Festyny

Lubimy się bawić. I nie ma się co dziwić, jest to bowiem zgodne z naturą

C MYK

Koncert laureatow konkursu religijnej piosenki dziecięcej.
człowieka. I tak było od wieków, i tak będzie. Zmieniają się tylko formy zabaw. Możemy to nazwać modą. W pierwszych latach po II wojnie światowej
modne były majówki, czerwcówki i tym podobne imprezy. Obecnie zbiorowa
rozrywka przybrała formę festynów. Dzięki wszechwładnej telewizji mamy
możność obserwować, jak bawią się inni. Trochę im zazdrościmy. Brakuje
nam zwłaszcza pięknych estrad, wykonawców z pierwszych stron kolorowych
czasopism, wartościowych nagród za zwycięstwa w konkursach.
Nasielsk ma też swoje festyny. Organizatorzy robią wszystko, aby były
jak najbardziej atrakcyjne, bezpieczne i gromadziły jak największą liczbę
uczestników. Z roku na rok zwiększa się ilość oferowanych na nich atrakcji. Wysiłek ten należy docenić. W maju i czerwcu bieżącego roku odbyły
się już dwie tego typu imprezy. W końcu lipca przewidziana jest kolejna,
największa – na lotnisku w Chrcynnie.
Pierwszą tegoroczną imprezę zorganizował klub sportowy Sparta z okazji
drugiej rocznicy swego istnienia. W podobny sposób świętowano przed
rokiem pierwszą rocznicę powstania tej sportowej organizacji. I tym razem
miejscem spotkania było boisko Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki.
W części muzycznej wystąpiły 3 zespoły z Nasielskiego Ośrodka Kul-
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Lotnisko w Chrcynnie będzie dnia 29 lipca br. miejscem festynu
„Promocja Nasielskiej Gminy”
Organizator imprezy – Urząd Miejski w Nasielsku zaprasza wszystkich
mieszkańców gminy i okolicznych wiosek, miast i miasteczek o przybycie
w tym dniu na teren lotniska.
Zapraszamy nasielskie zakłady pracy i wszystkie podmioty gospodarcze z całej gminy do zareklamowania swoich firm i wystawienie stoisk na
wyznaczonych do tego miejscach.
Naprawdę warto!  Bowiem wzorem ubiegłego roku spodziewamy
się w tym dniu na płycie lotniska kilka tysięcy osób.
A będzie też wiele atrakcji jak:
– pokazy spadochronowe, akrobatyczne i szybowcowe,
– przeloty samolotem, balonem i motolotnią,
– wesołe miasteczko,
– występy zespołów muzycznych: SECOND, DROPSY, LOGAN,
NESELJANIE
– występ zespołu „JA–RA–RO” w programie którego różnorodna
muzyka dla każdego wieku, oraz specjalny program dla dzieci,
– mecze piłkarskie,
– zawody sportowe,
– gry i zabawy dla dzieci i młodzieży,
– pokaz ratownictwa lotniczego z udziałem Pogotowia Ratunkowego i
Straży Pożarnej,
– zabawa taneczna,
– pokaz sztucznych ogni.
Oraz inne liczne niespodzianki.
Nie zabraknie też stoisk gastronomicznych, z napojami, słodyczami i zabawkami. Będzie też można napić się piwa ze znanych browarów.
Podczas festynu czynny będzie punkt krwiodawstwa.
Początek imprezy o godzinie 1300.
Szczegółowy program na plakatach i afiszach.
Na trasie Nasielsk – Chrcynno – Nasielsk oraz z poszczególnych wiosek,  
będą kursowały specjalnie podstawione autokary.
Pełna obsługa porządkowa, medyczna i przeciwpożarowa.
Nie zastanawiaj się długo tylko kieruj się prosto na Chrcynno!!!
Organizatorzy

Gdzie się leczyć, jak się leczyć?
Z pierwszych reakcji naszych czytelników na informację pod tym samym
tytułem, a zamieszczoną w poprzednim numerze ,,Życia Nasielska”, widać,
jak bardzo jesteśmy niedoinformowani w sprawie korzystania z placówek
służby zdrowia. Właśnie brak dobrej informacji i obciążenie pacjentów
pewnymi kosztami leczenia (np. ceny leków, w stomatologii ograniczenie
bezpłatnych usług do części uzębienia) to najsłabsze strony reformy służby
zdrowia. A społeczeństwo jest coraz biedniejsze i coraz bardziej zmęczone
natłokiem sprzecznych informacji połączonych niekiedy z celową dezinformacją. Przepraszamy za szczupłość naszych informacji. Przypominamy
jednocześnie, że w ciągu ostatnich dwóch lat zamieściliśmy ich wiele (sprawdzonych) i zachęcamy do ich przeczytania.
Wyjaśnialiśmy już sprawę korzystania z podstawowej  opieki medycznej
poza miejscem  zamieszkania. Jednak ze względu na wakacje przypomnimy
podstawowe prawa i obowiązki każdego pacjenta. Jeżeli na wakacjach, urlopie czy w podróży służbowej zachorujemy, możemy skorzystać z bezpłatnej
pomocy lekarza systemu kas chorych, ale musimy w jakiś sposób udowodnić,
że do bezpłatnej pomocy mamy prawo. Dlatego też wyjeżdżając zabieramy ze
sobą dokument potwierdzający nasze uprawnienia. Może to być książeczka
RUM, legitymacja ubezpieczeniowa podstemplowana przez pracodawcę,

odcinek renty lub emerytury, legitymacja szkolna lub studencka.
Gdybyśmy o dokumentach zapomnieli, to w ostateczności wystarczy
złożyć lekarzowi oświadczenie na piśmie, że jesteśmy ubezpieczeni i mamy
prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Oświadczenie musi zawierać: imię i
nazwisko ubezpieczonego, jego adres i numer PESEL, a także informację,
do której kasy należy.
Organizator zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży ma obowiązek
zapewnienia opieki medycznej we własnym zakresie. Zatrudniony przez
organizatora lekarz kolonijny lub pielęgniarka udzielają pierwszej pomocy
medycznej.
Gdy zajdzie taka potrzeba można skorzystać z bezpłatnej pomocy doraźnie świadczonej przez miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
W karcie zdrowia dziecka winna znajdować się informacja, do której kasy
chorych należy. Lekarz rozliczy się ze swoją kasą, a ta rozliczy się z kasą
chorych pacjenta.
I na zakończenie przypomnimy jedną z ważnych zasad (czytelnicy o to
pytają najczęściej). W razie naszej choroby i nieobecności wybranego przez
nas lekarza możemy skorzystać z pomocy każdego lekarza, który  w tej chwili
przyjmuje pacjentów w naszej przychodni!                    Wybrał AZ.
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Z prac Zarządu Miejskiego
Na pierwszym czerwcowym posiedzeniu (1.06.) Zarząd Miejski odmownie
rozpatrzył podanie Zarządu Spółdzielni Inwalidów „Telmet” o podnajem części
lokalu sklepowego dla p. Lisieckiej. Wobec niemożliwości zagospodarowania
całego lokalu użytkowego przez najemcę jakim jest S.I. „Telmet” Zarząd Miejski
przeanalizuje celowość dzierżawy lokalu temu podmiotowi.
Rozpatrzono podanie dyrektora Zespołu
Szkół Zawodowych w Nasielsku w sprawie
skargi na sprzedaż alkoholu w sklepie spożywczym znajdującym się w sąsiedztwie szkoły.
Mając na uwadze aspekt wychowawczy
oraz przepisy ustawy o przeciwdziałaniu
alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości
postanowiono cofnąć zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych w tym sklepie.
W związku ze skargą grupy radnych przesłaną do NIK-u na działalność Zarządu Miejskiego
w Nasielsku na dzień 11.06. zostanie zwołana
sesja Rady Miejskiej. Dokona ona analizy i
oceny działalności Zarządu .Podjęta uchwała
oceniająca pracę powyższego gremium zostanie
przesłana do Najwyższej Izby Kontroli.
Członkowie Zarządu zapoznali się z wynikiem przetargu na opracowanie dokumentacji
budowy oczyszczalni ścieków w Nasielsku.
Przetarg ten wygrała firma „Biprowod” z Warszawy.
Zarząd Miejski przygotował ofertę inwestycyjną dla firm zainteresowanych zagospodarowaniem terenu byłej jednostki wojskowej w
Chrcynnie. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami powstać ma tam Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Jednocześnie przewodniczący Zarządu
poinformował o podpisaniu aktu notarialnego
o nabyciu tego terenu przez gminę Nasielsk.

W dniu 7.06 Zarząd Miejski rozpatrzył następujące sprawy.
Przyjęto projekty uchwał przedstawione
przez kierownika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami U.M. w sprawie nieskorzystania
z prawa pierwokupu nieruchomości położonych
we wsi Lelewo.
Wyrażono zgodę i udzielono zezwolenia
panu Krzysztofowi Jaskólskiemu ze wsi Nuna
na sprzedaż napojów alkoholowych do 4.5% i
powyżej 4,5% do 18 % w prowadzonym przez
niego sklepie spożywczo – przemysłowym.
Zarząd Miejski pozytywnie rozpatrzył podanie
członków Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi
Nuna o przekazanie w użytkowanie wieczyste
działki dla potrzeb OSP. Stojące na tej działce
budynki strażacy z Nuny otrzymali w formie
darowizny już w 1999roku od Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Nasielsku. Uregulowanie formy
własności terenu dałoby możliwość pozyskiwania
środków pieniężnych na remonty budynków.

W dniu 28.06.Zarząd Miejski zapoznał się
z informacją przedstawioną przez p. Anielę Rogalską – skarbnika gminy o wykonaniu budżetu
za 5 miesięcy b.r. Jednocześnie podjęto uchwałę
w sprawie zmian w budżecie w 2001 r.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami
członkowie Zarządu spotkali się z prezesem
Fundacji Ochrony Zwierząt. Spotkanie miało
na celu omówienie przygotowań do stworzenia
na terenie naszej gminy schroniska dla zwierząt.
Zarząd postanowił udzielić jednorazowego
zezwolenia pani E. Rucińskiej na sprzedaż
piwa na zabawie organizowanej przez OSP w
Cieksynie w dniu 1.07.

Zapoznano się z wynikiem przetargu ogłoszonego na sprzedaż działek położonych przy
ul. Sosnowej i Warszawskiej w Nasielsku. Wobec
braku zainteresowania powyższymi działkami postanowiono wstrzymać sprzedaż tych działek.

Zarząd przygotował i zatwierdził projekt
uchwały Rady Miejskiej - w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz OSP w Nunie nieruchomości położonej w miejscowości Nuna na której
znajdują się budynki remizy strażackiej.
– w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
nieruchomości położonych w Lelewie
– w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz
ustalenia bonifikaty przy ich sprzedaży.

Zarząd Miejski zapoznał się z wynikiem

wynotował S.W.

Obradowała Rada

W dniu 11.06. odbyła się jedyna czerwcowa sesja Rady Miejskiej.
Planowanym, jedynym tematem tej sesji miała być ocena dotychczasowego działania
Zarządu Miejskiego. Oceny takiej zażądała od Rady, Regionalna Izba Obrachunkowa i
Najwyższa Izba Kontroli na skutek skargi wniesionej do NIK-u przez grupę nasielskich
radnych. W swej skardze zarzucają Zarządowi Miejskiemu niegospodarność i brak
jawności działania. Podczas ustalania porządku obrad odrzucono wnioski:
– o przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu,
– o udzieleniu informacji o stanie finansów w
gminnej oświacie w związku z planowanymi
podwyżkami dla nauczycieli,
– o przedstawienie aktualnego stanu finansów
gminy.
Przyjęto natomiast pod obrady wniosek radnego
Arciszewskiego o dyskusję na temat referendum
gminnego na temat przynależności gminy do
powiatu pułtuskiego.
W dalszej części ustalanego planu sesji rady
część radnych zaprotestowała przeciwko sposobowi w jaki załatwiono złożoną przez nich
skargę. Pan Olbryś uważał, że złożona skarga
dotyczy nie tylko Zarządu lecz również szerszej
działalności komisji i Rady. Michał Grubecki
stwierdza, że zwołana sesja narusza prawo i
wobec tego jako radny składa nową skargę do
RIO w Warszawie. Wobec braku możliwości

działań dotyczących wykupu mieszkań służbowych zajmowanych przez nauczycieli. Postanowiono wydzielić działki na których znajdują
się Domy Nauczyciela w Budach Siennickich,
Cieksynie i Pieścirogach.

przedstawienia Radzie treści tego pisma, protestując opuścił obrady wraz z radnymi: Tycem
i Olbrysiem. Po krótkim czasie nieobecności
powrócili na salę obrad.
W rozpoczętej dyskusji na temat oceny pracy
Zarządu i komisji merytorycznych powróciły
stare zarzuty przedstawiane na wielu sesjach
Rady o nieudolne i kryminogenne działania.
Niezgodne z prawem odwołanie pana Stanisława Tyca ze stanowiska zastępcy burmistrza,
próba nieformalnego przekazania terenów po
byłej jednostce wojskowej w Chrcynnie, złe
działanie komisji przetargowej, odwoływanie
przygotowanych przetargów na dokumentację
i budowę oczyszczalni ścieków Nasielsku oraz
wysypiska śmieci w Jaskółowie – to zarzuty
stawiane decydentom gminnym. Padł również
zarzut o utajnianie części spraw i stworzenie
„gabinetu cieni” oraz „podrzucania” wybranych
tematów grupie opozycyjnych radnych takich

jakie Zarząd będzie uważał za stosowne. Najbardziej bulwersujący jest w całej tej sytuacji
fakt że nasza Rada nie potrafi rozwiązywać
własnych problemów w swoim gronie lecz kłóci
się publicznie.
Składane przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady wyjaśnienia dotyczyły wielu problemów i postawionych zarzutów. Trudna sytuacja
finansowa gminy to wynik wielu drobnych spraw
i nakładania przez państwo nowych zadań na
samorządy bez zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację. Tak jest w oświacie,
kulturze, inwestycjach. Problemy ze ściąganiem
należnych sum od dłużników gminy też nie
poprawiają finansów. A błąd przy planowaniu
inwestycji w roku 2000 (nadmierny , niewspółmierny do możliwości finansowych gminy
wzrost wydatków inwestycyjnych) „odbija się
czkawką” w bieżącym roku. Załącznik inwestycyjny był wówczas opracowywany również przez
radnych, którzy obecnie tak bardzo go krytykują,
np. przez radnego Arciszewskiego. Dlatego
obecnie Zarząd stara się sensownie planować
swoje działania i pracę. Najważniejszym celem
jest doprowadzenie do rozpoczęcia budowy
oczyszczalni ścieków i wysypiska odpadów,
a także do wznowienia prac przy gazyfikacji
naszej gminy. Problemów jest bardzo dużo i nie
wszystkie można rozwiązać natychmiast, trzeba
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z uzyskaniem od odpowiednich instytucji
zezwolenia na przejście pod gazociągiem
wysokiego ciśnienia.

1. Narodowy spis powszechny.
Trwają intensywne prace przygotowawcze do przyszłorocznego narodowego
spisu powszechnego ludności i mieszkań
oraz powszechnego spisu rolnego. Odbędzie się on w dniach 21.V-8.VI.2002r.
W związku z powyższym instancje odpowiedzialne za przygotowania proszą
właścicieli domów i gospodarstw o właściwe i czytelne oznakowanie ich posesji
(w ostatnich latach zmieniły się nazwy
niektórych ulic i numeracja posesji) oraz
dokonanie odpowiednich z powyższym
zmian w meldunkach. Właściwe dane
można uzyskać w Urzędzie Miejskim.

2. Nauczycielskie egzaminy.
Wprowadzenie szczebli awansu zawodowego nauczycieli jest wprawdzie
drobnym, ale nie mniej ważnym, zwłaszcza dla nauczycieli, elementem reformy
oświatowej. 21 lipca odbędą się pierwsze
w naszej gminie egzaminy dla nauczycieli
na stopień nauczyciela mianowanego. Po
odbyciu odpowiedniego stażu przystąpi
do niego 5 osób. W komisji egzaminacyjnej
zasiądą dyrektorzy szkół, eksperci z listy
ministra, przedstawiciel organu prowadzącego oraz, na życzenie zainteresowanego,
przedstawiciel związku zawodowego.

3. Chrcynno.
Wpłynęły kolejne oferty na koncepcję
utworzenia na bazie obiektu po byłej jednostce wojskowej zakładu opieki zdrowotnej. Wkrótce nastąpi ich rozpatrzenie.

4. Oczyszczalnia ścieków.
Rozstrzygnięty został przetarg, w
którym został wyłoniony wykonawca
dokumentacji oczyszczalni ścieków i
kanalizacji osiedli: Krupka, Klonowa,
Kościuszki oraz kanału tranzytowego z
oczyszczalni na ul. Warszawskiej do nowej
oczyszczalni. Zadanie to wykona firma
,,BIPROWOD” z Warszawy.

5. Pielgrzymki.
Jak co roku, 3 sierpnia przez teren naszej Gminy wędrować będą pielgrzymi z
diecezji ełckiej. O godzinie 9.oo przybędą
do nasielskiej świątyni na Mszę św. Po nabożeństwie zjedzą posiłek przygotowany
przez nasielskich parafian. Pielgrzymi
wiedzą, że w Nasielsku przyjmowani są
wyjątkowo gościnnie.
W lipcu i w sierpniu na pielgrzymie
szlaki pójdą też wierni z parafii gminy Nasielsk. W dniach 15.VII – 26.VII niewielka

grupa wyruszy z suwalską pielgrzymką
pieszą do Wilna do Matki Bożej Ostrobramskiej. Największa grupa pątników
z naszej gminy weźmie udział w płockiej
pielgrzymce pieszej na Jasną Górę. Wędrówkę rozpoczną 6 sierpnia.   Będą szli
w grupie Błękitnej pod przewodnictwem  
księdza Rafała Gutkowskiego z Cieksyna.

6. Remonty szkół.
Okres wakacji wykorzystywany jest
przez szkoły do prowadzenia intensywnych prac remontowych. Ich zakres
mógłby, a nawet powinien być większy.
Niestety, brakuje pieniędzy. Aby zyskać
dodatkowe środki, dyrekcje z pomocą
rodziców podejmują szereg różnego rodzaju działań. Jednym z tych działań jest
poszukiwanie sponsorów.
Remonty wykonywane są lub będą
wykonywane we wszystkich szkołach prowadzonych przez nasz samorząd. Większe
zadania będą realizowane w miejscowościach: Cieksyn – wymiana podłóg w 2
klasach i na korytarzu; Budy Siennickie
– malowanie; Nasielsk (nr 2) – budowa
parteru szatni; Popowo – budowa budynku
szatni. Gotowa jest już dokumentacja na
wymianę instalacji centralnego ogrzewania i zmianę technologii uzyskiwania
ciepła (zastąpienie pieców węglowych
olejowymi) w szkole w Pieścirogach.
Trwają starania o pieniądze na to zadanie.
Przewidywana jest ponadto rozbiórka
starego budynku szkoły w Dębinkach. W
tej sprawie ogłoszony został przetarg (być
może znajdzie się miłośnik starych dworków i przeniesie obiekt w inne miejsce).

7. Wodociągi.
W ostatnich dniach czerwca został odebrany i przekazany do użytku wodociąg
w Chrcynnie. Woda do tej miejscowości
płynie z SUW-u w Nunie. Prace wykonywał
Zakład Urządzeń Wodnych z Mławy. Ta też
firma będzie użytkownikiem wodociągu.
Dzięki wybudowaniu 5933 m sieci i 1053 m
przyłączy wodę zyskało 36 gospodarstw.
W końcową fazę wkroczyła realizacja
wodociągów w Morgach, Mazewie i Nowej Wronie. Termin ich wykonania uległ
niewielkim opóźnieniom. W przypadku
Morgów i Mazewa ich powodem były trudne warunki pogodowe, jakie miały miejsce
wiosną (wysoki poziom wód gruntowych).
W Nowej Wronie prace się przedłużyły ze
względu na przyjętą przez Mazowiecki
Zarząd Dróg Publicznych procedurę uzyskiwania zezwoleń na przejście pod drogą
wojewódzką. Podobnie wyglądała sprawa

Rozpoczęły się prace przy budowie
Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie.
Wykonawca   - Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji   z Sierpca został
wprowadzony na teren budowy i przygotowuje zaplecze. Zadanie zostanie
zrealizowane do 31.VIII. Na naradzie w
dniu 28 czerwca ustalono etapy realizacji
sieci wodociągowej. W pierwszym etapie
będzie wykonywana sieć od budowanej
w tym samym czasie stacji do szkoły w
Cieksynie z równoczesnym podłączaniem
obiektów znajdujących się przy trasie jej
przebiegu. Społeczny Komitet Wodociągowania zobowiązał się dostarczyć w terminie natychmiastowym dokumentację
projektowo – kosztorysową potrzebną do
realizacji I etapu inwestycji. Przypominamy, że jest to inwestycja prowadzona przy
współudziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
wspomnianego miejscowego Społecznego
Komitetu .

8. Drogi.
Odebrany został kolejny kilometrowy
odcinek drogi Broninek – Kędzierzawice.
Budowę prowadziła Spółdzielnia Robót
Drogowo – Budowlanych z Tłuszcza.

9. Lelewo.
Na wniosek Rady Sołeckiej Lelewa przeprowadzona została inspekcja terenów,  na
których zlokalizowane są działki letniskowe. Potwierdziły się zarzuty mieszkańców,
że okolice działek są zanieczyszczone.
Burmistrz powołał w tej sprawie komisję.
Zaproponowała ona działkowiczom zawarcie z Zarządem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej umów na odbiór śmieci.
Część osób już je zawarła, część zobowiązała się do ich zawarcia. W niedługim czasie
przewidziana jest podobna kontrola.  

10.
Straż pożarna
– konkurs plastyczny
Informowaliśmy o udziale młodzieży
naszej Gminy w ogólnopolskim konkursie
plastycznym ,,Zapobiegajmy Pożarom” i
zakwalifikowaniu kilku prac na szczebel
wojewódzki. Rysunki naszych młodych
plastyków znalazły uznanie w oczach komisji wojewódzkiej i aż 4 z nich zostały
zakwalifikowane na szczebel centralny. Ich
autorkami są: Małgorzata Osińska, Aneta
Nowosielska, Maja Grudzińska, Sylwia
Charzyńska. Gratulujemy dziewczynkom,
gratulujemy ich nauczycielom. Słowa
uznania należą się też komendantowi gminnemu OSP panu Zbigniewowi Zarańskiemu,
który zabiega o udział dzieci i młodzieży
w akcjach propagujących zapobieganie
pożarom.
AZ.

ŻYCIE NASIELSKA

(CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

STR. 4

dokończenie ze str. 2

Obradowała Rada

opracować priorytety i sensownie je realizować. Po gorącej dyskusji i
wyjaśnieniach złożonych przez przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz
przez radcę prawnego przystąpiono do głosowania nad zasadnością skargi
skierowanej do NIK-u na działania Zarządu Miejskiego w Nasielsku .W
głosowaniu wzięło udział 13 radnych, wszyscy uznali skargę za bezzasadną. W głosowaniu nie wzięła udziału grupa 9 radnych opozycyjnych.
Wobec takiego wyniku Rada podjęła uchwałę o bezzasadności skargi
z wyjaśnieniami złożonymi przez Zarząd Miejski przedstawionymi przez
przewodniczącego tego gremium, a zaakceptowane przez Radę 13 głosami za i braku przeciwnych i 10 wstrzymujących się. Uchwała wraz z
uzasadnieniem zostanie przesłana do RIO w Warszawie.
W drugim punkcie dyskutowano nad możliwością referendum społecznego o przynależności do powiatu. Jak stwierdził radny Arciszewski
poprzez nieudolność urzędników powiatowych to on stracił 1.000.000 zł
podobnie jak wielu mieszkańców naszej gminy. Stąd jego obecność na
sesji Rady Powiatu Pułtuskiego i jego rozmowy z radnymi pułtuskimi.
Uważa, że należy dać mieszkańcom gminy możliwość wypowiedzenia
się na temat przynależności do powiatu. W dyskusji radny Krzyczkowski
poparł wniosek p. Arciszewskiego i stwierdził, że winnym zaistniałej
sytuacji jest poprzednia Rada i Zarząd, który przed reformą nie skonsultował się ze społeczeństwem. Obecnie należy naprawić ten błąd, by
mieszkańcy mogli się wypowiedzieć w tej kwestii. Sprawa jest bardzo
delikatna gdyż nieodpowiedzialne działania mogą przynieść więcej strat
niż korzyści i zniwelować dobre stosunki z powiatem. Zgłoszony przez
radnego Arciszewskiego wniosek o zaproszenie do dyskusji na najbliższej
sesji Rady przedstawicieli Zarządu powiatu pułtuskiego został przyjęty
13 głosami, przy 8 przeciwnych i 3 wstrzymujących się.
Jak stwierdził Burmistrz Mucha powiat nowodworski obecnie realizuje
na terenie naszej gminy budowę domu opieki społecznej, rozpoczęliśmy
rozmowy na temat budowy hali sportowej ew. basenu pływackiego przy
ZSZ w Nasielsku, planowane są budowa i remonty dróg powiatowych w

Festyny

tym drogi Pomiechówek – Nasielsk. Należy pozwolić by dobra współpraca
rozwinęła się, a nie niszczyć to co dobrze się rozwija.
Postanowiono potraktować temat spotkania z radnymi powiatowymi
informacyjnie, a nie decyzyjnie i przeprowadzić rozmowy najpierw z
radnymi powiatu nowodworskiego na temat przyszłości naszej gminy w
powiecie. Wniosek taki zgłoszony przez radnego Grabowskiego został
przyjęty przy 2 głosach wstrzymujących się i zrealizowany będzie przed
zaproszeniem na sesję radnych powiatu pułtuskiego.
Dziwne jest to, że temat referendum stanął na sesji Rady w momencie
gdy Rada Ministrów i rząd dokonał po dwuletnim okresie próby regulacji
granic i wielkości powiatów powstałych na podstawie reformy administracji samorządowej.
Po zakończeniu dyskusji nad tematem referendum radni postanowili
uzupełnić skład Komisji Statutowej po rezygnacji z prac w niej p. Arciszewskiego. Członkiem komisji został p. Stanisław Tyc.
Radny Michał Grubecki przedłożył formalny wniosek o oddzielenie
kolportażu „Notatnika NTK” od „Życia Nasielska” z powodu naruszenia
statutowych celów działania – to jest zamieszczenia artykułu „Heś” o
wyraźnych znamionach politycznych. Jak wyjaśniła p. Olszewska członkini tego Towarzystwa zamieszczony materiał jest formą satyry literackiej
i jako taki powinien być traktowany, a przedstawiony wniosek uważa
za bezpodstawny. Również takiego zdania była Rada Miejska która w
głosowaniu 12 przeciw odrzuciła wniosek.
Również następny wniosek zgłoszony przez p. Arciszewskiego o likwidację miesięcznika „Życie Nasielska” wydawanego przez Nasielski
Ośrodek Kultury z powodu nieudostępnienia łamów gazety dla artykułu
p. Arciszewskiego został odrzucony przez Radę, stosunkiem głosów 8
przeciw przy 1 za (głosował wnioskodawca) i 9 wstrzymujących się.
Po wyczerpaniu tematów sesja została zamknięta.                       
   S.W.

dokończenie ze str. 1

tury (SECOND, DROPSY, HEY DAY), zespół ,,Logan” z Pieścirogów,
,,Biało – Czarni” z Sochocina (występ połączony z prowadzeniem zabaw
dla dzieci) oraz zespół Neseljanie z Nasielska. W zespole tym występują
też członkowie klubu Sparta. Starsi mieszkańcy gminy pamiętają występy
niektórych z nich w młodzieżowych zespołach muzycznych lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Muzyka ich podobała się zarówno starszej części
publiczności jak i tej młodszej. Możliwość występu na estradzie mieli też
przedstawiciele zebranej publiczności.
Stałą częścią festynów jest część sportowa. Były w niej zawody dla dzieci,
wyścigi na hulajnogach i mecz piłki nożnej pomiędzy Zarządem ,,Sparty” i
reprezentacją Urzędu Miejskiego. Dla pań przygotowano pokaz makijażu
oraz zaprezentowano suknie ślubne. Z Żuromina zaproszono pana Romana
Stachyrę – człowieka pszczołę, który oprócz tego, że jest przodującym w
kraju pszczelarzem tak jest zaprzyjaźniony z pszczołami, że potrafi umieścić ich na swym ciele ponad 300 000 sztuk. W tej konkurencji należy do
najlepszych na świecie i zamierza bić rekord świata. Imprezę prowadził
pan Janusz Prokopczyk.
Kolejny festyn - ,, Parafiada 2001” odbył się 17 czerwca. Wszedł już na
stałe do kalendarza imprez kulturalnych naszej gminy. Jego organizatorami
są miejscowi księża. Tradycyjnie też rozpoczął się wyścigiem kolarskim.
Nowością był przemarsz ulicami miasta młodzieży w strojach historycznych, spektakl teatralny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół nr 1 oraz
koncert laureatów konkursu religijnej piosenki dziecięcej.   Przygrywała
orkiestra wojskowa z Kazunia. Na boisku Liceum Ogólnoksztąłcącego,
gdzie od kilku lat się odbywa, bawiono się przy muzyce, rywalizowano  
w konkursach i grach sportowych, kupowano książki, drzewka i rośliny
ozdobne. Swoje stoiska miała Akcja Katolicka. Oblegane było stanowisko
miejscowej stacji Caritas, w którym można było przeprowadzić bezpłatne
badania profilaktyczne poziomu cukru, ciśnienia, masy ciała. Stałą częścią
cyklicznej imprezy jest gala piosenki biesiadnej.
AZ.

Bohater dziecięcych filmów
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Kronika  policyjna
Kradzieże
Nocą 3/4.06. z gołębnika znajdującego
się na działce przy ul. Warszawskiej, nieznani sprawcy skradli 18 gołębi wartości
300 zł na szkodę Tadeusza W.
Nocą 13/14.06. z posesji przy ul, Płońskiej nieznany sprawca skradł należący do
Krzysztofa W. rower górski wartości 600
zł.
Nocą 14/15.06. z terenu warsztatu
przy ul. Słonecznej w Nasielsku nieznany sprawca skradł palniki spawalnicze,
szlifierkę kątową, skrzynkę narzędziową.
Straty oceniono na kwotę 500 zł.
18.06. z parkingu przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku nieznani sprawcy skradli „ Fiata 126p”. Właściciel – KRUS w
Ciechanowie wycenił stratę na 12000 zł.
19.06. w Budach Siennickich będąc w
stanie nietrzeźwym Marek D. wszedł do
mieszkania Kazimierza M skąd przywłaszczył sobie garnitur wartości 300 zł. Jednocześnie próbował zastraszyć odebraniem
życia znajdującą się w mieszkaniu Jadwigę O.

1500zł.Policja o kradzież podejrzewa jednego z członków rodziny poszkodowanej.
21.06. w Dębinkach czterech nieletnich
Paweł O.,Adam P., Rafał C.,i Jakub Ż.
będąc pod wpływem alkoholu dokonali
dewastacji „ Fiata 126p” należącego do
Waldemara K z Legionowa. Poszkodowany
straty ocenił na 500zł.
30.06.w budynku szkoły podstawowej
w Nasielsku  pijany Dariusz R. próbował
dokonać włamania do pomieszczenia w
którym znajdował się alkohol przeznaczony na odbywające się akurat przyjęcie
weselne. Został zatrzymany przez uczestników wesela.
1.07. 3 nieletnich próbowało przy użyciu młotka dokonać włamania do kiosku
„Ruch” znajdującego się przy ul. Rynek.
Niefortunni włamywacze zostali spłoszeni
przez przejeżdżający  patrol policji który
wśród uciekających chłopców rozpoznał
Damiana P. wcześniej już notowanego w
policyjnych raportach.
Pijani na drodze

Nocą 18/19.06. z domku letniskowego w
miejscowości Siennica nieznani sprawcy
skradli butlę gazową, wiertarkę i inne rzeczy
o łącznej wartości 500 zł. na szkodę Marii
O.

6.06. patrol policji zatrzymał do kontroli, jadącego ul. Młynarską na rowerze
Jacka M., który jak się okazało był pod
wpływem alkoholu. W wydychanym powietrzu alkomat wykazał 1,84 promila
alkoholu.

19.06. w Mokrzycach Włościańskich ze
stodoły Czesławy K. skradzione zostały
deski szalunkowe i siano o łącznej wartości

9.06. w Pieścirogach zatrzymano
Grzegorza F., który kierował motocyklem
„M-Z” w stanie nietrzeźwości. Badanie

wykazało 1,84 promila alkoholu w wydychanym przez delikwenta powietrzu.
16.06. w Pieścirogach Starych Szymon N.
mieszkaniec gminy Joniec tak niefortunnie
kierował samochodem „ Polonez „ będąc
pod wpływem alkoholu, że uszkodził ogrodzenie posesji. Przybyła policja stwierdziła
u kierowcy 3.02 promila alkoholu.
23.06. na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego, Młynarskiej i Warszawskiej Andrzej
K. kierując „ Fiatem 125p” pod wpływem
alkoholu (2,25 promila) spowodował kolizję z nadjeżdżającym „Fordem –Fiestą”
kierowanym przez Grzegorza D.
22.06. w Chrcynnie policja zatrzymała
Mariusza M., który kierował Polonezem
mając we krwi 1,05 promila alkoholu.
24.06 w Nasielsku na ul. Kościuszki
Bogdan H jechał rowerem mając we krwi
1,95 promila,
3.07. na Broninku zatrzymano Sławomira S. który kierował motocyklem „WSK”
pod wpływem alkoholu. Motocyklista nie
zgodził się na badanie alkomatem i został
przewieziony na badanie krwi na zawartość alkoholu.

Pobicia
16.06. w Miękoszynie został pobity
przez nieznanych sprawców   Janusz B.,
który z pękniętą czaszką i stłuczonym mózgiem został przewieziony do szpitala.
wynotował W.M.

Nasielsk – miasto zdrowych mężczyzn
Jeśli ukończył Pan 50 lat i stwierdza u siebie jeden lub kilka z poniższych objawów:
–
–
–
–
–
–
–

Zwiększona częstotliwość oddawania moczu w ciągu dnia i nocy
Osłabienie strumienia moczu
Trudności z rozpoczęciem oddawania moczu
Przerywany strumień moczu
Uczucie silnego parcia na pęcherz moczowy
Uczucie niecałkowitego oddania moczu
Mimowolne oddawanie moczu
Prawdopodobnie cierpi Pan
na chorobę gruczołu krokowego
Powinien Pan zgłosić się na konsultację
do specjalisty urologa i rozpocząć skuteczne leczenie
BEZPŁATNE BADANIE LEKARSKIE
29.07.2001 (niedziela) 900-1300
PRZYCHODNIA
05-190 NASIELSK, ul. Sportowa 2
tel.: (0-23) 691 25 03
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Wojciech Ostrowski – komentarz.

Nowy fundament finansów
samorządów lokalnych

Samorząd terytorialny istnieje w Polsce od dnia pierwszych wyborów komunalnych, które w Polsce odbyły się 27 maja 1990 r. Wprowadzenie samorządu terytorialnego na poziomie gmin miało na celu rozluźnienie struktur scentralizowanego
państwa oraz rozpoczęcie intensywnych działań decentralizacyjnych.
Na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1998
r. o zmianie niektórych ustaw określających
kompetencje administracji publicznej – w
związku z reformą ustrojową z dniem 1 stycznia 1999 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późniejszymi zmianami), część zadań dotychczas
wykonywanych przez administrację rządową
zostały przekazane do prowadzenia przez
powiaty i województwa, jako zadania własne
finansowane z dochodów własnych oraz - w
niektórych działach – dotacjami na finansowanie zadań własnych, lub jako zadania z
zakresu administracji rządowej, finansowane
dotacjami przyznanymi z budżetu państwa.
Na podstawie zrealizowanych dochodów
jednostek samorządu terytorialnego za 1999
r., podaję dane, dotyczące struktury dochodów
jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetów jednostek samorządu terytorialnego
za 1999 r. (GUS)
Struktura dochodów ogółem poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego wskazuje,
że:
– w gminach i miastach na prawach powiatu,
oprócz dochodów własnych, zasadniczym
źródłem zasilania jest subwencja ogólna,
– w powiatach i województwach dominują
dotacje i subwencje.
Zasilanie z budżetu państwa jednostek sa-

morządu terytorialnego w postaci dotacji i subwencji nie wpływa motywująco na samorządy
w kierunku pozyskiwania dochodów własnych
i efektywnego gospodarowania otrzymanymi
środkami.
Należy więc dążyć do zastąpienia dotychczasowych dotacji celowych, na finansowanie bądź
dofinansowanie zadań własnych, jak również
niektórych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dochodami własnymi.
Biorąc pod uwagę zakres zadań przekazanych do realizacji przez poszczególne jednostki
samorządu terytorialnego, proponowana jest
obecnie przez Ministerstwo Finansów dalsza
decentralizacja finansów publicznych, zawarta
w projekcie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Przygotowując projekt ustawy, kierowano się następującymi
założeniami:
1. Zasilanie finansowe poszczególnych
szczebli samorządu
terytorialnego będzie
uwzględniać zakres
zadań wykonywanych
przez jednostki na
danym poziomie,
2. Nowe rozwiązania nie zwiększą obciążeń
podatkowych obywateli, a sam system
będzie niewrażliwy na zmiany podatkowe,
3. Zasadniczym sposobem finansowania
jednostek samorządu terytorialnego,
będą dochody własne i subwencja. Dotacje powinny być kierowane wyłącznie
na zadania zlecone i inwestycje,
4. Gwarantuje się wzajemną niezależność
finansową poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego,
5. Udział w ryzyku koniunktury – nowy

6.

7.

8.

9.

system dochodów jednostek samorządu
terytorialnego, stanowiący element finansów publicznych państwa, powinien
być powiązany z organizacją, zasadami i
sposobem funkcjonowania budżetu państwa w zakresie źródeł, sposobu poboru i
przepływu środków finansowych,
Wzmacnia się finansowo samorząd powiatowy dla zapewnienia mu instrumentów
prowadzenia lokalnej polityki prorozwojowej ,
Zostają zniesione obowiązkowe wpłaty
dokonywane przez jednostki o wyższych
dochodach na rzecz jednostek i niskich
dochodach,
Mechanizm wyrównawczy ma korygować
skutki nierównomiernego rozłożenia źródeł
dochodów własnych jednostek i relacjonowany będzie do kilku źródeł zasilania,
przez co nie będzie podatny na zaburzenia
wynikające z wahań w wysokości wpływów
z tych źródeł,
Utworzenie mechanizmu wyrównawczego
w oparciu o wpływy z podatków pośrednich,
gwarantuje rekompensowanie uboższym
jednostkom samorządu terytorialnego
ewentualne obniżki wpływów z podatków
pośrednich.

Zaproponowane w projekcie ustawy zmiany
wpłyną w zasadniczy sposób na zmianę struktury dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W strukturze dochodów, zwiększy
się udział dochodów własnych, zmniejszy się
natomiast udział dotacji i subwencji ogólnej.
Wprowadzenie ustawy zmieni sposób finansowania jst, z formy dotacji z budżetu państwa
przekazywanych na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej lub dofinansowanie zadań własnych, na formę zwiększonego udziału
w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa, co jest zgodne z zapisami obecnej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi
samorządów.
Powyższy projekt nowej ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego spotkał się
z pozytywnym przyjęciem ze strony środowisk
samorządowych, dlatego należałoby życzyć
samorządowcom wejścia w życie tej ustawy już
od 1 stycznia 2002 r.
Wojciech Ostrowski
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Stowarzyszenie Polaków  Poszkodowanych przez III Rzeszę.

Środowiskowe spotkanie w Nasielsku

27 czerwca br. w siedzibie Nasielskiego
Ośrodka Kultury (kino Niwa) odbyło się sprawozdawczo – informacyjne zebranie członków  
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez
III Rzeszę z terenu gmin: Nasielsk, Świercze,
Nowe Miasto. Przybyło na nie około 80 osób (zarejestrowanych jest ponad 170 osób). Obszerne
sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na
terenie byłego województwa ciechanowskiego
złożył prezes Zarządu Oddziału Terenowego w
Ciechanowie p. Józef Mościcki.
W swym wystąpieniu podkreślił rolę, jaką ma
obecnie do spełnienia organizacja. Związane
jest to z wejściem w życie niemieckiej Ustawy
o utworzeniu Fundacji ,,Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” za pośrednictwem której byli
robotnicy niewolniczy i przymusowi otrzymywać
będą świadczenia pieniężne. I chociaż ze strony
polskiej sprawami tymi zajmuje się Fundacja
,,Polsko – Niemieckie Pojednanie”, to jednak
rola Stowarzyszenia jest w dalszym ciągu znacząca. Wynika to z potrzeby bezpośredniego
docierania do osób poszkodowanych, udzielaniu
im informacji i pomaganiu w rozwiązywaniu
trudnych problemów. Pamiętać bowiem należy,
że podopieczni Stowarzyszenia to ludzie starsi
i bardzo często ciężko chorzy. Ponadto pewne
grupy poszkodowanych przez III Rzeszę nie  
zostały objęte działaniem realizowanej aktualnie
Ustawy.
W dalszej części spotkania Prezes Oddziału
Terenowego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Ciechanowie udzielił
zebranym szeregu bardzo istotnych informacji.
Dalsze można uzyskać w biurze Stowarzyszenia

w Ciechanowie mieszczącym się w tym mieście
przy ul. Warszawskiej 60 w godzinach 9.oo –
14.oo.
Ważną częścią nasielskiego spotkania był
wybór delegatów na IV Zjazd Oddziału Terenowego SPP – Ciechanów. Odbędzie się on 25
września w Ciechanowie. Środowisko Osób
Poszkodowanych z gmin Nasielsk, Świercze i
Nowe Miasto reprezentować na nim będą pp.
Zenobia Kosewska i Włodzimierz Brzozowski.
AZ.

Dla osób, które nie są członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę i nie mają ze Stowarzyszeniem kontaktów,
a które uważają, że należą się im świadczenia
ze środków  niemieckiej Fundacji ,,Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” podajemy bardzo
ważne adresy i telefony. Zbliża się bowiem do
końca okres, w którym można składać w tej
sprawie   wnioski (aktualnie do 11 sierpnia).
Są to telefony i adresy do Fundacji ,,Polsko –
Niemieckie Pojednanie”. Zajmuje się ona w
Polsce przyznawaniem świadczeń ze środków
niemieckiej Fundacji.
Fundacja ,,Polsko – Niemieckie Pojednanie”
ul. Krucza 36, 00 - 045 Warszawa
Ośrodek Informacyjny Fundacji
,,Polsko – Niemieckie Pojednanie”
tel. (0–22) 629 73 35.
Bezpłatna infolinia – wypłaty niemieckie
0 – 800 100 900.
strona internetowa – http://www.fpnp.pl

Komunikat Zarządu
OSP w Nasielsku!
Walnym Zebraniu w dniu 6 lipca 2001 r.
informuje mieszkańców miasta i gminy o
zgłaszaniu do biura OSP w strażnicy rosztych przez były Zarząd OSP w Nasielsku

Oferujemy profesjonalną ob-

w terminie 14 dni od chwili ukazania się

sługę wesel, zabaw

Jednocześnie informujemy, że obecny

oraz bali okolicznościowych.

Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za
zaciągnięte zobowiązania byłego Zarządu.
Prezes Zarządu

Zarząd OSP w Nasielsku składa podzięnieodpłatne wykonanie napisów na dwóch
pojazdach pożarniczych.

Szczegółowe informacje i zapisy codziennie
w Nasielskim Ośrodku Kultury
Zespoły muzyczne i koła zainteresowań
działające przy Nasielskim Ośrodku Kultury odbywają zajęcia zgodnie z harmonogramem

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie M4 60m2 w Nasielsku oś. Warszawska
tel. 0 600 296 212        0 604 242 523

Sprzedam grunt 6000m2 (w tym 3 działki budowlane), lasek, łąka. Możliwość
wykonania stawu rybnego. W pobliżu
wodociąg i głowica tel. Teren znajduje się
w Nasielsku przy ul. Cmentarnej
Cena okazyjna do 10 zł/m2
tel. 0 - 22 665 80 21 837 95 82
0 - 606 554 578
Przyjmę każdą ilość ziemi i gruzu
Tel. 0 604 430 054

Szeroki repertuar
i konkurencyjne ceny

Tadeusz Bielecki

kowanie Panu Michałowi Grubeckiemu za

W programie:
Bilard
– gra i turnieje
Szachy
– gra i turnieje
Warcaby
– gra i turnieje
Brydż
Tenis stołowy
– turnieje
Mini lista przebojów
Konkursy piosenki
Wycieczki piesze „Poznaj swoją gminę”
Wycieczki rowerowe „Szlakiem dworków”
Wycieczki autokarowe do Warszawy, Płocka, Opinogóry, Żelazowej Woli
Malarskie zajęcia w plenerze
Wyjazdy na basen

Zamienię 2 pokoje 44m 2 na pokój
z kuchnią  ul. Starzyńskiego 4c/2
tel. 69 30 351

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w

ogłoszenia w prasie. do strażnicy OSP.

że podczas wakacji w okresie od 10.07. do
17.08. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 1000 do 1500

Kupię dom w stanie surowym lub do remontu z działką w Nasielsku
tel. 0-23 69 30 311

Nasielsku wybrany na Nadzwyczajnym

czeń materialnych i finansowych zaciągnię-

STR. 7
NASIELSKI
OŚRODEK KULTURY
informuje

tel. (023) 693-19-08 - Marek
0-604-076-704 - Fryderyk
0-600-765-125 - Jacek

Sprzedam gospodarstwo rolne 10 ha wraz
z budynkami (dom, stodoła obora)
BYLICE gm. SWIERCZE tel. O-23 69 16
092
Oddam za darmo budynek gospodarczy za
rozbiórkę i wywóz.
tel. 0 23 69 31 310 po godz. 16.oo,
0 23 69 30 403 w godz. 10.oo – 16.oo

ŻYCIE NASIELSKA

(CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

,,To, co przeżyło jedno pokolenie,
drugie rozważa na sercu i w pamięci”

W Nunie odkrywają przeszłość

Przeszłość jest fundamentem, który stanowi podstawę naszej obecnej
egzystencji. Na nim też budujemy swoją przyszłość. Jest to prawda tak oczywista, że... najczęściej o niej zapominamy. A warto o tym pamiętać. Zwłaszcza
teraz, gdy pukamy do wrót Unii Europejskiej. Istnieje bowiem obawa, że nie
zachowamy w niej własnej tożsamości. Boją się też tego, w stosunku do siebie, inne, o wiele od nas starsze narody, które w dodatku są od nas silniejsze
ekonomicznie. Dlatego też w wielu krajach dużą uwagę zwraca się na takie
wychowanie dzieci i młodzieży, aby ta zżyta była z miejscem swego pochodzenia, aby związana była ze swą własną kulturą narodową.
Problem ten coraz częściej podnoszony
jest też w naszym kraju. Mniej mówi się
o wychowaniu, które niedawno nazywało
się wychowaniem internacjonalistycznym
(obecnie używa się pojęcia – Europejczyk).
W cenę rosną takie określenia, jak: patriota lokalny, mała ojczyzna. Aby zachować
właściwe proporcje w tej sprawie potrzebna jest przemyślana praca wychowawcza.
W programach zreformowanej szkoły (i
to na każdym stopniu kształcenia) duży
nacisk kładzie się na regionalizm. Jednym
z głównych jego elementów jest znajomość
tradycji środowiska, z którego się wywodzimy.
Ciekawą formę poznawania przeszłości swej małej ojczyzny zaprezentowała w
czerwcu społeczność Szkoły Podstawowej
w Nunie. W wyniku całorocznej pracy
uczniów, nauczycieli i rodziców zebrano
dużą ilość   sprzętów, urządzeń i narzędzi używanych w tej okolicy przed laty.
Efektem tych działań była ekspozycja
zatytułowana: ,,Czasy naszej prababci”.
Obejmowała ona cztery działy: jak prały
nasze babcie, w zagrodzie, w alkowie,
w starej polskiej kuchni. W uroczystym
otwarciu wystawy   wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy.
Gościom wystawa bardzo się podobała.
Zwrócono uwagę na sposób eksponowania
poszczególnych sprzętów. Organizatorom
udało się stworzyć w izbie lekcyjnej
początku XXI wieku nastrój i atmosferę
izby mieszkalnej sprzed przynajmniej  

Fragment ekspozycji – „Czasy naszej prababci”

półwiecza. Ważne jest    to, że dzieci nie
tylko zbierały eksponaty, ale poznawały
też sposób ich wytwarzania i użytkowania.    
W pracach przygotowawczych brali
udział prawie wszyscy uczniowie szkoły
w Nunie. Zaangażowani byli też rodzice.
Całością kierował dyrektor szkoły p.
Tomasz Domżała. Pomagali mu wszyscy
nauczyciele – Danuta Domżała, Kinga
Żabik, Maria Fabisiak, Bożena Zawadzka – Nowak, Aneta Żabowska, Ewa Komajda,   Jolanta Egeman – Tarczyńska,
ks. Zbigniew Milczarek. Za podjęty trud
należy się im wszystkim podziękowanie.
Wskazane byłoby, aby wystawę obejrzały
dzieci z innych szkół. Naprawdę warto. Z
tego też powodu postanowiono przedłużyć
okres jej funkcjonowania do października. Organizatorzy zapraszają wszystkich
chętnych do odwiedzania szkoły w Nunie.
Nawet w czasie wakacji.
Na koniec rodzi się pytanie – co robić
dalej z zebranymi eksponatami. A przecież są na naszym terenie i inne zbiory
będące świadectwem naszej przeszłości.
Utworzenie postulowanego przez naszą
gazetkę i Towarzystwo Miłośników Ziemi
Nasielskiej  Zakładu Dokumentacji Dziejów Miasta i Gminy wydaje się potrzebą
chwili. Inaczej historię naszej ziemi będziemy pisali ciągle od nowa. A przyszłość
trzeba budować na solidnym fundamencie
przeszłości.
AZ.
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Pałac
w Chrcynnie
Jego dzieje nie są zbyt długie. Zbudowany
został w latach 1843 - 1845 dla ówczesnego właściciela Nasielska Józefa Koźmińskiego według
projektu Henryka Marconiego w stylu gotyku
angielskiego. Tak o nim pisał sam Marconi:
,,Obszerny tego domu rozkład zastosowano do
potrzeb właściciela, a styl gotycko - angielski
do położenia miejsca”. Styl ten był bardzo
popularny w wieku XIX, a Marconi był najczynniejszym neogotycystą (na określenie tego
stylu używamy najczęściej słowa neogotyk) na
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.
Prace budowlane prowadzone były pod
kierownictwem Teofila Schüllera. Poważniejsze
remonty wykonano w pałacu w końcu XIX w
oraz bezpośrednio po I wojnie światowej. Pod
koniec II wojny światowej, w 1944r, został
spalony a potem jeszcze częściowo zburzony.
Przez ostatnie pół wieku byliśmy świadkami
agonii jednego ze skarbów naszej narodowej
kultury. Na szczęście przemiany lat dziewięćdziesiątych sprawiły, że zespół pałacowo – parkowy w Chrcynnie ma na nowo właściciela, a
prace, jakie na jego terenie  możemy obserwować, każą żywić nadzieję, że wróci do dawnej
świetności. Leży to także w interesie naszej
Gminy. Liczymy, że w odpowiedniej chwili
obecny Właściciel poinformuje nas wszystkich
o swych planach odnośnie jego dalszych losów.
Żywimy też cichą nadzieję, że powrócą tu
niektóre sprzęty i elementy wystroju wnętrz,
które przetrwały wojenną pożogę i trafiły do
miłośników rzeczy zabytkowych.
Nieubłaganie płynący czas zatarł w pamięci,
i to nawet najstarszych mieszkańców naszej
Gminy, obraz   pałacu z okresu międzywojennego i pierwszych lat wojny. Nie udało się
też nam znaleźć jego fotografii. Zachowała
się dokumentacja projektowa. Na ile jednak
odzwierciedla ona stan powykonawczy? W międzyczasie prowadzone były prace remontowe i
modernizacyjne. Czy nie wniosły one zmian do
wyglądu zewnętrznego pałacu?  Wierzymy, że
znajdą się osoby, które pamiętają wygląd pałacu
i podzielą się z nami swymi spostrzeżeniami na
jego temat. Ich pamięci pomoże z pewnością
ilustracja, którą prezentujemy. Jest to niestety
tylko rysunek i to rysunek projektowy.
W opracowaniach poświęconych neogotyckiemu pałacowi w Chrcynnie  znaleźliśmy kilka
jego opisów. Przedstawiamy jeden z nich: ,,Była
to budowa nieregularna, piętrowa i składała
się z dwóch skrzydeł (dłuższego i krótszego)
zestawionych ze sobą pod kątem prostym. Tuż
około zetknięcia się tych skrzydeł znajdowała
się czworoboczna, wysmukła wieża. Układ
wnętrz w obu skrzydłach był dwutraktowy,
z klatką schodową znajdującą się pośrodku
skrzydła dłuższego. Elewacja frontowa pałacu
ożywiona była trójosiowym ryzalitem o ostrołukowych otworach ujętym w wieloboczne
wieżyczki sterczynowe; pozostałe otwory tej
elewacji były prostokątne i miały nadokienniki
załamane prostopadle ku dołowi. Inne cechy
stylu gotyckiego to narożne szkarpy uskokowe,
krenelaż wieńczący wieżę oraz typowe późnogotyckie kominy angielskie, które nadawały
całej budowli malowniczy charakter”.
AZ.
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PORADY PRAWNICZE

DZIEDZICZENIE USTAWOWE
Polskie prawo spadkowe, analogicznie
zresztą jak większość nowoczesnych systemów prawnych, uznaje prymat dziedziczenia testamentowego, czyli pierwszeństwo
woli spadkodawcy. Tak więc, przepisy
kodeksu cywilnego określające porządek
dziedziczenia znajdują zastosowanie dopiero w sytuacji, gdy   spadkodawca nie
pozostawił ważnego testamentu.
Ta uwaga wstępna pozwala przejść do
szczegółowego omówienia uregulowań
dotyczących dziedziczenia ustawowego.
Kodeks cywilny wyraźnie dzieli spadkobierców ustawowych na trzy grupy.
Spadkobiercy zaliczeni do kolejnej grupy
dochodzą do dziedziczenia dopiero wtedy,
gdy brak spadkobierców należących do
grupy poprzedniej. W sposób uprzywilejowany potraktowano w przepisach małżonka spadkodawcy, którego prawo zalicza do
dwóch grup spadkobierców ustawowych.
W dodatku udział spadkowy małżonka
określony został w sposób sztywny, tj. nie
zależy od tego, ilu spadkobierców powołanych będzie do dziedziczenia wspólnie
z małżonkiem.
W pierwszej kolejności do spadku powołane są dzieci spadkodawcy oraz jego
małżonek (I grupa spadkobierców ustawowych). Jeżeli dziecko spadkodawcy
zmarło przed samym spadkodawcą (nie
dożyło otwarcia spadku), wówczas udział

spadkowy, który by mu przypadł, należy
się dalszym zstępnym (wnukom). Polskie prawo spadkowe traktuje na równi
dzieci pochodzące z małżeństwa, dzieci
adoptowane jak i dzieci pozamałżeńskie.
Małżonek spadkodawcy oraz jego dzieci
dziedziczą w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie
może nigdy (bez względu na to, ile dzieci
pozostawił po sobie spadkodawca) być
mniejsza niż ñ całości spadku. Przykładowo: jeżeli spadkodawca pozostawił po
sobie czworo dzieci i małżonka, to małżonek odziedziczy ñ spadku, natomiast
każde z dzieci – po 3/16 całości spadku
(1/4 z ¾).
Jeżeli spadkodawca nie pozostawił po
sobie zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wówczas do spadku powołani
będą małżonek, rodzice i rodzeństwo
spadkodawcy (II grupa spadkobierców
ustawowych).W takiej sytuacji małżonek
ma prawo do połowy spadku, natomiast
każde z rodziców spadkodawcy dziedziczy ñ tego, co pozostało łącznie dla rodziców i rodzeństwa. Pozostała część spadku
przypadnie rodzeństwu spadkodawcy w
częściach równych. Jeżeli którekolwiek
z rodziców nie dożyło otwarcia spadku
(czyli zmarło przed spadkodawcą), udział
spadkowy, który by mu przypadł, przypada po połowie drugiemu z rodziców i

Nasielsk bliżej Europy !

Wszystkie okoliczne gminy mają nowe lub zmodernizowane oczyszczalnie
ścieków. Niestety, nasze ukochane miasto Nasielsk do tej pory nie może poszczycić się  takim biektem. Obiektem, który w dobie wchodzenia do Zjednoczonej Europy można by nazwać strategicznym dla gminy. Tu zaczyna się nie tylko polityka
proekologiczna gminy ale i polityka gospodarcza a także ekonomiczna.

Każdy potencjalny inwestor, których
było wielu w ostatnich latach, zaczyna
negocjacje od pytania o oczyszczalnię.
Gdy dowiaduje się, że ścieki musi wywozić
do sąsiedniej gminy, kończy rozmowę i
rozpoczyna poszukiwania na nowo. Takich
okazji, na nowe miejsca pracy dla mieszkańców Nasielska, na nowe pieniądze dla
gminy straciliśmy już wiele. Czas wielki
by kolejny inwestor pozostał jednak u
nas.
Dziś, jesteśmy na dobrej drodze by
problem ten pozostał za naszymi plecami.
Procedura przetargowa została zakończona. Komisja przetargowa, kierując
się dobrem całej naszej Gminy, wybrała
najbardziej wiarygodnego oferenta. W
tym celu zwiedziła kilkanaście oczyszczalni ścieków, to pomogło zapoznać się
z obecnie stosowanymi technologiami.
Wybór padł na firmę BIPROWOD jedną z
czołowych w Polsce, która dobrą renomą
szczyci się nie tylko w kraju ale i za granicą. Wygrywała przetargi z konkurencją w

Grecji, Czechach, Słowacji i Niemczech.
BIPROWOD  w swojej ofercie zaproponował nam jedną z najnowocześniejszych
technologii oczyszczania biologicznego
ścieków. Technologię, która odznacza się
minimalnym oddziaływaniem na środowisko, zamyka się ono w granicach działki
oczyszczalni, a to oznacza, iż nie będą występowały żadne uciążliwości dla środowiska.
Oczyszczalnie tego typu buduje się w środku miast i osiedli mieszkaniowych. Teren
oczyszczalni może bezpośrednio graniczyć
z działkami zabudowy jednorodzinnej.
Wszystkie te fakty komisja przetargowa
sprawdziła w terenie, rozmawiając nie tylko
z projektantem ale przede wszystkim z użytkownikami oczyszczalni i bezpośrednimi
ich sąsiadami.   Tak sprawdzona renoma
firmy jest chyba najlepszą gwarancją na
dobrą oczyszczalnię.
Projektowana oczyszczalnia będzie
przygotowana na odbiór ścieków przemysłowych., to pozwoli nam rozwijać drobny
przemysł. Wraz z oczyszczalnią powstanie

rodzeństwu spadkodawcy.
Jeżeli do spadku powołani są oprócz
małżonka tylko rodzice albo tylko rodzeństwo spadkodawcy, wtedy będą oni
dziedziczyć w częściach równych to, co
przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa. Obowiązuje przy tym zasada wejścia
zstępnych rodzeństwa spadkodawcy w
miejsce rodzeństwa, jeżeli którekolwiek z
rodzeństwa zmarło przed spadkodawcą.
W sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił
po sobie zstępnych, rodziców ani rodzeństwa cały spadek przypadnie jego małżonkowi. Gdy spadkodawca nie pozostawił po
sobie żadnych krewnych, uprawnionych
do dziedziczenia z mocy ustawy, ani małżonka, całość spadku przypadnie Skarbowi Państwa, dziedziczącemu z mocy
ustawy w ostatniej kolejności. Warto mieć
to na uwadze i wiedzieć, iż można zapobiec
przejęciu całego majątku przez Państwo
poprzez sporządzenie testamentu.
Wymaga podkreślenia fakt, iż powyższe
uregulowania nie znajdą zastosowania do
małżonka, pozostającego ze spadkodawcą
w separacji, podobnie resztą jak do byłego małżonka spadkodawcy. Osoby te są
wykluczone z dziedziczenia ustawowego,
co oczywiście nie eliminuje możliwości
ustanowienia byłej żony czy męża spadkobiercą w testamencie.
Michał Bieliński

sieć kanalizacji. W pierwszej kolejności
obejmie ona najbliższe osiedla, potem
zaś sukcesywnie będziemy ją poszerzać,
tak by docelowo objęła całe miasto wraz
z Pieścirogami Nowymi i Starymi. Sieć
kanalizacji przyczyni się do   likwidacji
przydomowych szamb, które  źle lub wcale
nie konserwowane, są źródłem nieprzyjemnych zapachów. Liczne badania wskazują ,
że większość szamb jest niestety nieszczelna, przesiąki do gleby to wynik wadliwego
wykonania lub korozji ścian. Wydostające
się substancje są bardzo toksyczne, zawierają liczne chorobotwórcze bakterie,
które migrują z wodami opadowymi do
przydomowych ogródków a następnie z
warzywami są przez nas spożywane i w
ten sposób mogą być   przyczyną wielu
przewlekłych schorzeń Nie jest przesadą
mówić, że szambo w ogródku to „bomba
biologiczna” w ogródku. Jedno takie szambo wystarczyłoby do wywołania bardzo silnego zatrucia miasta wielkości Torunia.
Spodziewany termin ukończenia projektu to przełom września i października,
wtedy czeka nas przetarg na wykonawstwo
a następnie rozpoczęcie budowy.  
Oczyszczalnia ścieków na pewno przyczyni się do wielu pozytywnych zmian w
naszym ukochanym mieście i przybliży
nas do Europy.
M.B.

ŻYCIE NASIELSKA

(CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

Co robić z
odpadami?

Zgodnie z nową ustawą o odpadach – odpadem może stać się każda
substancja lub przedmiot o ile taka jest wola jego posiadacza, który pozbywa
się lub zamierza to uczynić, lub też jest to mu nakazane, np. przez prawo.
Odpady komunalne, które powstają podczas codziennych czynności życiowych człowieka,

zazwyczaj trafiają na wysypisko, zazwyczaj
ale nie zawsze i nie wszystkie. Wiele z nich
zamiast na wysypisko trafia do lasów. Wiedzą
o tym doskonale nasze dzieci, które biorą
udział w akcjach, np.: „Sprzątanie Świata” i
zapewne wstydziłyby się, gdyby widziały swoich
rodziców wyrzucających śmieci po lasach. Ich
świadomość dzięki nauce o środowisku i jego
ochronie prowadzonej w szkole, jest znacznie
większa niż rodziców. Odpady wyrzucane w
miejsca nie przeznaczone do składowania
nieczystości, stanowią poważne zagrożenie dla
wód powierzchniowych, podziemnych oraz dla
środowiska glebowego. Z rozkładających się
odpadów wymywane są zanieczyszczenia, które
przenikają do wód i gleby. Same przepisy nie
rozwiążą problemu, jeżeli nie będą egzekwowane.
Zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy, że
możemy przyczynić się do zwiększenia lub
zmniejszenia zarówno ilości odpadów, jak i
rozwiązania problemu odpadowego. Już pod-

czas dokonywania zakupów w sklepie możemy
wpłynąć na strukturę wytwarzanych przez nas
odpadów. Zamiast produktu w jadnorazowym
opakowaniu (np. plastikowym) można kupić
szklane – wielokrotnego użytku. Używając
toreb materiałowych lub jednorazowych,
papierowych zmniejszamy ilość odpadów
foliowych – najbardziej uciążliwych na wysypisku. Następnym krokiem do zmniejszenia
odpadów jest segregacja – w miejscach nią
objętych. Znaczną część odpadów trafiającą
na wysypisko można odzyskać i ponownie wykorzystać. Należy jednak stworzyć możliwość
i odpowiednie warunki do segregacji, tak aby
umożliwić ją całemu społeczeństwu, a nie tylko
części – wtedy przyniesie ona wymierne efekty.
Bardzo ważna jest także akcja uświadamiania
ludności w zakresie ochrony środowiska, w tym
celowości procesu segregacji.
Odpady organiczne powinny być kompostowane i wykorzystywane w celach rolniczych lub
na potrzeby właścicieli działek. Na wysypisko

Niestety – spadek!
Tak można by w skrócie napisać o zakończonych rozgrywkach piłkarskich IV ligi,
w których uczestniczyli piłkarze nasielskiego
Żbika. Przyczyn zapewne jest wiele i nie sposób omówić ich teraz, ale na pewno nie można
naszym piłkarzom odmówić woli walki i zaangażowania do końca rozgrywek. Dali z siebie
wszystko co mogli, ale i tak nie uchroniło ich
to od spadku.
Niewiele czasu pozostało na przygotowanie
zespołu do nowych rozgrywek już w klasie
niższej – okręgowej, która na pewno nie będzie łatwiejsza, warto więc teraz pomyśleć co
dalej?
Jeżeli chcemy jeszcze kiedykolwiek
awansować wyżej i pokazać piłkę nożną

na dobrym poziomie, nie wystarczą same
dobre chęci.
Tymi środkami którymi obecnie dysponujemy,
możemy sobie tylko pomarzyć o dobrej piłce.
Dlatego już dziś trzeba rozmawiać z tymi, którym
dobro sportu leży na sercu, szukać sympatyków i
sponsorów. Również władzy nasielskiej powinno
zależeć na tym, by ich reprezentant był widoczny
na sportowej mapie Mazowsza, przeznaczając
z nadwyżki dodatkową kwotę pieniędzy. W
innym przypadku przyjdzie nam kopać piłkę na
gminnych łąkach, nie mając ambicji pokazania
się dalej, a w ten sposób nasza młodzież zamiast
garnąć się do sportu, będzie okupowała budki z
piwem.
(pn)

O PUCHAR BURMISTRZA
Od 17 września 2000 roku do 30 czerwca
2001 na bocznej płycie miejskiego stadionu rozgrywane były mecze nasielskiej ligi „szóstek”
o puchar burmistrza. Wzięło w nich udział 96
zawodników. Rozegrano 74 mecze, w których
strzelono 690 bramek, co daje przeciętnie
8,84 na jedno spotkanie. Zwyciężyła drużyna
„Zuchy druha”, która grała w następującym
składzie: Domała Damian-kapitan, Mystkowski
Maciek, Załoga Mariusz, Kulaszewski Jerzy,
Prusinowski Jarosław, Umiński Radosław, Jałmużna Mariusz, Daszyński Paweł, Kucharski
Rafał, Liszewski Krzysztof, Skucki Hubert.
Kolejne miejsca zajęły drużyny: LEŚNA, SPORTOWA, MANHATAN, SANIBUD, KOSEWO,
ELEKTROPLAST, LOKOMOTIVE.

Królem strzelców został Wilga Paweł (Leśna), który strzelił 57 bramek i wyprzedził
Pawła Sadłowskiego (Sportowa) 53 bramki
oraz Mariusza Jałmużnę (Zuchy) 40 bramek.
Zarząd ligi „SZÓSTEK” jeszcze raz serdecznie dziękuje panu burmistrzowi za ufundowanie pucharów i nagród dla zwycięzców
poszczególnych klasyfikacji. Panu Góreckiemu
za pomoc przy rozgrywaniu meczy, Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury przy organizacji
zakończenia rozgrywek oraz panom Dariuszowi
Strzeszewskiemu i Markowi Prusinowskiemu
za sprawne przeprowadzanie rozgrywek.
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powinny trafiać jedynie te odpady, których nie
można już wykorzystać, czyli rzeczy i substancje bezużyteczne.
Część mieszkańców gminy Nasielsk nie posiada pojemników na nieczystości i nie wywozi
ich na wysypisko. Odpady są często palone,
należy jednak pamiętać, że nie można palić
wszystkich odpadów, np. podczas palenia tworzyw sztucznych powstają związki toksyczne,
niebezpieczne dla zdrowia, które przedostają
się do atmosfery. Niektórych odpadów nie da się
spalić, należą do nich: opakowania metalowe,
puszki, szkło – co więc się z tym dzieje?
Nieczystości składowane na odpowiednio
przygotowanym i zabezpieczonym wysypisku,
(które posiada zabezpieczone dno, drenaż
zbierający odcieki z odpadów, wyposażone w
kompaktor do zagęszczania odpadów, odpowiednio ogrodzone), mają ograniczony negatywny wpływ na środowisko.
Warto się zastanowić czy kupno pojemnika
na odpady i niewielkie miesięczne opłaty za wywóz nieczystości, nie są łatwiejszym i lepszym
rozwiązaniem niż wywożenie odpadów w miejsca do tego nie przeznaczone, lub składowanie
ich „pokątnie” na własnych działkach, co nie
zwiększa jej estetyki.
mgr inż. Sylwia Pawlak

Finał wojewódzki

W czerwcu w Górze Kalwarii odbył się
finał wojewódzki piłkarskiego turnieju
dzieci z rocznika 1991 i młodsi w kategorii
dziewcząt i chłopców. Powiat nowodworski reprezentowany był przez mistrzów
powiatu, a byli nimi reprezentanci naszej
gminy.
Drużyna dziewcząt ze szkoły podstawowej z Cieksyna w składzie: Sylwia
Malon – kapitan, Kamila Prusik, Karolina Ropielewska, Angielika Wierzbowska, Marta Gierasik, Małgorzata
Jakubiak, Joanna Ziemińska, Patrycja
Białorudzka, Ewelina Luberadzka,
Urszula Siądkowska zajęła 5 miejsce.
Opiekunem dziewcząt była Pani Ewa
Nerć ze szkoły w Cieksynie.
Zespół chłopców składający się z reprezentantów z całej gminy w składzie: Mariusz
Wojeński, Filip Adamski, Dawid Gerasik,
Damian Panek, Mateusz Gortat, Rafał
Ziółkowski, Mateusz Burzyński, Marek Policiński, Rafał Figurski, Krzysztof Gromka,
Mateusz Włodarski zajął w swojej grupie 3
miejsce. Opiekunem drużyny była Pani Izabela Cichocka – Ropielewska z Cieksyna.
Należy podkreślić, że Sylwia Malon i
Mariusz Wojeński zostali wyróżnieni przez
organizatorów i w nagrodę spędzą wakacje
sportowe na koszt organizatora.
Kierownikiem całej grupy piłkarskiej
był pracownik Urzędu Miasta i Gminy w
Nasielsku Pan Andrzej Malon.
(red)
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Liga okręgowa
w brydżu sportowym

Wyniki pierwszej rundy:

Sparta – Erste Ciechanów 7:23, Sparta – Ringo I Płońsk 15:15,
Sparta – Ringo II Płońsk 13:17, Sparta – Sona Nowe Miasto 25:4,
Sparta – Świt Ciechanów 16:14, Sparta – Wkra Żuromin Jun. 4:25,
Sparta – Wkra Żuromin Sen. 9:21, Sparta – I LO Ciechanów 24:6,
Sparta – Global Ciechanów 17:13.

Tabela po pierwszej rundzie:
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Małe Mistrzostwa Polski?

Dobiegła końca pierwsza runda rozgrywek ligi okręgowej w
brydżu sportowym, w której brała udział drużyna K.S. „Sparta”
Nasielsk. W lidze bierze udział 10 drużyn z dawnego województwa ciechanowskiego.

1. Wkra Żuromin Jun.
2. Wkra Żuromin Sen.
3. Ringo I Płońsk
4. Świt Ciechanów
5. Global Ciechanów
6. Sparta Nasielsk
7. Erste Ciechanów
8. Ringo II Płońsk
9. I LO Ciechanów
10. Sona Nowe Miasto
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186
175
172
152
144
130
126
104
73
69

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

W dniach 26.05.01 – 1-3.06.01 oraz 10.06.01 odbył się C Memoriał Błogosławionego ABPA Antoniego Juliana Nowowiejskiego
w szachach pod honorowym patronatem ks. biskupa płockiego
prof. Stanisława Wielgusa i ministra Mirosława Koźlakiewicza
sekretarza stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
W turnieju brali udział młodzi zawodnicy z sekcji szachowej KS
Sparta trenujący w nasielskim Ośrodku Kultury. Turniej odbył się
w Cieksynie. Organizował go główny animator i twórca memoriału
ks. Józef Szczeciński, tamtejszy proboszcz. Był to turniej klasy C.
Młodzi adepci sztuki szachowej z Nasielska okazali się w nim bezkonkurencyjni. I miejsce zajął Wiktor Skłucki ( kl. druga gimnazjalna),
II miejsce Kacper Podgrudny (kl pierwsza gimnazjalna).
Kilka dni później w Płocku odbył się trzydniowy turniej B. Dla
znawców tajników nomenklatury szachowej jest to wyznacznik
pewnego poziomu zaawansowania zawodników. I tu kolejna
niespodzianka. Na dwudziestu uczestników turnieju nasielska
młodzież w osobach: Jacka Borowskiego, Józefiny Konkol, Kacpra Podgrudnego i Wiktora Skuckiego, odniosła kolejny sukces.
Kacper III miejsce i 150zł nagrody rzeczowej (zdobył czwartą
kategorię), Wiktor IV miejsce i 100zł nagrody rzeczowej (zdobył czwartą kategorię), Józefina VIII miejsce i książkę, Jacek
niestety bez nagrody ale bardzo ambitnie walczył.
W turnieju A, w którym przeciętną stanowili kandydaci na
mistrzów oraz kategorie pierwsza i druga, nasi reprezentanci
nie mieli większych szans. Mimo wszystko. Patrząc na potęgę
szachową  jaką jest Płock, nasza dziatwa  z 7-tysięcznego Nasielska przy reprezentacji 150-tysięcznego Płocka odniosła spory
sukces. Myślę, że ten wynik będzie impulsem dla rodziców do
zainteresowania swych pociech tą  przeinteligentną i rozwijającą
grą. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszej sekcji.
DP.

Tak bez wątpienia można nazwać I Otwarte Mistrzostwa Nasielska w wyciskaniu sztangi leżąc na ławeczce, które w czerwcu
odbyły się w kinie Niwa. W nasielskiej imprezie wystąpiło wielu
mistrzów Polski różnych kategorii wiekowych z byłym mistrzem
Europy Markiem Siedleckim na czele. Również nagrody wręczone najlepszym były godne wielkich imprez.
Cały ciężar przeprowadzenia imprezy podjął się wielki
sympatyk tej dyscypliny sportowej, a zarazem zawodnik Darek
Wdowiński, który nie tylko zapewnił w niej udział czołowych
zawodników kraju, ale zajął się również sprawnym jej przeprowadzeniem zarówno pod względem sportowym jak też organizacyjnym, potrafił też znaleźć sponsorów, dzięki którym zgromadził
znaczną ilość nagród.
Wysoki był również poziom zawodów, bowiem wyniki uzyskane,  były godne  najlepszych imprez tego typu w Polsce.
Zmagania ze sztangą piętnastu startujących atletów oglądała
kilkudziesięcioosobowa widownia, nagradzając zwycięzców i
pokonanych gromkimi oklaskami.
Warto podkreślić, że w mistrzostwach startowało dwóch
Nasielszczan. Oprócz w/w Darka Wdowińskiego wystartował
również Norbert Pazdan.
Należy dodać, że w tej dyscyplinie w kategorii „open” nie
zawsze zwycięża ten zawodnik, który osiągnie najwyższy wynik,
tylko wyciśnięte kilogramy mnoży się przez wagę ciała, wyciąga
współczynnik i wylicza punkty.
Zwycięzcą I Mistrzostw Nasielska z wynikiem 128,28 pkt.
został Jarosław Matuszewski KS ”Filon” Warszawa (220 kg),
wyprzedzając Marka Siedleckiego 124,47 pkt. i Jacka Frąckiewicza 116,57 pkt. obaj „Narew” Pułtusk. Kolejne miejsca zajęli:
Robert Kierzkowski (108,22), Mirosław Szmeja (107,58), Marek
Rzeczkowski (105,11), Arkadiusz Milczarczyk 03,38), Mariusz
Szczypiński (103,34), Bogusław Podlasiewski 101,81), Mariusz
Popławski (101,14), Dariusz Wdowiński (10,66), Zdzisław Gregajtys (98,06), Jacek Kraśniewski (92,02), Andrzej Pik 83,93),
Norbert Pazdan (75,70).
Główny organizator imprezy, jak również my wszyscy, mamy
nadzieję, że nasielskie mistrzostwa wejdą na stałe do kalendarza
imprez, a startujący w nich zawodnicy umówili się na rewanż za
rok.

Dwaj czołowi szachiści Nasielska K. Podgródny i W. Skłucki
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