasielsku

Z podwórka na stadion
	 Na	stadionie	miejskim	w	Nasielsku	zostały;	rozegrane	Mistrzostwa	Gminy	w	mini	
piłce	nożnej	dziewcząt	i	chłopców	rocznik	1991	i	młodsi,	w	których	udział	wzięło	5	
szkół	podstawowych.
	 Wśród	chłopców	zwyciężyła	Szkoła	Podstawowa	z	Bud	Siennickich,	która	we	finale	
pokonała	Szkołę	Podstawową	Nr	2	z	Nasielska	2:1	W	meczu	o	3	miejsce	SP	Cieksyn	
pokonała	SP	Pieścirogi	1:0.
	 Wśród	dziewcząt	pierwsze	miejsce	zajęła	Szkoła	Podstawowa	z	Cieksyna,	pokonując	
we	finale	Szkołę	Podstawową	Pieścirogi	4:0.	Miejsce	trzecie	zajęła	Szkoła	Podstawowa	
z	Popowa,	a	czwarta	była	SP	2	Nasielsk.
	 Królami	strzelców	zostali:	wśród	chłopców	Krzysztof	Gromke	SP	Budy	Siennickie	
–	2	bramki,	a	wśród	dziewcząt	Sylwia	Malon	z	SP	Cieksyn	–	5	bramek.
	 Z	pośród	wszystkich	dziewcząt	i	chłopców	zostanie	wyłoniona	reprezentacja	Gminy	
na	rozgrywki	powiatowe.

Samorządowcy w Mrągowie
	 Tradycyjnie	już	od	kilku	lat		corocznie	odbywają	się	Mistrzostwa	Polski	pracowników	
samorządowych	w	halowej	piłce	nożnej.	Po	raz	drugi	wystartowała	w	nich	samorządowa	
drużyna	z	Nasielska.	
	 W	turnieju	eliminacyjnym	rozegranym	w	Mrągowie	nasi	samorządowcy	zajęli	wy-
sokie	4	miejsce	na	25	drużyn	biorących	w	tym	turnieju	(w	roku ubiegłym	6 miejsce) i	
zakwalifikowali	się	do	turnieju	finałowego,	który	zostanie	rozegrany	w	Brennej.	Gra-
tulujemy	naszym	samorządowcom	i	życzymy	zajęcia	wysokiego	miejsca	we	finale.

Gminny
sport szkolny.
	 W	marcu	i	kwietniu	br.	w	nasielskiej	
hali		odbyło	się	kilka	imprez	sportowych	
dla	uczniów	szkół	podstawowych	i	gim-
nazjów	z	całej	gminy,	których	organiza-
torem	 i	 fundatorem	 nagród	 był	 Urząd	
Miejski	w	Nasielsku.
	 W	 turnieju	 tenisa	 stołowego	 wzięło	
udział	 84	 zawodników	 i	 zawodniczek	 w	
kategorii	chłopców	rocznik	1990	i	młodsi	
zwyciężył	Sebastian	Rejchel		z	SP	1	Na-
sielsk		przed		Pawłem	Rudzińskim		SP	2	
Nasielsk	i	Mateuszem		Niedzielskim	SP	1	
Nasielsk	,	natomiast	wśród	dziewcząt	zwy-
ciężyła	Marlena	Sterbicka	z	SP	Żabiczyn,	
przed	Małgorzatą	Przewłodzką	i	Justyną	
Moczydłowską	obie	z	SP	Dębinki.
	 W	kategorii	chłopców	rocznik	1988/89	
pierwsze	 miejsce	 zajął	 Karol	 Michalski	
przed	 Cezarym	 Cejnogiem	 iTomaszem	
Łaszewskim	wszyscy	z	SP	1	Nasielsk,	a	
wśród	dziewcząt	Małgorzata	Liwska	przed	
Eweliną	Kwiatkowską	obie	z	SP	Dębinki	
i	Joanną	Leszczyńską	z	SP	Pieścirogi.	W	
kategorii	 roczników	 1986/87	 zwyciężył	
Paweł	Drejko	przed	Mariuszem	Marcinia-
kiem	i	Rafałem	Załogą	wśród	chłopców,	
oraz	Anna	Arciszewska,	przed	Małgorzatą	
Skiba	 i	Karoliną	Kowalewską	wszyscy	z	
Zespołu	Szkół	Nr	1	w	Nasielsku.

	 W	turnieju	piłki	ręcznej	szkół	podstawo-
wych	wśród	chłopców	i	wśród	dziewcząt	
pierwsze	 miejsce	 zajęli	 zawodnicy	 SP2	
Nasielsk	przed	SP	1	Nasielsk,	natomiast	
w	klasach	gimnazjalnych	zarówno	wśród	
chłopców	 i	 dziewcząt	 zwyciężyli	 repre-
zentanci	Zespołu	Szkół	Nr	1	w	Nasielsku,	
przed	Zespołem	Szkół	w	Pieścirogach.

	 W	 piłce	 siatkowej	 pierwsze	 miejsce	
wśród	chłopców	i	dziewcząt	zajęli	ucznio-
wie	Zespołu	Szkół	Nr	1	w	Nasielsku,	przed	
Zespołem	Szkół	w	Pieścirogach.

	 W	 piłce	 koszykowej	 szkół	 podstawo-
wych	 wśród	 chłopców	 zwyciężyła	 SP	 1	
Nasielsk	przed	SP	Pieścirogi	i	SP	2	Na-
sielsk,	a	wśród	dziewcząt	SP	2	Nasielsk	
przed	SP	Pieścirogi	i	SP	1	Nasielsk.
	 Natomiast	w	grupie	gimnazjalnej	wśród	
chłopców	i	dziewcząt	Zespół	Szkół		Nr	1	
z	Nasielska	przed	Zespołem	Szkół	Nr	2	z	
Pieściróg.

do szkoły
zawsze pod „górkę”
Pierwszą	 przeszkodę	 nasielscy	
gimnazjaliści	 napotykają	 już	 na	
rogu	ulic	Warszawskiej	i	Staszica.	
Tam	z	utęsknieniem	„czeka”	na	
nich	 wyrwa	 w	 chodniku.	Złapie	
kogoś	w	swoją	zasadzkę	czy	nie?	
Uczniowie	mają	pewnie	nadzieję,	
że	 tak.	 Jeśli	 nie	uda	 się	 złamać	
to	może	chociaż	 skręcić	nogę	w	
kostce.	Byłoby	super	-	myśli	nasza	
młodzież.	Wagary!	Exstra!	Z	dru-
giej	jednak	strony	ta	przyjemność	
może	kosztować	 ich	tyle	bólu,	że	
chyba	warto	 zastanowić	 się	nad	
usunięciem	przeszkody.
	 Nie	dość,	że	dziura	w	chodniku	
to	jeszcze	ta	ohydna	siatka	wokół	
szkoły.	Wszystko	na	plus	za	 tym,	
żeby	tylko	tam	nie	być.	Kto	chciał-
by	wyglądając	przez	okno	oglądać	
takie	„straszydło”.	Nie	 jesteśmy	
przecież	w	poprawczaku	 tylko	w	szkole.	
Chcecie	nas	czegoś	nauczyć	-	zacznijcie	od	
estetyki	naszej	szkoły.	To	chyba	nie	takie	
trudne.	Łatwo	jest	zwracać	nam	ciągle	uwa-
gę:	zmień	buty,	nie	biegaj,	nie	rozmawiaj	na	

lekcjach,	itd.	My	nie	mamy	takiej	możliwo-
ści,	ale	gdybyśmy	ją	mieli	to	spytalibyśmy	
tylko	o	jedno:	przyjemnie	pracuje	się	w	tak	
ogrodzonej	szkole???

Czy	apel	młodzieży	pozostanie	bez	echa?

dokończenie ze str. 4




