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Co z wyborami ?
Tak naprawdę to tego nikt nie wie. Jedno jest pewne. Wiosenny

termin roku 2002 jest już nieaktualny. Pozostaje więc termin jesienny
(być może 20 października). Ale, czy na pewno? Czy Sejm zdąży
uchwalić odpowiednie ustawy? W styczniowym numerze ,,Życia
Nasielska” napisaliśmy, że obecna kadencja może się wydłużyć do
wiosny roku 2003. I być może tak będzie. Nie byłoby to chyba zbyt
korzystne dla funkcjonowania gmin!!!

Pewne jest jeszcze to, że nie dorośliśmy do demokracji i miotamy
się od jednej skrajności do drugiej. Wszystko zależy od tego, która
opcja sprawuje władzę. Jeżeli ,,nasza” to wszystko jest cacy, jeżeli
przeciwnicy, to wszystko jest be. I nie życzymy im sukcesów. Im gorzej
wtedy w gminie czy państwie, tym lepiej dla nas. Może to dziwne, ale
prawdziwe (niestety). I wszystkich chcemy właśnie tak
zaszufladkować, nie patrząc przy tym, że niektórzy nie są ani po jednej,
ani po drugiej stronie, a jedynym  celem ich działania jest dobro
wspólne. Wszystko to powoduje, że ludzie są coraz bardziej
zdezorientowani, rozgoryczeni i zdenerwowani. I coraz mniej jest tych,
którzy wierzą, że coś jeszcze zależy od nas, że można jeszcze cokolwiek
zmienić.

Wybory są jednak nieuniknione. Warto się do nich przygotować i
wiedzieć na ich temat maksymalnie dużo. Trwają prace w komisjach
sejmowych mające na celu opracowanie projektu ordynacji wyborczej.
Jeszcze w kwietniu powinien on trafić pod obrady Sejmu.

We wstępnej części  analizowałem sprawę terminu wyborów, bo
problem ten był i jest przedmiotem politycznych przepychanek.
Propozycja zmniejszenia ilości radnych w poszczególnych radach
takich emocji nie wzbudza. Nie będziemy się więc nią zajmować.
Inaczej wygląda sprawa z wyborem wójtów, burmistrzów i
prezydentów. To będzie najsmaczniejszy kąsek w samorządowych
wyborach i dlatego każda z opcji politycznych chciałaby uchwalenia
korzystnej dla siebie ordynacji wyborczej. W tej sprawie wypowiedział
się również Prezydent. Propozycje rozwiązań są bardzo ciekawe.

Być sąsiadem drogi
Problem pojawia się wiosną i jesienią. Gorzej, że z roku na rok staje

się coraz bardziej dokuczliwy. Polega on na zalewaniu przydrożnych
pól i obejść wodami opadowymi (do nich zaliczam także wody z
topniejącego śniegu). Właściciele podtopionych terenów najczęściej
szukają pomocy u władz samorządowych. Te zaś zazwyczaj kierują
ich do zarządców dróg. Zarządcy szukają przyczyn. Okazuje się, że w
wielu przypadkach przyczyną tego stanu rzeczy jest niedrożność rowów
odwadniających spowodowana nieprawidłowym wykonaniem zjazdu
do pól czy posesji lub zanieczyszczeniem przepustów. Zdarza się i tak,
że osobą odpowiedzialną za to jest osoba skarżąca się.

Problem jest i o tym nie trzeba nikogo przekonywać. Nie
odprowadzone wody powodują straty nie tylko na polach czy w
obejściach, ale i na drogach. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele i
te, które wymieniłem nie są ani najważniejsze, ani najdroższe w ich
usunięciu. Na zmiany klimatyczne wpływu nie mamy i raczej mieć
nie będziemy. Na nowe prace melioracyjne i konserwację starych
urządzeń melioracyjnych ciągle brakuje pieniędzy. Brakuje też
pieniędzy na solidną, tzn. zgodną z zasadami budowlanymi, budowę
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dróg (a sprawa odwodnienia jest ważną częścią składową tych
zasad). Co więc można zrobić w tym wypadku?

Z pewnością nie można poprzestać na wzajemnym oskarżaniu
się i zrzucaniu winy na innych. Każdy powinien robić to, co należy
do niego i wypełniać swoje obowiązki. Nie zawsze też będą
potrzebne pieniądze, aby uzyskać zauważalną poprawę. Z
obowiązujących przepisów dotyczących dróg i urządzeń drogowych
(rowy należą do nich) dowiedziałem się, że budowa każdego zjazdu
do pól i wjazdu do posesji musi być uzgodniona z zarządcą drogi.
Nie można tego zrobić poprzez zasypanie na małym odcinku rowu.
Utrzymanie drożności przepustu (czyli jego czyszczenie) należy
do obowiązku właściciela pola czy posesji, do których ten zjazd
prowadzi. Do obowiązków zarządcy drogi należy zaś utrzymanie
drożności przepustów na skrzyżowaniu dróg.

Dla przypomnienia podam zarządców dróg na terenie naszej gminy.
Mamy u nas trzy rodzaje dróg: gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Gminnymi zarządza Urząd Miejski (w imieniu Urzędu robi to
ZGKiM), powiatowymi – Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym
Dworze, wojewódzkimi – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich –
Rejon Wołomin-Nowy Dwór Maz.

16 marca w Pałacu Młodzieży w Warszawie odbył się finał IV
Wojewódzkiego Kunkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej. „Złotą Lirę” –
główną nagrodę przyznawaną najwybitniejszym indywidualnościom konkursu
– w kategorii recytacji gimnazjalistów zdobył Jakub Kamiński, a w Konkursie
Poezji Śpiewanej – kwartet w składzie: Sylwia Jeż, Kinga Łaszczewska,
Małgorzata Szostak, Maciej Rosłoński (uczniowie Gimnazjum nr 1 w
Nasielsku).

„... Dlatego, jeśli radość, to z domieszką trwogi, jeśli rozpacz, to
nihgdy bez cichej nadziei. Życie, choćby i długie, zawsze będzie
krótkie. Zbyt krótkie, żeby do tego coś dodać...”.

Ta myśl Wisławy Szymborskiej stała się mottem IV Wojewódzkiego

Złote Liry
dla nasielszczan!

Uczestnicy konkursu finałowego w oczekiwaniu na werdykt jury
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OBRADOWAŁA RADA
XXXIII sesja Rady Miejskiej w

Nasielsku zwołana została na dzień 28.03.
Porządek obrad poza punktami
formalnymi takimi jak: przyjęcie porządku
obrad, udzielenie głosu mieszkańcom
gminy przybyłym na sesję przyjęcie
protokołu z poprzedniej sesji czy przyjęcie
i zaakceptowanie sprawozdania z prac
Zarządu Miejskiego między sesjami,
przewidywał zapoznanie się radnych z

informacją o stanie bezpieczeństwa na terenie
gminy Nasielsk przedstawioną przez
komendanta Komisariatu Policji pana
Wojciecha Wołkowicza oraz o sytuacji gminy
w zakresie ochrony środowiska.

Przygotowano też punkt obejmujący
wysłuchanie sprawozdania z działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w roku 2001 jak i sprawozdania z
realizacji gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
działalności Komisji powołanej do realizacji
tego programu. Zaplanowano też przyjęcie
szeregu uchwał przygotowanych przez Zarząd
Miejski oraz merytoryczne wydziały Urzędu
Miejskiego dotyczące zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Nasielska i okolicznych wsi.

Mieszkańcy którzy przybyli na sesję zgłosili
Radzie wiele postulatów na wykonanie prac
na terenie ich zamieszkania. Sołtys Pieściróg
przypomniał że w przeciągu czterech lat nie
wykonano praktycznie żadnej inwestycji na tej
wsi a potrzeby mieszkańców są bardzo duże
zaczynając od odwodnienia terenu poprzez
nawiezienie żwiru na ulicę Bursztynową. Jest
to największa miejscowość poza Nasielskiem
na terenie naszej gminy. O żwir i równiarkę
prosiła również sołtys Jaskółowa, zgłosiła też
wniosek o postawienie wiaty przystankowej
dla dzieci które z tej miejscowości dowożone
są do szkoły w Nasielsku a obecnie czekają
na autobus pod gołym niebem. Oczywiście
poruszyła też temat budowy wysypiska
odpadów na terenie Jaskółowa. Jest to temat
bardzo drażliwy dla części mieszkańców wsi
Jaskółowo którzy oprotestowali budowę, a
sprawa oparła się o NSA w Warszawie. Pani
sołtys zapytała również o możliwość
prenumeraty „ Gazety Sołeckiej” którą
wykorzystywała by w pracy sołtysa.

Zgłoszono również protest do budowy
przytuliska dla zwierząt gdzie mimo protestu
mieszkańców trwają prace przy budowie
klatek i pomieszczeń dla psów.

W odpowiedzi Burmistrz wyjaśnił sprawę
pracy równiarki gdyż dróg i ulic, które należało
by naprawić wyrównując powierzchnię jest w
gminie bardzo dużo, stworzono więc
harmonogram pracy tej maszyny. Kanalizację
na Pieścirogach planuje się wykonać łącznie
w ramach jednego projektu budowy
kanalizacji na terenie miasta i gminy, Jest
bardzo duża szansa by na tę inwestycję
otrzymać wsparcie finansowe z pomocowych
funduszy europejskich. Dlatego też Zarząd
Miejski planuje zlecić uzupełnienie
dokumentacji oczyszczalni ścieków i
kanalizacji miejskiej o tereny Mogowa,

Pieściróg i Siennicy by łączna wartość tego
projektu przekroczyła pewną określoną
wartość na którą przyznawane są dotacje.

Przystanki dla uczniów czekających na dowóz
planuje się postawić najpóźniej do rozpoczęcia
nowego roku szkolnego, by dzieci nie stały na
wietrze i deszczu czekając na autobus.

Interpelacje radnych i kierowane do
Burmistrza zapytania, częściowo pokrywały się
z problemami zgłoszonymi przez mieszkańców.
Pan Arciszewski zapytał o sprawę własności
terenu targowiska przy ul. Lipowej, pan
Krzyczkowski skierował interpelację o
wyjaśnienie sprawy budowy schroniska dla
zwierząt mimo braku formalnego pozwolenia.

Radni z Pieściróg – pan Wierzchoń i pan
Grabowski skierowali dramatyczny apel o
inwestycje. Stwierdzili, że mimo wielu spotkań
i wielu złożonych mieszkańcom przyrzeczeń
przez przedstawicieli władz gminy na terenie
gdzie zamieszkuje blisko 3000 ludzi przez
ostatnie 4 lata nic nie zrobiono. Wyjątkiem jest
wykonanie nowego centralnego ogrzewania w
szkole w Pieścirogach lecz tam sprawa była
przymusowa, gdyż niesprawne ogrzewanie
zagrażało zdrowiu i życiu dzieci.

W poruszonej sprawie ugody z panem
Stanisławem Tycem – byłym zastępcą
Burmistrza przewodniczący Zarządu stwierdził
iż formalnie odbędzie się ona na rozprawie
sądowej na początku kwietnia lecz warunkiem
koniecznym by osiągnąć porozumienie było
uzgodnienie warunków z panem Tycem. I to
właśnie uczyniono. O szczegółach będzie można
mówić po rozprawie ugodowej.

Komendant Komisariatu Policji w Nasielsku
– Wojciech Wołkowicz przedstawił radnym
informację na temat bezpieczeństwa w naszej
gminie. Jak stwierdził, nasz komisariat jest
jedynym w naszym powiecie poza komendą
powiatową, który pełni służbę całą dobę.
Swoim działaniem obejmuje blisko 20.000
mieszkańców naszej gminy. Mimo skromności
środków budżetowych jakie ma policja,
nasielskim policjantom sprawnie udaje się
pracować, co wykazują statystyki. Mimo
wzrostu zagrożenia przestępczością na naszym
terenie – a ma tu dużą rolę bliskość aglomeracji
warszawskiej oraz wzrost zubożenia
społeczeństwa – wykrywalność popełnionych
przestępstw na terenie działania Komisariatu
wzrosła do prawie 68%. Zmniejszyła się ilość
popełnionych przestępstw i wykroczeń w roku
2001 w stosunku do roku poprzedniego o blisko
20 %. Sukcesami roku 2001 było ustalenie
sprawców kradzieży i przeróbek samochodów,
zlikwidowanie siatki handlarzy narkotyków na
terenie Nasielska. Oprócz pracy kryminalnej
systematycznie prowadzona jest praca
prewencyjna, programy zwiększania
bezpieczeństwa obywateli realizowane z KPP
w Nowym Dworze Mazowieckim a także
współpraca z kuratorami sądowymi w punkcie
przyjęć M-GOPS. Jak stwierdził pan
Wołkowicz dobrze układa się współpraca z
samorządem który wspiera działania policji.

Bardzo ostra dyskusja rozpoczęła się w
sprawie wysypiska śmieci w Jaskółowie. Po
ostatnim wyroku NSA, który zawiesił decyzję

wojewody mazowieckiego o rozpoczęciu
budowy wysypiska, mieszkańcy Jaskółowa
uważają, że dopiero po spełnieniu ich żądań
będzie można realizować tę inwestycję.
Przewodniczący Zarządu stwierdził, że
samorząd w tym momencie nie jest stroną w
tym sporze i należy czekać na decyzję
wojewody. Sytuacja gminy w zakresie ochrony
środowiska jest bardzo trudna. Wojewódzki
wydział Ochrony Środowiska nałożył na
samorząd kary finansowe zawieszone na okres
budowy wysypiska. Jeśli nie zostanie
zrealizowana budowa składowiska kary zostaną
podwojone i odwieszone. Mogą się zamknąć
kwotą nawet 3 mln zł. Trzeba się zastanowić
czy mamy do wyrzucenia tak dużą kwotę. Jak
zmuszeni będziemy do płacenia kar to również
zmuszeni będziemy do ograniczania inwestycji,
które by polepszyły warunki życia naszych
mieszkańców. Również zalecenia europejskie
nakładają na lokalne samorządy obowiązek
ekologicznego składowania odpadów. Sytuacja
jest bardzo trudna i należy ją szybko rozwiązać,
osiągnąć kompromis z mieszkańcami
Jaskółowa, a mieszkańcy muszą zrozumieć, że
zbyt dużo w stosunku do innych miejscowości
zostało już zrobione na ich terenie by teraz
zrezygnować z tej budowy.

Dyrektor M-GOPS – pani Alicja Tyc
przedstawiła coroczne sprawozdanie z
działalności kierowanego przez nią Ośrodka.

Opieką społeczną na terenie naszej gminy
objęte zostały osoby chore biedne i
potrzebujące pomocy. Co raz więcej osób
zgłasza się do opieki po pomoc – a jest to
związane z bardzo szybko zwiększającym się
zubożeniem społeczeństwa. Skromne środki
finansowe jakie otrzymuje Ośrodek nie
pozwalają zapewnić wszystkim, którym
należało by pomóc, odpowiedniego wsparcia.
M-GOPS wypłaca różnego rodzaju zasiłki.
Okresowe, jednorazowe, wyrównawcze, renty
socjalne i inne na które środki pieniężne
pozyskiwane są przez Ośrodek z różnych
źródeł. Działając w bardzo trudnych
warunkach działamy skutecznie - stwierdziła
pani Alicja Tyc. Oprócz wsparcia finansowego
M-GOPS prowadzi działalność opiekuńczą,
świetlicę dla dzieci z rodzin zagrożonych
patologicznie oraz klub seniora. Część działań
poświęcona jest profilaktyce uzależnień – w
ubiegłym roku zorganizowano kilkanaście
spektakli podczas których młodzież mogła
zapoznać się ze skutkami uzależnień od
narkotyków i alkoholu. Jest to bardzo ważny
program by zawczasu chronić naszą młodzież
przed niebezpieczeństwem narkomanii czy
alkoholizmu. Prowadzona jest też Poradnia
gdzie osoby i rodziny z problemami
alkoholowymi mogą zasięgnąć porady i
wsparcia w walce z nałogiem.

Radni przyjęli sprawozdanie z działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Burmistrz B. Mucha przedstawił radnym
stan prac nad uzyskaniem środków
finansowych na budowę oczyszczalni ścieków
i kanalizacji na terenie Nasielska i gminy z Unii
Europejskiej. Szanse są bardzo duże. Wniosek
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Pierwsze posiedzenie Zarządu
(07.03.) zdominowała problematyka
inwestycyjna. Dyrektor Szkoły
Podstawowej Agnieszka Mackiewicz
przedstawiła problemy kierowanej przez
nią placówki. Zwiększająca się ilość
uczniów powoduje, że już obecnie dzieci
uczą się w systemie trzyzmianowym.
Brakuje pomieszczeń do nauki. W
związku z dobudową do obiektu

szkolnego szatni proponuje by powiększyć
bazę lokalową o dobudowanie nad szatnią
dwóch klas. Oczywiście spowoduje to
konieczność zwiększenia środków
budżetowych na realizację tej inwestycji o
ok.50.000 zł. Według Burmistrza jest to
konieczność i należało by dążyć do tego, aby
dodatkowe sale oddać do użytku już we
wrześniu bieżącego roku.

Pani Małgorzata Rosłońska poinformowała
Zarząd o pracach związanych z zakończeniem
inwestycji w Zespole Szkół nr1. Została do
założenia wentylacja w kuchni szkoły. Prace
te wykonywać miała firma „Instal” z Siennicy.
Wobec trudnej sytuacji finansowej zakładu
postanowiono przejąć od Instalu zamówienie
urządzeń wentylacyjnych i tylko zlecić
zakładowi montaż zakupionych urządzeń.
Jednocześnie o wartość tych urządzeń
zmniejszy się kwota należna dla „ Instalu”.

Zarząd Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej zwrócił się do Zarządu
miejskiego o wyrażenie zgody na zakup
samochodu ciężarowego i przyczepy. Będzie
on używany do transportu żwiru na drogi.

Na swym drugim  marcowym posiedzeniu
(14.03.) Zarząd Miejski zapoznał się z
informacją przedstawioną przez panią
skarbnik gminy – Anielą Rogalską na temat

stanu finansów gminnych na koniec 2001
roku. Jak wynika z przedstawionych
dokumentów budżet gminy po stronie
dochodów na dzień 31 grudnia zrealizowano
w 98,4%. Na tym samym poziomie udało się
zamknąć wydatki gminy. Mimo wielu
trudności spowodowanych koniecznością
spłat rat zaciągniętych wcześniej pożyczek i
kredytów. Pani Rogalska poinformowała
również o spłacie należnych zobowiązań
kredytowych za I  kwartał.

Zarząd Miejski zaaprobował projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
w 2002 roku dotyczących przyjęcia po stronie
dochodów środków finansowych
pochodzących z gminy Wieliszew a
przeznaczonych na budowę wysypiska w
Jaskółowie i rekultywację wysypiska w
Kosewie. Będą to fundusze w wysokości
3.160.000 zł. Omówiono również stan
zobowiązań finansowych jakie gmina ma
pokryć za wykonane prace inwestycyjne na
terenie gminy.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej- pani Alicja Tyc
przedstawiła przygotowany na najbliższą sesję
Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie
zapewnienia środków finansowych na
dożywianie dzieci oraz w sprawie zasad
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze, częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak też trybu ich pobierania.

Zarząd Miejski postanowił zwiększyć do
kwoty 5000 zł. środki finansowe przeznaczone
dla M-G.O.P.S.na zasiłki jednorazowe.
Postanowiono również przedstawić na
najbliższej sesji Rady projekt uchwały
upoważniającej panią Alicję Tyc jako
dyrektora Ośrodka do wydawania decyzji

administracyjnych,( dotyczy to dodatków
mieszkaniowych ).

Zarząd zatwierdził projekt uchwały w
sprawie ustalenia zasad realizacji zadań
utrzymania dróg gminnych i organizacji ruchu
drogowego na terenie gminy jednocześnie
upoważniając dyrektora ZGKiM w Nasielsku
do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej.

W ramach projektu pozyskania środków z
funduszu PHARE, Zarząd zatwierdził pakiet
uchwał przygotowujących tereny w rejonie
planowanej oczyszczalni ścieków, oraz w
okolicy Kosewa pod rozwój infrastruktury
przemysłowej, natomiast tereny wsi
podmiejskich w rejonie ulicy Piłsudskiego na
zabudowę przemysłowo- mieszkalną.

Zatwierdzono projekt uchwały w sprawie
sprzedaży nieruchomości tzw. „Domu
Nauczyciela „przy Zespole Szkół nr1 w
Nasielsku.

W związku ze skierowanymi do Zarządu
podaniami o udzielenie zezwolenia na wywóz
nieczystości płynnych na terenie naszej gminy
Zarząd postanowił udzielić takowego
zezwolenia dla firmy z terenu gminy Nasielsk
– POL-KOP pana Drzazgowskiego. Przyjęto
zasadę, że wspierać będzie się lokalne
inicjatywy i firmy działające na naszym
lokalnym rynku.

Zarząd udzielił zezwolenia na sprzedaż
alkoholu w nowo otwieranym sklepie pani
Zmysłowskiej w Mogowie.

Na ostatnim marcowym posiedzeniu 28.03.
Zarząd Miejski omówił sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy w 2001 roku.
Jednocześnie dokonał zatwierdzenia tego
sprawozdania uchwałą Zarządu.

Z PRAC ZARZĄDU MIEJSKIEGO

złożony przez Zarząd Miejski przeszedł już
wstępną weryfikację w Urzędzie
Marszałkowskim warszawskim a następny
etap weryfikacji nastąpi na początku kwietnia.
Dlatego też zależy Zarządowi na tym by
poszerzyć zakres projektowanych prac na
miejscowości wokół Nasielska a jednocześnie
podnieść wartość zaprojektowanych prac.
Uzyskując pieniądze na budowę oczyszczalni
jednocześnie stworzymy nowe miejsca pracy
dla nasielszczan w trakcie budowy jak i
eksploatacji Zakładu Oczyszczania. Takiej
możliwości nie możemy zmarnować.

W dalszej części obrad radni omówili
strategię jaką należało by przyjąć w stosunku
do Gazowni Warszawskich przy realizacji
gazyfikacji terenu gminy. Potrzeby są
olbrzymie, przez ostatnie lata nie wykonywano
inwestycji gazyfikacyjnych z powodu braku
zainteresowania Gazowni tymi pracami.
Obecnie zaczęła się zmieniać polityka
inwestycyjna gazowni i są duże możliwości by
ruszyć z rozwojem sieci gazowej na naszym
terenie. Dziwi wielu radnych tylko fakt, że
zakład gazowniczy jest zainteresowany małą

uliczką w mieście a nie interesuje go bardzo
duże skupisko ewentualnych odbiorców gazu
wokół Nasielska. Miejmy nadzieję że
krótkowzroczna polityka inwestycyjna
gazowni się zmieni. Pozostaje jeszcze do
wypracowania w negocjacjach z gazownią
problem finansowania budowy gazociągów,
lub udziału finansowego gminy jako
samorządu w tego typu inwestycjach.

Radni przyjęli proponowane i
przygotowane przez Zarząd projekty uchwał
- upoważnienia dyrektora M-G OPS do
wydawania decyzji administracyjnych dot.
dodatków mieszkaniowych,
- w sprawie zapewnienia środków
finansowych w budżecie miasta i gminy na
dożywianie dzieci w gminie Nasielsk,
- w sprawie uchylenia uchwały R.M. nr.230/
01 z dnia 18.12.2001r.dotyczącej uchwalenia
miejsko-gminnego programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
2002 r.,
- w sprawie miejsko-gminnego Programu
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2002r.,
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ
na budowę wysypiska w Jaskółowie,
- w sprawie zmiany Miejscowego Planu

Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego
dot. Terenu przy ul Kolejowej we wsi
Pieścirogi Stare,
- w sprawie zmiany Miejscowego Planu
Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Nasielska i wsi podmiejskich
dotyczących zespołu wsi Borkowo, Cieksyn,
Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Zaborze, Nowa
Wieś w rejonie rzek: Wkra, Naruszewka,
Nasielna dotyczącej fragmentów wsi Lelewo,
- w sprawie zmian w statucie sołectwa
Ruszkowo.

Uchwalono też przystąpienie do sporządzenia
zmian w MPOZP dotyczących terenów w
Nasielsku i wsi podmiejskich – ul. Piłsudskiego,
tereny w kierunku wsi Kosewo, tereny wokół
projektowanej oczyszczalni ścieków w Nasielsku.

Przyjęto uchwałę upoważniającą dyrektora
ZGKiM w Nasielsku do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej oraz uchwałę w sprawie realizacji
zadań z zakresu utrzymania dróg gminnych i
organizacji ruchu drogowego na terenie gminy
przez ZGKiM w Nasielsku.

Rada Miejska przyjęła również uchwałę
dotyczącą planu pracy tego gremium w bieżącym
roku. Plan ten obejmuje okres do końca kadencji
tej Rady to jest do jesieni tego roku.

dokończenie ze str. 2dokończenie ze str. 2dokończenie ze str. 2dokończenie ze str. 2dokończenie ze str. 2

OBRADOWAŁA RADA
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1. Nowe lasy
22 marca w Urzędzie Miejskim odbyło się

spotkanie z rolnikami,    którzy wyrazili chęć
podpisania umowy na zalesienie gruntów
porolnych w trybie tzw. starej ustawy (bez
wypłaty ekwiwalentu). Umowy podpisało 12
osób. Przewiduje się, że zalesionych zostanie
9,51ha. W umowach określono, że odbiór
sadzonek ze szkółki leśnej nastąpi do 15
kwietnia. Przypominamy, że w sprawach
zalesiania należy kontaktować się z p.
Andrzejem Lasockim.

2.W drodze do Unii
W dniach od 13 do 19 marca w Urzędzie

Miejskim pracownicy Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Nasielsku zorganizowali
Tydzień Informacji o Unii Europejskiej. W
sali konferencyjnej zgromadzono dużą ilość
wydawnictw poświęconych samej Unii jak i
problemom, z jakimi zetkniemy się w
związku z przewidywanym wejściem Polski
do tej struktury. Wyjaśnień na interesujące
przybyłych tematy udzielali pracownicy
ODR-u pp. Maria Brzezińska i Arkadiusz
Pniewski.

W ramach Tygodnia Informacji o Unii
Europejskiej odbyło się szkolenie na temat:
,,Poprawa jakości mleka w świetle przepisów
Unii Europejskiej”. Wykład poprowadził prof.
Stanisław Winnicki z Akademii Rolniczej z
Poznania.

3.Rolnicze szkolenia
,,Zintegrowany system zarządzania i

kontroli IACS (ajaks)” to temat szkolenia,
jakie dla rolników gminy Nasielsk
zorganizował Ośrodek Doradztwa
Rolniczego.  Wzięło w nim udział 20 osób.
Podjęcie przez  Ośrodek  tego tematu wynika
z potrzeby przygotowania naszych rolników
do korzystania z dopłat do produkcji rolnej.
Są one przewidywane po wejściu Polski do
Unii Europejskiej.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Nasielsku organizuje w dniu 13 kwietnia
wyjazd autokarowy na VII Międzynarodowe
Targi Ogrodnicze HORTI EXPO 2002.
Odbędą się one na terenie Warszawskiego
Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego  w
Broniszach. Oferta adresowana jest do
rolników, ogrodników, działkowców i
miłośników zieleni.

4.Rozwiązywanie
problemów
finansowych

Co robić, gdy mamy finansową nadwyżkę
lub, gdy pieniędzy nam brakuje. Najczęściej
wtedy myślimy o banku. Jeżeli w grę wchodzą
małe sumy, nie jesteśmy atrakcyjnym klientem
dla tego rodzaju placówek i one nie są też

atrakcyjne dla nas (koszty obsługi). Grupa
mieszkańców gminy ma dla nas propozycję
alternatywną. Planują powołanie SKOK-u,
czyli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo –
Kredytowej. Szerzej o tej sprawie piszemy na
stronie 8.

5.Inwestycje oświatowe
Ku końcowi zbliża się realizacja inwestycji

w Zespole Szkół nr 1 w Nasielsku. Aktualnie
prowadzone są prace wykończeniowe w bloku
żywieniowym. W końcowej fazie jest też
budowa systemu wentylacyjnego.

6.Drogi
Realizowana jest budowa drogi asfaltowej

w miejscowości Mogowo. Nowy odcinek
będzie miał długość 920m. Prace wykonuje
Spółdzielnia Robót Drogowo – Mostowych z
Tłuszcza. Inwestycja prowadzona jest przy
współudziale środków powiatowych.

7.Oświata
ponadgimnazjalna

W naszej gminie mamy dwie szkoły
ponadgimnazjalne – Liceum
Ogólnokształcące i Zespół Szkół
Zawodowych. Organem prowadzącym dla
nich jest starostwo. W chwili obecnej
przeżywają one gorący okres, ponieważ zbliża
się termin matur i termin naboru nowych
uczniów. Uczniowie obydwu szkół
zdecydowali się zdawać maturę według
starego regulaminu.

Rekrutacja do tego typu szkół odbędzie
się według nowych zasad. Do szkół
średnich wkracza reforma. Nasze placówki
są dobrze przygotowane do wypełnienia
zadań, jakie im przypisano. Kto tylko
będzie chciał się uczyć (to podstawowy
warunek) i w nasielskich szkołach
zdobędzie wiedzę, która umożliwi mu
naukę w szkołach wyższych. Nie trzeba
szukać szkół w sąsiednich miastach i
narażać się na dodatkowe koszty.

14 marca przedstawiciele obydwu szkół
wzięli udział w powiatowej giełdzie szkół
ponadgimnazjalnych w Nowym Dworze
Maz. Dyrekcje, rady pedagogiczne i

uczniowie naszych szkół przygotowali się
do tej imprezy szczególnie starannie.
Przedstawiono aktualną ofertę dotyczącą
możliwości zdobywania wiedzy,
zaprezentowano dorobek szkół.
Zainteresowanie nasielskimi szkołami było
bardzo duże.

Obydwie szkoły ponadgimnazjalne
zorganizowały Dni Otwarte. Zespół Szkół
Zawodowych zaprosił młodzież
gimnazjalną i ich rodziców do odwiedzenia
szkoły w dniu 4 kwietnia, a Liceum
Ogólnokształcące  w dniu 6 kwietnia.
Odwiedzających było nadspodziewanie
dużo. Młodzież zwiedzała szkoły,
poznawała możliwości realizacji w nich
swych planów, oglądała dokumentację
ilustrującą dorobek poszczególnych
placówek, spotkała się z dyrekcją,
nauczycielami i starszymi kolegami.
Zainteresowani otrzymali ,,wyprawki”, w
których zawarta została szczegółowa
informacja dotycząca zasad rekrutacji
uczniów do klas pierwszych i wykaz
potrzebnych dokumentów.

O przyjęciu do szkoły i poszczególnych
klas decydować będą punkty. Otrzymają
je uczniowie za: a) wyniki uzyskane w
czasie egzaminu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum; b)
średnią ocen z przedmiotów
uwidocznionych na świadectwie z
gimnazjum; c) oceny z niektórych
przedmiotów i zachowania; d) inne
osiągnięcia (np. konkursy) uwidocznione
na świadectwie gimnazjalnym. Informacja
ta jest bardzo ogólna. Szczegółową
punktację poznali uczniowie w czasie
omówionych spotkań. Jest też w
zamieszczona w ,,wyprawkach”. Osoby,
które takich informacji nie mają, mogą je
uzyskać w sekretariatach szkół.

8.Gminne problemy
Tych nie brakuje, ale największy

niepokój w ostatnim czasie budzą dwa.
Pierwszy to znany od dłuższego czasu
protest mieszkańców okolicznych wiosek
przeciwko budowie składowiska odpadów
w Jaskółowie. Drugi też znalazł swój wyraz
w proteście. Mieszkańcy Krzyczek
protestują przeciwko zamiarowi
zlokalizowania w sąsiedztwie ich wsi
przytuliska dla bezdomnych zwierząt.

Sprostowanie
W nr 3 (96) z marca 2002r ,,Życia Nasielska” w artykule ,,Złote Gody”, w ostatnim

zdaniu na str. 1, w którym wymienialiśmy nazwiska osób biorących udział w
uroczystości, pominęliśmy nazwisko p. kierownik USC Bożeny Kobusiak. Jest nam z
tego powodu bardzo przykro. Pani Bożena Kobusiak kierowała przygotowaniami do
uroczystości, a następnie kierowała samą uroczystością. Serdecznie Panią za ten nietakt
przepraszamy. Jednocześnie dziękujemy osobom, które zwróciły uwagę na nasze
przeoczenie.
                                                                                            Redakcja
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KRONIKA  POLICYJNA
Pijani na drogach

Prawdziwą plagą mimo zaostrzenia kar są
kierowcy, którzy siadają za kierownicę
pojazdu po spożyciu alkoholu. W marcu na
drogach naszej gminy zatrzymano 9 pijanych
kierowców.

5.03 w Nasielsku Krzysztof Ż. kierując
pojazdem po spożyciu alkoholu spowodował na
ulicy Warszawskiej kolizję drogową. Kontrola
wykazała 1,1 ‰ alkoholu we krwi kierowcy.

10 marca w Dębinkach Piotr K. kierując „
Fiatem Bravo” doprowadził do kolizji z
nadjeżdżającym „ Polonezem” Kontrola
wykazała 1,3‰ alkoholu we krwi sprawcy
wypadku.

13.03 w Nasielsku na ulicy Kościuszki
patrol policji zatrzymał do kontroli Jacka G.
który kierował motocyklem „ MZ-150”
Podczas kontroli ujawniono że motocyklista
nie posiada prawa jazdy i jest w stanie po
spożyciu alkoholu. Alkomat wykazał 1,72‰
alkoholu w wydychanym powietrzu.

23 marca w Popowie –Północ zatrzymano
Marka M. który kierował „ Fiatem
126p”będąc po spożyciu alkoholu. Badanie
wykazało 1,8 ‰ alkoholu w organizmie
kierowcy. Kilka dni później ( 28.03.)w
miejscowości Popowo-Borowe Marek M.
kierował ciągnikiem C-330 po spożyciu
alkoholu. Tym razem kontrola wykazała
1,44‰ alkoholu.

23 marca w Cieksynie patrol policji w
trakcie kontroli kierującego samochodem „
Tawria” Zbigniewa S.  ujawnił że jest on w
stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
Badanie alkomatem potwierdziło fakt picia
alkoholu i wykazało 1,6 ‰ w wydychanym
przez kierowcę powietrzu.

25.03  zatrzymany został do kontroli
drogowej na ulicy Staszica w Nasielsku Marek
B. Kontrola trzeźwości kierowcy alkomatem
wykazała 1,44‰ i 1,14‰ alkoholu w
wydychanym przez kierowcę powietrzu.

28.03. w Chrcynnie podczas kontroli
drogowej kierującego „ Fiatem 126p”
Sławomira S. z Winnicy ujawniono że jest on

po wypiciu alkoholu Alkomat wykazał 2‰ w
wydychanym przez niego powietrzu.

31.03 w Chrcynnie podczas kontroli
drogowej ujawniono że kierujący „
Fiatem125p” Marek W. jest nietrzeźwy.
Badanie alkomatem wykazało 3,42‰ alkoholu
w wydychanym   przez niego powietrzu!

Kradzieże
6 marca w Cieksynie podczas nieobecności

właścicieli Marek C dokonał włamania do
domu Marianny B skąd skradł alkohol i kasety
o łącznej wartości 400 zł. Policja podczas
przeszukania odnalazła porzucone przez
złodzieja rzeczy.

7 marca w Krzyczkach –Pieniążkach
podczas wykonywania przez policjantów
prawnych czynności służbowych doszło do
czynnego znieważenia funkcjonariuszy.
Pijany Jerzy R. znieważył słownie i próbował
pobić wykonujących służbowe obowiązki
policjantów.

8 marca w Krogulach nieznani sprawcy
dokonali napaści na idącą drogą Dorotę B.
Złodzieje wyrwali kobiecie z ręki torebkę i
uciekli . Poszkodowana straciła ok. 1100 zł i
2 pierścionki.

9.03.funkcjonariusze S.O.K. na terenie
stacji PKP w Pieścirogach zatrzymali podczas
próby kradzieży Wiesława A. Usiłował wyciąć
przewód na słupie energetycznym. Straty
wyceniono na ok.400 zł.

9.03 w Cieksynie siostry Kinga i Anna Ż
dokonały napaści na  Katarzynę O.
Poszkodowana odniosła obrażenia ciała.

10.03. funkcjonariusze S.O.K. zatrzymali na
terenie Pieściróg sprawców włamania do sklepu
spożywczego przy ul. Srebrnej. Złodzieje Piotr
B i Piotr S zostali przekazani nasielskiej policji.

Nocą 14/15.03 z posesji Joanny B. w
Mazewie Włościańskim nieznani sprawcy
skradli 2 rowery górskie wartości 1200 zł.

19.03. podczas dokonywania zakupów w
sklepie „Mini-Max” w Nasielsku została
okradziona Elżbieta J. Wykorzystując
nieuwagę poszkodowanej nieznany sprawca

skradł z kieszeni kurtki portfel z pieniędzmi
w kwocie 300 zł.

20.03 w Nasielsku Kamil L. wykorzystując
nieuwagę przebywającego w mieszkaniu
nieletniego domownika dokonał kradzieży
pieniędzy w kwocie 600 zł.

22.03. będący pod wpływem alkoholu Rafał
K. uszkodził 3 stojące przy ulicy Warszawskiej
samochody. Kijem bejsbolowym powybijał
szyby w pojazdach i uszkodził karoserie.

31.03. w Cieksynie 4 mężczyzn dokonało
włamania do sklepu spożywczego „GS-u”.
W wyniku podjętej przez mieszkańców
interwencji złodzieje zbiegli porzucając 3
worki skradzionych rzeczy.

Nocą 28/29 marca nieznani sprawcy
dokonali włamania do sklepu rybnego przy
ulicy Kościuszki w Nasielsku. Poszkodowana
Teresa G. wyceniła straty na ok. 1500 zł.

Nocą 30/31 marca nieznani sprawcy
włamali się do garażu na posesji Mieczysława
K w Lelewie. Skradzione zostały 2 szlifierki
oraz nożyce do drutu o łącznej wartości 200zł.
Nożyce zostały użyte i porzucone przez
złodziei w trakcie następnego włamania – do
sklepu w Cieksynie.

Nocą 31.03./01.04. dokonano włamania na
terenie firmy „Binder”. Skradzione zostały
palety plastikowe oraz art. z metali kolorowych
o łącznej wartości 500 zł. Policja szybko ustaliła
sprawców kradzieży. Okazali się nimi notowani
w rejestrach policyjnych Paweł D. i Damian P.

Nocą 3/4 kwietnia z posesji Sławomira G.
w Kątnych nieznani sprawcy skradli
przyczepkę samochodową wartości 1000 zł.

Tej samej nocy w Mazewie Dworskim
nieznani sprawcy skradli z gołębnika na posesji
Adama S. 42 gołębie o wartości 2000 zł.

Nocą5/6 kwietnia w Budach Siennickich
dwóch mężczyzn Henryk M. i Sławomir K.
dokonało rozboju i napaści na Grzegorza D.
Grożąc użyciem pistoletu pobili ofiarę metalową
rurką i skradli jej bluzę i zegarek. W wyniku
podjętych przez policję działań zatrzymano
napastników. Odzyskano też skradzioną bluzę.

WIOSENNE SPRZĄTANIE
Wokół widać nadchodzącą wiosnę. Nie

przegapili jej także mieszkańcy Ruszkowa i
na apel nowej pani sołtys Ewy Sławek
zgromadzili się licznie przy swej świetlicy.
Obcięto zaniedbany żywopłot, wycięto krzaki,
wyzbierano i wygrabiono zalegające śmieci.

Poprzedni opiekunowie tego obiektu
niezbyt dbali o jego otoczenie, a szkoda, bo z
zarośli wyłonił się okazały budynek. Służy on
mieszkańcom wsi od 15 lat, jest także
wynajmowany wszystkim chętnym na wesela
i tym podobne imprezy.

Na zakonczenie odbyło się wspólne
pieczenie kiełbasek przy ognisku. Miła
atmosfera i ładna pogoda w pełni
wynagrodziły trudy całodziennej pracy.
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SKOK  naszą szansą

Pieniędzy mamy mało, a więc...
Dbajmy o nie. Dbałość zaś możemy okazać

poprzez ich oszczędzanie lub rozumne ich
inwestowanie. Nie jest to jednak takie proste,
jak się wydaje. Wchodząc do
kapitalistycznego świata nie umiemy
posługiwać się kapitałem.

Dotychczas wszystko było bardzo proste.
Niewielkie pensje z trudem wystarczały na
przeżycie. Ci, którzy mieli pewne nadwyżki
wpłacali je na książeczki oszczędnościowe
(najczęściej zakładane na poczcie). Z
bankami nie mieliśmy zazwyczaj
bezpośredniego kontaktu. Dlatego też pewne
pojęcia używane w świecie finansów są dla
nas nie do pojęcia. Do tego, rozmawiając
obecnie o pieniądzach, zastanawiamy się
najczęściej, gdzie je można w sposób godziwy
zarobić, a nie o tym, jak je ulokować.

Stwierdzenia te nie powinny wprowadzać
nas jednak w stan niemocy i bezradności.
Życie zmusza bowiem do aktywności  i
,,wzięcia swoich spraw w swoje ręce”.
,,Liczmy” więc swoje pieniądze. Aby jednak
uniknąć życiowych rozterek wynikających
najczęściej z wykorzystania przez ludzi
,,przedsiębiorczych” naszej niewiedzy, dobrze
jest poszerzyć swoją wiedzę w sprawach
finansowych.  Pragniemy przybliżyć naszym
czytelnikom ciekawą formę oszczędzania i
inwestowania pieniędzy znaną pod nazwą
SKOK (Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo
– Kredytowa). Tego typu instytucji nie ma
jeszcze w naszej gminie. W kraju działa już
140 SKOK-ów. Mają one 680 oddziałów i  680
bankomatów.

Inicjatywę zorganizowania u nas takiej
Kasy podjęli trzej mieszkańcy naszej gminy –
panowie Waldemar Kordulewski, Marek
Gerasik i Bogdan Ruszkowski. W chwili
obecnej przygotowują potrzebne do
prowadzenia takiej działalności dokumenty i
materiały. Są przekonani, że tego rodzaju
forma gospodarowania pieniędzmi
mieszkańców gminy może przyczynić się do

aktywizacji środowiska i wywrze pozytywny
wpływ na poprawę warunków życia w naszej
gminie.

 Idea spółdzielczych kas oszczędnościowo
– pożyczkowych ma już dość długą historię.
Jej założenia są stosunkowo proste – grupa
ludzi wspólnie oszczędza pieniądze i wspólnie
je sobie pożycza. SKOK-i zapełniają lukę
między powszechnie znanymi pracowniczymi
kasami zapomogowo – pożyczkowymi a
bankami. Mają dużo większe możliwości niż
kasy pracownicze, a jednocześnie pozwalają
uniknąć pewnych niedogodności związanych
z działalnością banków. SKOK-i są
samopomocową instytucją finansową.
Podstawą prawną ich działalności jest ustawa
z dnia 14 grudnia 1995 roku oraz ustawa o
prawie spółdzielczym z dnia 16 września
1982r. Pierwsza z ustaw określa zasady
tworzenia, organizacji i działalności
spółdzielczych kas oszczędnościowo –
kredytowych. Kasy zrzeszają się w Krajowej
Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo –
Kredytowej. Ustawa określa, że celem jej
działalności jest zapewnienie stabilności
finansowej kas oraz sprawowanie nadzoru
nad kasami dla zapewnienia bezpieczeństwa
zgromadzonych w nich oszczędności oraz
zgodności działalności kas z przepisami
ustawy.

Na szybki rozwój SKOK-ów niewątpliwy
wpływ ma to, że oferują one wyższe niż w
bankach oprocentowanie oszczędności, a
jednocześnie niższe odsetki przy kredytach.
Wynika to z tego, że ich członkowie, a
jednocześnie właściciele sami sobie
świadczą wzajemne usługi. Jest to, jak
napisałem wcześniej, instytucja
samopomocowa. Stąd zainteresowanie
Kasami ludzi niezamożnych, ludzi o niskich
dochodach, którzy chcą korzystać z
niewielkich zazwyczaj pożyczek.

 Pisząc powyższy tekst, miałem
świadomość, że nie wyczerpuję całości

problematyki związanej z funkcjonowaniem
spółdzielczych kas oszczędnościowo –
kredytowych. Chciałem tylko zasygnalizować
zjawisko. Osoby zainteresowane mogą
kontaktować się z grupą inicjatywną
podejmującą działania w celu założenia takiej
kasy u nas. Uważam, że tego typu placówki
są potrzebne i nie jest to przysłowiowy  skok
na naszą kasę.

Wszystko wskazuje, że wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast będziemy
wybierać wszyscy (wybory bezpośrednie). To
raczej pewne, zwłaszcza w gminach i miastach
do 20 tys. mieszkańców. Być może wybory te
odbędą się w dwóch turach, ponieważ coraz
więcej ugrupowań uważa, że o wyborze na to
stanowisko winna zadecydować więcej niż
połowa osób biorących udział w wyborach
(większość bezwzględna). W drugiej turze
głosowalibyśmy już tylko na dwóch
kandydatów, tzn. na tych, którzy w pierwszej
turze otrzymali najwiekszą liczbę głosów.  To
może być  jednak bardzo kosztowne (nawet
ponad 200 mln złotych).

Wiele dyskusji wywoła z pewnością
propozycja, aby kandydatami na omawiane
funkcje mogły być osoby nie mieszkające na
terenie danej gminy. Nie będą to jednak, jak
bywało to dawniej, osoby ,,przywożone w
teczkach”. Wydaje się, że ich szanse na
zwycięstwo w walce o tak ważny fotel będą
znikome. Z pewnością nie jest to jednak
lekarstwo na tzw. układy, ponieważ osoby,
które by taką kandydaturę lansowały,
oczekiwałyby wyrazów wdzięczności
(najczęściej w postaci ,,stołków”).

Myślę, że czytelnicy naszej gazetki
chcieliby wiedzieć czy będą możliwości
odwołania burmistrza i rady. Sytuacja taka
jest przewidywana, jednak skuteczne jej
przeprowadzenie będzie z pewnością
niezwykle trudne. I słusznie, bo w
przeciwnym wypadku skazani bylibyśmy na
permanentne wybory. Przykładów pieniactwa
przecież u nas nie brakuje. Ale nie brakuje
też zaradnych radnych.

Pamiętajmy, że przedstawione tutaj
informacje są tylko propozycjami. Które z
nich będą prawem, przekonamy się już
niedługo. Obecnie warto zastanowić się, jakie
pytania postawimy kandydatom na
burmistrza i radnych w czasie
przedwyborczych spotkań. Zapytajmy w
pierwszym rzędzie, skąd kandydaci do władz
chcą wziąć pieniądze na realizację swych
zamierzeń. Czy źródeł dochodów będą szukać
w naszych kieszeniach poprzez podnoszenie
różnego rodzaju opłat i podatków lokalnych.
To chyba znamy najlepiej, a takim
cudotwórcom zdecydowanie podziękujmy za
ich usługi.

Co z wyborami ?
dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1

Z prac Komisji Porządkowej
płynnych i stałych, braku pojemników na
śmieci, złym stanie instalacji elektrycznych,
braku sprzętu gaśniczego, braku czyszczenia
przewodów kominowych i wentylacyjnych,
niesprawności hydrantów podziemnych,
braku przeglądów technicznych kuchni
gazowych.

W czasie prowadzonych kontroli
wskazywane są zaniedbania, udzielane są
informacje o obowiązujących przepisach, a w
wypadkach drastycznych zaniedbań,
grożących na przykład pożarem, wydawane
są polecenia do natychmiastowego usunięcia
zagrożeń.

Komendant gminny OSP poinformował
jednocześnie, ze posesje, na których
stwierdzono zaniedbania, podlegać będą
rekontroli.

W lutowym numerze ,,Życia Nasielska”
zamieściliśmy komunikat, w którym
poinformowano o tym, że wkrótce Burmistrz
powoła komisję, która będzie dokonywała
systematycznych przeglądów posesji i
gospodarstw pod kątem przestrzegania zasad
zawartych w Regulaminie Utrzymania
Czystości w Gminie. Stało się to faktem.
Komisja pracuje i ma już pierwsze
spostrzeżenia w sprawie porządku w gminie.
Przedstawił je nam pan Zbigniew Zarański –
członek Komisji, komendant gminny OSP.

Stwierdził, że istnieje wiele zaniedbań w
zakresie utrzymania czystości,  porządku,
bezpieczeństwa p.poż. i wymogów ochrony
środowiska.

Przejawia się to w braku utrzymania
porządku na posesjach, nieszczelności szamb,
braku dowodów na wywożenie nieczystości
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TRUDNA MŁODZIEŻ
i czy nie usprawiedliwia ich, zdejmując z nich
odpowiedzialność za skutki wychowawcze?
Czy to może środowisko szkolne –
nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny
i rodzinne powinno bardziej postarać się, aby
Ci młodzi ludzie byli mniej trudnymi
jednostkami i spróbować przekonać siebie i
ich, że to co trudne nie oznacza niedostępne
i złe? Przekonać ich do siebie swoją
troskliwością, przyjacielską postawą, nakłonić
do szczerej rozmowy, nie odpychać i nie
narzucać na nich jarzma – trudnych.

Ponieważ ta młodzież to przede wszystkim
młodzi ludzie, którzy oczekują od otaczającego
społeczeństwa zrozumienia, poważnego
partnerskiego traktowania, dyskrecji w
powierzonych sprawach, lojalności.

Bardzo chciałabym zaznaczyć fakt, że to jak
młodzież postępuje uzależnione jest od relacji
między najbliższym otoczeniem, środowiskiem.
To właśnie rodzice, nauczyciele, starsze
rodzeństwo powinni chcieć wprowadzić
młodzież w dorosłe życie i zapoznać z arkanami
współżycia w społeczeństwie. Dając przy tym
własny godny przykład.

Najbliżsi powinni skłaniać młodych do
wypowiadania własnych myśli, poglądów,
emocji, ponieważ osoby, które potrafią
werbalnie wyrazić swoje uczucia rzadziej
skłaniają się do agresywnych czynów.

 Ci młodzi to najczęściej inteligentni
ludzie, tylko czasami brak im celu, motywacji,
wzorów do naśladowania- autorytetów, nie
mniej jednak żądni są wiedzy i doświadczenia
we własnym mniemaniu.

Trudna młodzież to pojęcie dość popularne
w ostatnich latach, ale również bardzo
względne.

Gdybym zapytała kilka przypadkowych
osób, z czym kojarzy im się pojęcie „trudna
młodzież”, to prawdopodobnie każdy
odpowiedziałby inaczej i podałby różne
skojarzenia. Ale najczęściej i najogólniej
„trudną młodzież” utożsamiamy z taką
młodzieżą, która sprawia kłopoty wychowawcze
czy to w domu czy to w szkole; są agresywni,
nadpobudliwi, nie słuchają się i nie postępują
wedle uwag rodziców, nauczycieli. Chcą być
samodzielni, sami o sobie decydować. Trudną
młodzież kojarzymy z alkoholem, papierosami,
narkotykami jak również z grupami
anarchistycznymi.

Psychologowie amerykańscy określili kilka
syndromów trudnego temperamentu, co
przypisać można trudnej młodzieży-
dzieciom, a jest to: duża aktywność,
zachowania mało przewidywalne, trudności
w przystosowaniu się, silna intensywność
reakcji, mała wytrzymałość, tendencja do
wycofywania się, negatywny nastrój.

Mając już rozeznanie w skojarzeniach i w
syndromach trudnej młodzieży, można
stwierdzić, że została przedstawiona
przedmiotowość- czyli zachowanie
młodzieży. Jeśli jest mowa o przedmiocie to
również trzeba podkreślić podmiotowość
młodzieży- czyli młodych ludzi, którym
przykleja się „etykietkę trudnych”. Czy ta
etykieta nie jest często nadużywana w
stosunku, co do młodych ludzi ze strony
dorosłych – rodziców, nauczycieli, opiekunów

TELEWIZOR – ŻYWIOŁ
DO OPANOWANIA?

Do przeciętnej polskiej rodziny zaliczamy:
rodziców, dzieci, jakieś zwierzątko i ...
telewizor. W obecnych czasach urządzenie to
jest jednym z najważniejszych przedmiotów
w domu. Łączy pokolenia, które spędzają
przed nim całe dnie, nie wykluczając świąt.
Zamiast wizyty u rodziny wybierają spotkanie
z „Big Brotherem”.

Zwracając uwagę na popularne talk showy,
stają się mało towarzyscy, rodzinni. Może do
tej pory nie zauważyli jeszcze tego, ale gdy
dotrze do nich prawda, czy nie będzie za
późno?

Zastanówmy się, czy telewizor w naszych
rodzinach niszczy wszystko, co posiada jakąś
wartość, począwszy od tradycji, a
skończywszy na zdrowym rozsądku swoich
domowników.

W moim domu jest jeden telewizor, jak dla
mnie czasami o jeden za dużo. Rozumiem, że
bez pralki, lodówki, żelazka trudno sobie
poradzić, ale telewizor niekiedy to rzecz
zbędna.

Moim zdaniem nie należy krytykować
wszystkich programów telewizyjnych. Na
pewno jest wiele ciekawych pozycji tzn.
filmów dokumentalnych, obyczajowych. Z
drugiej strony dzięki telewizji możemy
dowiedzieć się, co słychać u Osamy, co
nowego wymyślił Andrzej Lepper i ile metrów
skoczył Adam Małysz w Pucharze Świata.
Jednak nigdy nie przekonamy się do
przerażających japońskich bajek.

Telewizor jest strasznym nałogiem. Mój
mózg chyba nie funkcjonuje normalnie, jeśli
raz dziennie nie zerknę do tego „gorącego
pudełka”. Wygląda na to, że istota rozumna,
inteligentna – jaką jest człowiek, dała się
podporządkować rzeczy martwej, zwykłemu
telewizorowi.

Co prawda są i tacy, którzy sobie z nim radzą.
Czy to zależy tylko od siły woli? Chyba, tak.

Dziś jeśli czegoś (kogoś) nie ma w
telewizji, to nie istnieje. To straszne.
Autobusy, szkoły, sklepy każdego ranka syczą
opowieściami ze szklanego ekranu i wydaje
się, że mówimy o rzeczywistości, a przecież
tak naprawdę rozmawiamy o fikcji.

Udajemy, że to nas cieszy. Trudno się
przecież przyznać, że tkwimy w telewizyjnej
klatce.

Telewizor jest wciąż włączony i zabiera
nam czas, emocje. Zabiera nam miłość...

Poniżej, w ramach promocji
młodych talentów, publikujemy
tekst uczennicy nasielskiego
gimnazjum.

IV WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI
Polscy Laureaci Literackich Nagród Nobla

Złote Liry dla nasielszczan!
Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej.
Po edycjach: „Mickiewicz ‘98”, „Wokół
Skamandra”, „Tylko Gałczyński!”,
organizatorzy w 2002 r. zaproponowali hasło:
„Polskioe Literackie Nagrody Nobla”.

Wojewódzkie eliminacje do konkursu
recytatorskiego gimnazjalistów odbywały się
w dn. 23-24 lutego w Pałacu Młodzieży.
Przystąpiło do nich 165 uczniów z woj.
mazowieckiego, wśród nich sześcioro z
Gimnazjum nr 1 w Nasielsku: Natalia
Ausfeld, Anna Cerońska, Sylwia Jeż, Sylwia
Pawlak, Małgorzata Suwińska, Jakub
Kamiński. Do finału jury zakwalifikowało
dwanaścioro uczestników, m. in. Sylwię Jeż i
Jakuba Kamińskiego.

1 marca miały miejsce eliminacje do
konkursu poezji śpiewanej. Uczniowie
gimnazjów oraz szkół średnich stanowili
jedną kategorię. Wśród dwudziestu zespołów
zgłoszonych do konkursu znajdował się duet
z Nasielska w składzie: Kinga Łaszczewska,
Małgorzata Szostak oraz kwartet: Sylwia Jeż,
Kinga Łaszczewska, Małgorzata Szostak,

Maciej Rosłoński. Jury do koncertu
finałowego zakwalifikowało kwartet.

Nagrodą dla wszystkich finalistów był
udział w warsztatach. Z grupą recytatorów
pracował przewodniczący jury pan Stefan
Knothe. Warsztaty wokalne prowadziła znana
wokalistka jazzowa – pani Liliana Urbańska.

Koncert finałowy odbył się 16 marca 2002r.
Formuła koncertu zmuszała uczestników do
troski o ogólkny wyraz artystyczny
przedstawienia. Poza wyrazem artystycznym
jury oceniało interpretację utworów oraz
dobór repertuaru.

Jakub Kamiński – zdobywca „Złotej Liry”
recytował wiersz W. Szymborskiej pt.,
„Terrorysta, on patrzy”. Utwór ten po
wydarzeniach z  11 września 2001r., w
interpretacji Jakuba zabrzmiał najbardziej
przekonująco.

Sylwia Jeż otrzymała dyplom za udział w
finale, gdzie recytowała wiersz W.
Szymborskiej „Miłość Szczęśliwa”, ale
ważniejsze było dla niej zdobycie wraz z Kingą
Łaszczewską, Małgorzatą Szostak oraz

Maćkiem Rosłońskim „Złotej Liry” w
kategorii poezji śpiewanej za muzyczną
interpretację wiersza Cz. Miłosza „Nadzieja”
(muz. K. Cienkowska).

Kwartetowi akompaniował pan Marek
Tyc, który przygotował zespół wraz z panią
Barbarą Sotowicz. Z recytatorami pracowali:
pani Bożena Kożłowska (polonistka Jakuba)
i pan Krzysztof Zadroga.
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Podkanclerzy z Ziemi nasielskiej
go 1577 r. jej dziekanem. Do tych dóbr
dochodzi jeszcze kanonia krakowska
otrzymana 3 lipca 1567 r. oraz nadane w rok
później probostwo łęczyckie. W 1578 r.
wszedł w posiadanie probostwa płockiego z
należącymi do niego dobrami Sieluń i tytułem
księcia sieluńskiego.

Na sejmie lubelskim w 1569r. będąc
sekretarzem koronnym składa swój podpis na
akcie unii z Koroną Podlasia, Wołynia oraz
Kijowszczyzny. Ciesząc się zaufaniem
Zygmunta Augusta jak również
charakteryzując się uczciwością zostaje
Borukowskiemu powierzone zadanie
przeprowadzenia lustracji dóbr królewskich
na Mazowszu.

Po śmierci ostatniego potomka dynastii
jagiellońskiej wraz Janem Zamoyskim popiera
elekcję Stefana Batorego wielce agitując za jego
wyborem. Ta postawa przyczyniła się do
powierzenia Janowi Borukowskiemu, przez
królową Annę, spisania jej oświadczeń
majątkowych. Gdy król Batory nominował na
urząd kanclerski Zamoyskiego, powstały
wakat na podkanclerstwie koronnym objął 1
marca 1578 r. Jan Borukowski. Jego
kandydatura popierana jedynie przez bpa
kujawskiego Karnkowskiego miała silnych
oponentów w osobach nuncjusza Laurego oraz
bpa krakowskiego Myszkowskiego, których
kandydatem był Heronim Rozdrażewski.

Jan Borukowski urząd podkanclerzego
sprawował do swojej śmierci ciesząc się
całkowitym zaufaniem monarchy, wielkiego
kanclerza jak i tych, którzy mieli z nim
kontakt. Nie zaniedbywał także potrzeb
kościoła katolickiego, które popierał. Jego
poszanowanie praw obywatelskich nie
pozwoliło jemu jednak na zbyt aktywne
zwalczanie heretyków oraz innowierców. Z
racji swojego urzędu mając pierwszeństwo do
obejmowania wakujących (wolnych)

W naszym kraju wiele miast szczyci się tym
iż pod ich murami miały miejsce sławne bitwy,
zmieniające bieg wydarzeń, czy też wywodzili
się z nich wybitni ludzie, znani myśliciele,
politycy jak i duchowni. Wydawać by się
mogło, że Ziemia nasielska nie ma się kim
pochwalić a to nie prawda. W pobliskim
Borkowie w roku 1524 przyszedł na świat Jan
Borukowski biskup przemyski oraz
podkanclerzy koronny za czasów króla
Stefana Batorego. Jego rodzicami byli
Terencjusz Ziemak Bieliński herbu Junosza
(w polu czerwonym na murawie bądź bez niej
srebrny baran) będący stolnikiem
zakroczymskim oraz Anna Łękowska (bądź
Lekowska lub też Leliewska). Ród ten już od
XIII w. piastował na Mazowszu różne funkcje
z polecenia władców tej dzielnicy. W młodości
nim obrał nazwisko Borukowski podpisywał
się Bielińskim z Borukowa.

Liczne koligacje rodzinne oraz fakt iż ród
ten pełnił zaszczytne urzędy na dworze
królewskim zaowocowały tym, że młody Jan
Borukowski miał ułatwiony start do kariery
świeckiej i duchownej. Za sprawą zapewne
swego stryja Jana Bielińskiego, pierwszego
sekretarza króla Zygmunta I oraz biskupa
płockiego rozpoczął dnia 23 kwietnia 1542 r.
studia na Akademii Krakowskiej.

Stosunkowo wcześnie został
zaangażowany na dwór monarszy. W roku
1553 zostaje sekretarzem króla Zygmunta
Augusta. Na swoje utrzymanie otrzymał
probostwo w Łękowie z którego ustąpił na
rzecz probostwa w Karniewie oraz kanonii w
Płocku patronatu królewskiego. W nagrodę
za wierną i oddaną pracę otrzymuje dalsze
nadania takie jak kanonia poznańska
otrzymana z nadania papieskiego na początku
roku 1559, która posiadał przez 7 lat. 6
kwietnia 1564 roku król ofiarowuje
Borukowskiemu kanonię warszawską czyniąc

biskupstw z wielu uchylił się, nakłaniając
króla do nominacji na nie nawet swych
przeciwników. Sam przyjął tylko jedno. 23
stycznia 1583 r. otrzymał nominację na
biskupstwo przemyskie z papieskim
potwierdzeniem. Wymagało to jednak
przyjęcia sakry biskupiej, którą otrzymał
prawdopodobnie w drugiej połowie maja 1583
r.. Mimo, że rządził Przemyślu przeważnie
przez swych wikariuszy-oficjałów bywał
często w swoich dobrach. Troszczył się także
o karność podlegającego jemu kleru
zaniedbujących się co do m.in. stroju
duchownego, dając tego przykład w listach
pasterskich. Tworzył nowe parafie w swym
biskupstwie. W przemyskiej kapitule utworzył
godność kanoników honorowych.
Długoletniego notariusza kurii i kapituły
Andrzeja Kurdka obdarzył od siebie osobnym
uposażeniem.

Częste wyjazdy w sprawach państwowych
do Inflant i na Litwę poważnie nadszarpnęły
jego zdrowie. Zakończył swój żywot w
Sieluniu 13 kwietnia 1584 r.. Ciało Jana
Borukowskiego zostało przewiezione do
rodzinnego kościoła w Cieksynie i tam
pochowane. Na pamiątkę jego brat Piotr, opat
płocki, wmurował w ścianę owej świątyni
marmurowy nagrobek z wizerunkiem
leżącego biskupa w stroju pontyfikalnym,
który możemy podziwiać po dziś dzień.

W tym miesiącu mija 418 rocznica śmierci
Jana Borukowskiego podkanclerzego
koronnego. Jego osoba niechybnie bardzo
chwalebnie wpisała się w losy historii Polski
nowożytnej. Można jedynie wyrazić ogromny
żal, gdyż postać ta mało znana jest wśród
mieszkańców Ziemi nasielskiej. Był on
niewątpliwie jedynym z niewielu
mieszkańców naszego terenu piastującym tak
wysokie stanowisko.

D. Dalecki

Zabytkowy feretron
historii jego powstania. Nie wiemy dla kogo i z
jakiej okazji został wykonany. Liczymy, że fakty
te ustalą historycy.

Nazwa feretron oznacza przenośny
ołtarzyk, statuę (figurę) lub obraz noszony na
drążkach w czasie procesji.  W naszym kościele
jest ich kilka. Odnowiony feretron ma dwa
obrazy. Z jednej strony przedstawiona jest
Matka Boża Wniebowzięta, z drugiej zaś strony
widnieje wizerunek św. Stanisława Kostki
przyjmującego Komunię Św. z rąk Anioła. Ze
względu na umieszczoną na obrazie postać
patrona dzieci i młodzieży Ksiądz Dziekan
postanowił, że feretron w czasie procesji będzie
noszony przez ministrantów.

Dla tych, którzy dokumentują dzieje
miasta i gminy przekazuję informację, że
renowacja i konserwacja zabytkowego
feretronu została wykonana w Augustowie
w pracowni pana Piotra Warzyńskiego.
Malarz ten razem z panem Sylwestrem
Kwiatkowskim był wykonawcą polichromii
w naszym kościele.

100 lat temu prowadzone były prace przy
budowie naszego kościoła. Przypominaliśmy
o tym wielokrotnie. Jeszcze w trakcie budowy
murów nasi przodkowie gromadzili nowe
sprzęty, aby świątynia dobrze i godnie pełniła
rolę Domu Bożego, a oni mogli w niej Bogu
polecać swe troski i radości. Ale nie wszystko
miało być nowe.

Pamięć o przeszłości i szacunek, także dla
materialnych świadków przeszłości, była
głęboko zakorzeniona w polskiej kulturze. A
poeta pisał, aby nie niszczyć przeszłości
ołtarzy, choć sami mamy doskonalsze wznieść.
Bo na nich się święty ogień żarzy i my
winniśmy mu cześć. Rolę twórcy i strażnika
polskiej kultury Kościół pełnił i pełni obecnie.
Świadectwem tego jest i nasielska świątynia.
Możemy z niej być dumni.

W ostatnich latach cieszyliśmy się z powrotu
do naszego kościoła zabytkowego obrazu z
wizerunkiem św. Wojciecha, wyremontowania
zabytkowych już organów. W marcu br. po
renowacji i konserwacji  powrócił do kościoła
feretron, który ma już ponad 200 lat. Nie znamy

Zabytkowy feretron powrócił po renowacji do
nasielskiego kościoła
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19.04. – 24.04.
„WŁADCA PIERŚCIENI. DRUŻYNA
PIERŚCIENIA.” – godz.1800

Produkcja – USA 2001. Reż.: Peter Jacson.
Scen.: Frances Walsh, Philippa Boyens, Peter
Jackson. Zdj.: Andrew Lesnie. Muz.: Howard
Shore, Enya. Scenogr.: Grant Major. Wyk.:
Elijah Wood, Billy Boyd, Domic Monaghan,
Sean Astin, Ian McKellen. Czas projekcji 178
min.
26.04. – 28.04.
„Legalna blondynka” – godz. 1700

Prod.: USA 2001. Reż.: Robert Luketic, Scen.:
Karen McCullah Lutz, Kirsten Smith. Zdj.:
Anthony B. Richmond. Muz.: Hoku, Rolfe
Kent. Scenogr.: Missy Stewart. Wyk.: Reese
Witherspoon, Luke Wilson, Matthew Davies,
Selma Blair, Victor Garber. Czas projekcji 96
minut.
„3000 mil do Graceland” – godz. 1900

Prod.: USA 2001. Reż.: Demian Lichtenstein,
Scen.: Richard Recco, Demian Lichtenstein.
Zdj.: David Franco. Muz.: George S. Clinton.
Wyk.: Kurt Russell, Kevin Costner, Christian
Slater, Courtney Cox, David Arquette. Czas
projekcji 125 minut.
03.05. – 05.05.
„Godziny szczytu 2” – godz. 1800

Prod.: USA 2001. Reż.: Brett Ratner. Scen.:
Jeff Nathanson. Zdj.: Mattew F. Leonetti.

Repertuar kina „NIWA”
miesiąc kwiecień-maj 2002

Z redakcyjnej
poczty

Szanowna Redakcjo!
W krótkim liście, chciałem zwrócić uwagę

na incydent, który zaistniał w niedzielę 7
kwietnia o godz. 19.2o w sklepie Mini Max w
Nasielsku przy ulicy Warszawskiej. Klientka,
po zrobionych zakupach i dokonaniu zapłaty,
została zatrzymana przez personel sklepu i na
oczach innych klientów, poddana rewizji
osobistej. Uważam, że takie postępowanie jest
niezgodne z prawem i wszelkimi zasadami
współżycia społecznego. Klient, który jest
podejrzany o ewentualne przywłaszczenie
towaru, powinien być poproszony na
zaplecze, a w razie odmowy, wzywa się
Policję i tam w obecności funkcjonariusza
dokonuje się rewizji i wyjaśnia całą sprawę.

Kiedy okazało się, że pracownik sklepu się
pomylił, wówczas należało klienta przeprosić,
czego personel nie dokonał. Nie uczynił tego
również właściciel sklepu, powiadomiony o
incydencie, tylko zlekceważył całą sprawę.

W tym wszystkim, może nie byłoby
sprawy. Jednak zabrakło tego jednego słowa
„przepraszam”.

Przestroga dla innych klientów sklepu.
Uważajcie, bo możecie być niesłusznie
posądzeni, a i tak Was nikt nie przeprosi.

(Nazwisko i adres autora listu do wiadomości
redakcji.)Nasza mała Ojczyzna!

Mimo, że najbliższe wybory samorządowe
odbędą się dopiero na jesieni, w naszej gminie
już teraz daje się zauważyć pewien ruch
przedwyborczy. Poszczególne partie
polityczne, zaczęły wzajemnie między sobą
prowadzić różnego rodzaju konsultacje
społeczne i organizować spotkania z
politykami.

Powstają też nowe ugrupowania i komitety
wyborcze.

Nasza redakcja została zaproszona na
jedno z tych spotkań, które odbyło się w
marcu w remizie strażackiej.

Utworzony w tym dniu Komitet Wyborczy
pod nazwą „Nasza mała Ojczyzna”,
zjednoczył prawie wszystkie siły prawicy w
gminie i razem zamierzają pójść do jesiennych
wyborów.

Na spotkaniu tym, omówiono cel
utworzenia Komitetu, wybrano władze i
uchwalono Regulamin Komitetu. Określa on
zasady pracy, kompetencje i tryb pracy władz
Komitetu, oraz prawa i obowiązki jego
członków. Omówiono też wewnętrzną
procedurę wyboru kandydatów do władz
gminnych w najbliższych wyborach.

Cele, jakie sobie nowopowstały komitet
postawił to: moralność, prawda, uczciwość,
zaufanie. Zgodne z tymi hasłami działania,
powinny sprzyjać rozwojowi miasta i gminy,
zapewnić godziwe warunki życia jej
mieszkańcom, uczynienie gminy – jedną z
najlepiej funkcjonujących gmin w Polsce.

K o m u n i k a t
1 kwietnia 2002r o godzinie 0.00 zebrało się na nadzwyczajnym i do tego uroczystym

posiedzeniu Plenum Komitetu Miejsko –Gminnego Porozumienia Prawdziwych
Racjonalizatorów i postanowiło godnie uczcić to spotkanie nadaniem jednej z ulic Nasielska
nazwy o historycznym, a do tego podniosłym brzmieniu. Wybór padł na ulicę Sportową.
Jednogłośnie uchwalono, że od dnia spotkania ulica będzie nosiła nazwę:  KOLUMNOWA.
Wysokie gremium liczy, że żadnych protestów w tej sprawie nie będzie.

 

Ulica Kolumnowa w Nasielsku

Muz.: Lalo Schifrin. Scenogr.: Terence Marsh.
Wyk.: Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone,
Zhang Ziyi, Roselyn Sanchez. Czas projekcji
94 min.
10.05. – 12.05.
„Cześć Tereska” – godz. 1800

Prod.: Polska 2000. Reż.: Robert Gliński. Scen.:
Jacek Wyszomirski, Robert Gliński. Zdj.: Petro
Aleksowski, Scenogr.: Elwira Pluta, Wyk.: Ola
Gienter, Karolina Sobczak, Zbigniew
Zamachowski, Małgorzata Różniatowska,
Krzysztof Kiersznowski, Viola Arlak, Elżbieta
Kijowska, Sławomir Orzechowski.

Bohaterką filmu “Cześć Tereska” jest 15-
letnia dziewczyna, mieszka, jak większość
polskich rodzin, w blokowisku. Jej rodzice są
przeciętni - ojciec czasem zagląda do
kieliszka, mama biega do kościoła, a w
mieszkaniu gra bez przerwy telewizor.
Tereska rozpoczyna naukę w szkole
krawieckiej, chce zostać projektantką mody.
Zaprzyjaźnia się z nową koleżanką - Renatą.
Pierwszy papieros, pierwsze wino, pierwszy
pocałunek. A potem pierwsza miłość z kolegą
z podwórka, która okazuje się
nieporozumieniem - chłopak gwałci Tereskę...
17.05. – 19.05.
„Kariera Nikosia Dyzmy” – godz. 1800

Prod.: Polska 2001. Reż.: Jacek Bromski. Scen.:
Tomasz Kępski. Zdj.: Arkadiusz Tomiak.
Scenogr.: Bogdan Solle, Jarosław Żebrowski.
Wyk.: Cezary Pazura, Anna Przybylska, Ewa
Kasprzyk, Andrzej Grabowski, Krzysztof
Globisz. Czas projekcji 107 min.
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Szukam mieszkania do wynajęcia w Nasielsku
tel. 0503 824 732

Szukam mieszkania do wynajęcia w Nasielsku
od zaraz M2 lub M3 tel. 0605 95 04 19

REHABILITANTKA, TERAPEUTKA, MASAŻYSTKA
POSZUKUJE PRACY tel. 69 12 087

AVON - Dodatkowa praca tel. 697 89 72
lub 0 502 226 282

Dom do wynajęcia. Osiedle Piłsudskiego.
tel. 0606 761 670

Poszukuję miłośników astrologii
tel. 0-602 446 588

Nasielsk, dnia 2002-03-26
G.72240/1/02

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2000 roku
nr 46, poz. 543 /, Uchwały Nr XXI/224/01 Rady Miejskiej w Nasielsku z
dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie oddania gruntu w użytkowanie
wieczyste wraz ze sprzedażą budynków i urządzeń oraz § 2 ust.1
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 / Dz. U Nr 9, poz. 30 / Zarząd Miejski w Nasielsku ogłasza
pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości o powierzchni 7,08 ha, działka nr 348 i 349, położonej we
wsi CHRCYNNO, gmina Nasielsk oraz sprzedaż usytuowanych na niej
budynków i urządzeń.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu.
1. Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość o powierzchni
7,08 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 348 i 349. Cena
wywoławcza wynosi
- grunt wraz z zadrzewieniami - 62.400,00 złotych
- budynki i inne urządzenia - 2.300.000,00 złotych
2. Wyżej opisana nieruchomość musi być wykorzystana na
- wykonanie zadań związanych z ochroną zdrowia tj. utworzenie
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Hospicjum itp.
- utworzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
3. Termin zagospodarowania nieruchomości
- rozpoczęcie, przez które rozumie się przystąpienie do adaptacji obiektu
: - 6 miesięcy od dnia zawarcia aktu notarialnego
- zakończenie : - 2 lata od dnia zawarcia aktu notarialnego
4. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w
rozporządzaniu nią.
5. Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
ustala się na 25% ceny osiągniętej w przetargu, która powinna być
uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
Opłaty roczne będą stanowiły:
- 0,3% ceny osiągniętej w przetargu w przypadku nabycia nieruchomości
na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
- 1 % ceny osiągniętej w przetargu w przypadku nabycia nieruchomości
na utworzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji

Opłaty roczne winny być wnoszone do dnia 31 marca każdego roku.
Wysokość opłat rocznych może być aktualizowana nie częściej niż

raz w roku, jeżeli wzrośnie jej wartość.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy Urzędu Miejskiego
w Nasielsku w terminie do dnia 30 kwietnia 2002 roku do godz. 14on
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone
zostanie na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika, który
wygrał przetarg od zawarcia umowy.
Zarząd Miasta zawiadomi nabywcę nieruchomości o miej scu i terminie
zawarcia umowy.
Opłaty związane z kupnem ponosi nabywca.

Pozostałym osobom - uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone
w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu przez Zarząd Miejski.
7. Pisemne oferty zawierające dane oferenta, datę sporządzenia ofert,
cenę i sposób jej zapłaty, termin i program zagospodarowania
nieruchomości oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami
przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń , dowód wpłaty wadium należy
składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „OFERTA NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI - CHRCYNNO – PRZETARG” w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku ul. Kilińskiego 10, pokój nr 6 w terminie do dnia
30 kwietnia 2002 roku do godz. 1400

Przetarg odbędzie się w dniu 6 maja o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku ul. Kilińskiego 10, pokój nr 13.
8. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać
stosownym pełnomocnictwem.
9. Zarządowi Miejskiemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert.
10.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Gruntami, Spraw

Komunalnych, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 6 w godz. 900 – 1500 lub pod numerem
telefonu: 0 prefiks 23 69 12 664, 69 12 547 wew. 26, 69 12 427
11.  Zarówno osoba prawna jak i fizyczna, która będzie zainteresowana
nabyciem przedmiotowej nieruchomości może wejść na teren obiektu po
uzyskaniu zgody na udzielenie przepustki wydanej przez Urząd Miejski w
Nasielsku ul. Kilińskiego 10, pokój nr 10.
12.  Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (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 przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa lub własność gmin (Dz. U Nr 9, poz. 60).

OGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNE
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22.03.2002 r. w hali sportowej w Nasielsku
odbył się trzeci w tym roku turniej par w
brydżu sportowym zaliczany do klasyfikacji
„Grand Prix” Nasielska ‘2002.

W zawodach wzięło udział aż dziesięć par.
Turniej zakończył się wysokim zwycięstwem
pary Adam Banasiuk – Andrzej Żuliński. Po
tym sukcesie objęli oni prowadzenie w
klasyfikacji ogólnej „Grand Prix”.

Wyniki „Marcowego” turnieju par:
1. Adam Banasiuk i Andrzej Żuliński

137 pkt (63,4%)
2. Janusz Czyżewski i Wojciech Zaciewski

123 pkt (56,9%)
3. Józef Dobrowolski i Zbigniew Michalski

115 pkt (53,2%)
4. Paweł Wróblewski i Stanisław Sotowicz

112 pkt (51,9%)
5. Tadeusz Czeremużyński i Grzegorz Kosewski

110 pkt (50,9%)
6. Krzysztof Michnowski i Maciej Osiński

106 pkt (49,1%)
7. Teodor Brodowski i Marek Rębecki

102 pkt (47,2%)
8. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński

96 pkt (44,4%)
9. Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra

89 pkt (41,2%)
10.Elżbieta Krzemińska i Jerzy Krzemiński

88 pkt (40,7%)

***
Niestety kolejnej porażki doznali brydżyści

„Sparty” Nasielsk. W rozgrywkach ligi okręgowej
przeciwnikiem Nasielszczan był „Świt”
Ciechanów. W dwumeczu Ciechanowianie
wygrali 18 : 12 i 23 : 7.

CLIVE HARRIS W Nasielsku
(piątek) 19.04.2002 r. godz. 830

W nasielskiej hali sportowej odbyły się
Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej oraz
w mini siatkówce szkół podstawowych.
W poszczególnych kategoriach mistrzostwo
powiatu zdobyli:
Siatkówka dziewcząt–Zespół Szkół Nr 1

Nasielsk
Siatkówka chłopców–Zespół Szkół Nr 2

Pieścirogi
Mini siatkówka chłopców–SP 2 Nasielsk
Mini siatkówka dziewcząt–SP Cieksyn
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Najpopularniejszy na Mazowszu turniej
tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży
szkolnej, który odbywał się corocznie przez
47 lat pod nazwami: o Puchar Trybuny
Mazowieckiej, Naszej Trybuny, Sztandaru
Młodych, w tym roku odbył się pod nazwą
„Puchar  7  Redakcji”.

Stało to się dlatego, że patronat nad
imprezą przejęły najpopularniejsze redakcje
gazet mazowieckich takich jak: Tygodnik
Ciechanowski, Tygodnik Płocki, Tygodnik
Ostrołęcki, Tygodnik Siedlecki, Głos
Żyrardowa, Słowo Ludu, oraz Radio dla
Ciebie.

Tak, jak w latach ubiegłych, odbył się on
w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – IV,
klasy V – VI , oraz w tym roku, zamiast klas
VII – VIII w klasach gimnazjalnych. Turniej
odbył się w kategorii dziewcząt i chłopców.

Tradycyjnie też, aby znaleźć się w finale
centralnym, kończącym turniej, trzeba było
przejść szereg eliminacji, poprzez: rozgrywki
klasowe, szkolne, gminne, powiatowe i
rejonowe.

Z informacji, uzyskanych od organizatorów
różnych szczebli, w tegorocznej edycji turnieju
wzięło udział ponad pięć tysięcy dzieci i
młodzieży.

Nasielsk był organizatorem turnieju
powiatowego, oraz rejonowego, w którym
udział wzięli najlepsi zawodnicy z powiatów:
ciechanowskiego, mławskiego,
nowodworskiego, płońskiego, pułtuskiego i
żuromińskiego. Po dwoje najlepszych
zawodników z tego turnieju, w każdej kategorii
wiekowej, awansowało do finału centralnego,
który odbył się 14 kwietnia w Piasecznie.

W turnieju powiatowym, w którym oprócz
uczniów z naszej gminy, wzięli udział
uczniowie ze szkół z Pomiechówka i Łomnej
(gmina Czosnów), bardzo dobrze wypadli
Nasielszczanie. W najmłodszej kategorii
chłopców zwyciężył Mateusz Niedzielski,
przed Sebastianem Rejchel (obaj SP 1
Nasielsk). W kategorii średniej zwyciężył
Paweł Czarnecki, przed Rafałem
Hermanowskim. (obaj SP 1 Nasielsk). W
najstarszej kategorii chłopców Karol

Michalski z nasielskiego gimnazjum zajął 2
miejsce. Wśród dziewcząt: w najmłodszej
kategorii zwyciężyła Marta Gajewska, przed
Martyną Owczarczyk (obie SP 2 Nasielsk).
W średniej kategorii, pierwsze miejsce zajęła
Grażyna Moczydłowska z SP Dębinki.

Wszyscy, wyżej wymienieni zawodnicy i
zawodniczki, zakwalifikowali się do turnieju
rejonowego.

W turnieju rejonowym najlepiej wypadli
najmłodsi chłopcy. Zwyciężył Mateusz
Niedzielski, przed Sebastianem Rejchel i obaj
zakwalifikowali się na turniej finałowy do
Piaseczna.

W finale centralnym, który odbył się 14
kwietnia w Piasecznie, spotkało się 96
najlepszych zawodników i zawodniczek z
całego Mazowsza. Z dwójki naszych
reprezentantów, bardzo dobrze spisał się
Mateusz Niedzielski, który w swojej kategorii
zajął wysokie 3 miejsce, natomiast Sebastian
Rejchel sklasyfikowany został na miejscach
9-12.

Przy okazji należy podkreślić, że wielu
byłych uczestników tego turnieju trafiało do
kadry Polski i reprezentowało kraj na różnych
światowych turniejach tenisowych, łącznie z
Mistrzostwami Europy i Świata.

Nasielsk ma również duży swój udział w
tych turniejach. Przed laty w finale centralnym
zwyciężali: Grzegorz Ciukszo, Klaudia
Szadkowska i dwukrotnie Krzysztof
Stamirowski. Aktualnie Klaudia i Krzysztof
należą do czołówki krajowej i występują w
drużynach ekstraklasy tenisa stołowego.
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Z ostatniej chwili
W chwili gdy ten numer naszej gazety był

już praktycznie zamknięty, do naszej redakcji
wpłynął PROTEST mieszkańców wsi
Pieścirogi, skierowany do Zarządu
Miejskiego. Dotyczy on prób blokowania,
przez władze, działań istniejącego na naszym
terenie schroniska dla zwierząt.

W liście, pod którym podpisało się 45 osób,
mieszkańcy tej miejscowości uskarżają się na
brak zainteresowania, ze strony władz,
problemem bezdomnych zwierząt i żądają aby
schronisko zostało odblokowane.

Obiecujemy omówić ten temat szerzej na
łamach majowego numeru naszego pisma.


