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Uczestnicy konkursu finałowego w oczekiwaniu na werdykt jury

Narodowy
spis powszechny
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W dniach od 21 maja do 8 czerwca 2002r. zostanie przeprowadzony
na terenie całego kraju narodowy spis powszechny ludności i mieszkań
oraz powszechny spis rolny.
I. Spisowi podlegają: a) osoby stale zamieszkałe  i czasowo
przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach nie
będących mieszkaniami,

b) mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania
zamieszkane lub niezamieszkane oraz obiekty zbiorowego
zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące
mieszkaniami,

c) osoby nie mające miejsca zamieszkania.
II. Spisem rolnym objęte są:  a) indywidualne gospodarstwa rolne,

b) działki rolne,
c) osoby fizyczne będące właścicielami zwierząt gospodarskich (nie

posiadające działek rolnych, lub posiadające użytki rolne o
powierzchni mniejszej niż 0,1 ha),

d) pozostałe gospodarstwa rolne będące w użytkowaniu osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości
prawnej.

Osoby objęte spisem obowiązane są do udzielenia rachmistrzom
spisowym ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi
na pytania zawarte w formularzach. Informacje uzyskane w wyniku
spisu są chronione tajemnicą statystyczną i służą wyłącznie do
opracowania zestawień tabelarycznych i analiz statystycznych.

W naszej gminie, podobnie jak w innych gminach całej Polski,
powołane zostało gminne biuro spisowe. Na jego czele stoi  gminny
komisarz spisowy. Jest nim burmistrz Bernard Dariusz Mucha.
Funkcję kierownika biura pełni pani wiceburmistrz Krystyna
Raczkowska.
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Święta miłości kochanej ojczyzny,
czują cię tylko umysły poczciwe!

Niech się święci
3 Maja

My, Polacy, lubimy świętować. O tym wiedzą wszyscy. Nawet
obcokrajowcy. Zwłaszcza ci, którzy w sposób szczególny interesują
się naszym krajem. Świętowanie w zasadzie nie jest niczym zdrożnym.
Więcej, zgodne jest z naturą człowieka. Święta towarzyszyły mu od
zarania dziejów. I nie byłoby problemu, gdybyśmy pamiętali czasem,
co przez dane święto pragniemy uczcić, czemu chcemy oddać
szacunek. Wydaje się jednak, że niekiedy chcielibyśmy, tak jak
napisałem w tytule, aby święto się święciło (chyba samo). Dla nas zaś
ten dzień jest kolejnym dniem wolnym od pracy.

Zamierzałem napisać tekst informujący o tym, w jaki sposób
mieszkańcy naszej gminy uczcili dwa majowe święta. Szczególnie
zainteresowałem się dniem 3 maja, w tym dniu bowiem przypada
święto narodowe upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Tego
też dnia obchodzone jest święto kościelne poświęcone Matce Bożej

Strażacy i kombatanci w dniu 3 Maja złożyli wieńce przy pomniku
upamiętniającym tych, którzy oddali swe życie za wolność naszej ojczyzny

Królowej Polski. Jest to więc dzień, w którym powinniśmy w sposób
szczególny zamanifestować swój patriotyzm. Może tak by było, gdyby
nadchodzące wybory samorządowe były bliżej. Wtedy byśmy się
wzajemnie licytowali i starali się pokazać, kto jest większym patriotą.
A jak było? Obserwacje poczynione tego dnia sprawiły, że informację
uzupełniam pewnymi przemyśleniami.

Jednym ze sposobów okazywania patriotyzmu jest zwyczaj
wywieszania flag.  3 maja przeszedłem ulicami naszego miasteczka,
przejechałem przez kilka wiosek. Flag było mniej niż mało. Nie
umieściło ich na swych domach wielu działaczy politycznych i
społecznych, którzy tak lubią mówić o miłości ojczyzny. Brakowało
ich na budynkach wielu zakładów pracy, instytucji. A może
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XXXIV zwyczajna sesja Rady
Miejskiej w Nasielsku zwołana została na
dzień 29 kwietnia bieżącego roku.

Kilkupunktowy porządek obrad nie
zapowiadał burzliwych obrad radnych.
Mimo że jednym z punktów było przyjęcie
sprawozdania z realizacji budżetu za 2001
rok i udzielenie absolutorium Zarządowi
Miejskiemu.

Sesja rozpoczęła się punktualnie o
godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego. Przybyło na nią kilkudziesięciu
mieszkańców naszej gminy zwłaszcza z
Jaskółowa i Krzyczek.

Przyjęto porządek obrad z którego
wycofany został przez Zarząd Miejski punkt -
„ustalenie dziennych stawek opłaty targowej
na targowisku przy ul. Lipowej”, a dodany
został „obejrzenie kasety wideo z nagraniem
przebiegu interwencji policji na budowie
wysypiska odpadów stałych w Jaskółowie”.

To właśnie wydarzenie które miało miejsce
w poprzedni czwartek 25 kwietnia wzburzyło
społeczność Jaskółowa i spowodowało ich
gremialne przybycie na sesję Rady.

Po otrzymaniu decyzji utrzymującej w
mocy pozwolenie na budowę wysypiska śmieci
Zarząd Miejski jako inwestor przystąpił do
realizacji inwestycji. Firma „Melwodbud”
wkroczyła na teren przyszłego składowiska i
zaczęła sprowadzać maszyny. Mieszkańcy wsi
zablokowali drogę i dojazd do budowy.
Nastąpiła interwencja oddziałów
porządkowych policji. Wszyscy mieszkańcy
zgromadzili się na drodze, pozabierano z
domu nawet małe dzieci.

Mimo wezwań policji do spokojnego
rozejścia się mieszkańców do domów, rozmów
i tłumaczenia, że blokadą drogi Jaskółowianie
nic nie osiągną, doszło do przepychanek
mieszkańców z funkcjonariuszami. Płacz
przerażonych dzieci, krzyki i wyzwiska typu
„ hitlerowcy, gestapo „ rzucane na policjantów
głośno rozlegały się w okolicy.

Na sesję Rady mieszkańcy Jaskółowa
przybyli by dowiedzieć się czy cała Rada dała
zezwolenie na działanie policji.

Pod adresem Burmistrza kierowano zarzuty
o bezprawność działania, brutalność policji.

Wobec sytuacji w której Rada nie mogła
wypełniać swych funkcji oraz z powodu
ciasnoty obejrzeć kasety wideo z zajść w
Jaskółowie, postanowiono przenieść sesję do
nasielskiego kina „Niwa”. Na sali kinowej
radni obejrzeli kasetę z amatorskim nagraniem
rozgrywających się na drodze zdarzeń.

W bardzo ostrej dyskusji jaka rozpoczęła
się po odtworzeniu nagrania wideo pani sołtys
wsi Jaskółowo oraz pan Turek mieszkaniec tej
wsi poddali totalnej krytyce działania Zarządu
Miejskiego i Burmistrza – Bernarda Muchy.
Zarzucono fałszowanie dokumentów , brak
zgody mieszkańców na budowę wysypiska
oraz brak chęci porozumienia się z
mieszkańcami w spornych sprawach. Na nic
zresztą nie wyrażają zgody ani na rozmowy i
polubowne rozwiązanie istniejącego konfliktu
ani na budowę wysypiska. Zapowiedzieli że

pomimo wybudowania tej inwestycji nie
wpuszczą tam żadnego samochodu ze
śmieciami. Przewodniczący Zarządu
stwierdził że to co stało się w czwartek  w
Jaskółowie było najgorszą z możliwych rzeczy.

Burmistrz przedstawił wszelkie możliwe
dokumenty w tym decyzję wojewody oraz
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o prawnej zgodności zezwolenia z
planami zagospodarowania przestrzennego gminy.

Radni mimo protestów mieszkańców
Jaskółowa, obejrzeli drugą kasetę wideo
nagraną w Stoczku na tamtejszym składowisku
odpadów. Bardzo nowoczesne i w pełni
bezpieczne dla środowiska ,ekologiczne
przeprowadza składowanie i recykling śmieci.
Podobne ma być i nasze wysypisko. Zgodne z
normami, bardzo ostrymi, zamykające
szkodliwe oddziaływanie wyłącznie w
granicach składowiska. Na miarę XXI wieku.

Radny Arciszewski zadał pytanie – kto zap
łaci za wstrzymanie budowy jeśli by do tego
doszło. Parę chwil później zgłosił formalny
wniosek o wstrzymanie budowy w Jaskółowie
do czasu uzyskania zgody okolicznych
mieszkańców, z którego pod koniec sesji się
wycofał. Radny Krzyczkowski zażądał
imiennego głosowania w tej sprawie.

Obecnie – jak wyjaśnił Burmistrz –
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
nałożył na gminę Nasielsk karę w wysokości
ok. 5 milionów zł. za brak wysypiska zgodnego
z normami i wykorzystywanie wysypiska w
Kosewie. Wykonanie ich zostało zawieszone
do czasu realizacji wysypiska w Jaskółowie.
Gdyby obecnie gmina zrezygnowała z
inwestycji proekologicznej jaką jest budowa
nowoczesnego składowiska odpadów, kary
pieniężne zostaną odwieszone. Zapłacimy my
wszyscy, bo finanse gminy powstają z naszych
podatków (w tym z podatków mieszkańców
Jaskółowa). Powstaje pytanie – czy stać nas
na wyrzucanie pieniędzy w postaci kar?, czy
nie mamy na co wydać pieniędzy wszystko już
mamy zbudowane - wodociągi, drogi,
kanalizację oczyszczalnię ścieków?

Padły pytania o koszt interwencji policji
oraz na czyje polecenie przyjechała policja do
Jaskółowa. Pytano również o przyczyny zwłoki
w budowie wysypiska jeżeli dokumenty
przygotowywano od 1998 roku. Wyjaśnienia
na zadawane pytania przedstawił Burmistrz.
Uprawomocnienie się decyzji dotyczącej
zezwolenia na budowę nastąpiło w kwietniu
2001roku, a rozstrzygnięcie przetargu na
wykonawstwo w bieżącym roku. Z powodu
protestu złożonego przez mieszkańców wsi
Jaskółowo do NSA po wyroku  decyzje
wojewody zapadły dopiero na początku
kwietnia. Stąd decyzja o rozpoczęciu budowy
dopiero teraz.

Rada miasta i gminy podejmując parę lat
temu decyzję o budowie międzygminnego
składowiska odpadów stałych w Jaskółowie
podejmowała ją kolegialnie, demokratycznie
i jeżeli większość radnych była za tą decyzją
to obliguje ona wszystkich radnych niezależnie
od faktu czy był on za czy przeciw budowie.

Realizacja inwestycji zgodnie z kompetencjami
przekazana została Zarządowi Miejskiemu,
który występował jako reprezentant Rady i
społeczeństwa lokalnego. I na prośbę Zarządu
zobligowanego uchwałą Rady o budowie
wysypiska przyjechała policja by zapewnić
możliwość wjazdu maszyn na teren budowy.
Policja, jako organ władzy mający w swych
kompetencjach zapewnić bezpieczeństwo, ład
i porządek publiczny, za działania na terenie
Jaskółowa nie pobiera żadnych opłat.
Rozgoryczeni mieszkańcy chcieli uzyskać od
radców prawnych informację, czy wniesienie
następnych protestów i odwołań będzie miało
jakiś skutek prawny i pozwoli wstrzymać
budowę. Żaden z obecnych na sesji prawników
nie był w stanie zagwarantować że następne
wystąpienia społeczności lokalnej odniosą
skutek prawny zgodny z ich oczekiwaniami i
wstrzymają budowę składowiska.

W następnym punkcie po przyjęciu
sprawozdania z prac Zarządu pomiędzy
sesjami Rady rozpoczęła się analiza sytuacji
jaka powstała w sprawie wydania zezwolenia
na działalność i budowę przytuliska dla
zwierząt w Krzyczkach. Dużo spokojniej i
bardziej realistycznie dyskutowano nad
problemem. Pani Burmistrz Raczkowska
publicznie wobec wszystkich zgromadzonych
na sesji radnych i mieszkańców gminy,
przyznała się do popełnionego błędu,
podpisując feralną decyzję. Odwaga cywilna
z jaką wystąpiła przed Radą, oraz fakt że
wzięła w obronę pracownika merytorycznego
wydziału U.M., który przygotowywał
dokumenty do podpisu należą w dzisiejszych
czasach do rzadkości. I należy to uszanować.

Ale to nie rozwiązuje istniejącej
konfliktowej sytuacji. Decyzja wydana -
zdążyła się już uprawomocnić, a mieszkańcy
Krzyczek złożyli do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego protest.

Twierdzą że lokalizacja przytuliska narusza
obowiązujące przepisy sanitarne i została
wydana wbrew opinii mieszkańców.

Procedury prawne będą się ciągnęły około 2
lat i po tym okresie będzie można zmienić
decyzję. Jak przedstawił to burmistrz B. Mucha
w tym czasie przytulisko będzie istniało. Sam
przez ostatnie dwa tygodnie przeprowadzał
rozmowy z fundacją „Eko-Fauna” by
wypracować, wynegocjować jak najlepsze
warunki rozwiązania konfliktu na styku
mieszkańcy –przytulisko dla zwierząt. Po długiej
dyskusji z radcami prawnymi radny Arciszewski
zaproponował siebie jako mediatora w tej
sprawie. Wszystkie strony  Rada, mieszkańcy
Krzyczek i przedstawiciele fundacji prowadzącej
schronisko wyrazili na to zgodę.

Dalsza część obrad Rady Miejskiej
przebiegała sprawnie. Radni zostali zapoznani
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy w roku ubiegłym które przedstawiła
pani Skarbnik Aniela Rogalska. Odczytała
również opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej – pozytywną w ocenie Izby  –
o wykonaniu budżetu przez samorząd
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wynotował W.M.

nasielski. Swoją opinię o wykonaniu budżetu
przedstawiła też Komisja Gospodarki i
Budżetu oraz Komisja Rewizyjna. Po
udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań radnych
związanych z zeszłorocznym budżetem ,Rada
Miejska zaaprobowała działania Zarządu i
udzieliła absolutorium .

Postanowiono zbyć nieruchomość po byłej
tuczarni SKR położonej w miejscowości Nuna
w trybie przetargu ograniczonego na rzecz
jednostki OSP. Przetarg dotyczy działki o
powierzchni 28 ar, na której istnieją budynki
już wcześniej przekazane strażakom w
użytkowanie.

Dokonano też zmian w budżecie miasta i
gminy polegających na wprowadzeniu do budżetu
dotacji celowych otrzymanych z instytucji
zewnętrznych. Na koniec radni zapoznali się z
pismami skierowanymi do Rady. Przekazano je
do rozpatrzenia przez Zarząd Miejski.

Wynotował M.W.

OBRADOWAŁA RADA

Na swym pierwszym (nadzwyczajnym)
w miesiącu kwietniu posiedzeniu w dniu 2.04.
Zarząd Miejski zapoznał się ze skargą
mieszkańców miejscowości Krzyczki –
Pieniążki na lokalizację i funkcjonowanie
przytuliska dla zwierząt w tej miejscowości.
Budynki schroniska znajdują się w odległości
mniejszej niż normatywne 300 m co stwarza
zagrożenie epidemiologiczno- sanitarne dla
mieszkańców tej miejscowości.

Zarząd Miejski po zapoznaniu się z
protestem postanowił wstrzymać zezwolenie na
funkcjonowanie przytuliska dla zwierząt.

Na następnym posiedzeniu w dniu 4.04
Zarząd Miejski został poinformowany przez
Burmistrza - B. Muchę o sposobie realizacji
podjętej dwa dni wcześniej uchwały dotyczącej
schroniska dla zwierząt.

Jednocześnie zapoznano członków Zarządu
z decyzją Wojewody Mazowieckiego w sprawie
dotyczącej budowy składowiska odpadów
komunalnych w Jaskółowie. Wojewoda
utrzymał w mocy decyzję Starostwa o
zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
zezwalającą  na budowę międzygminnego
wysypiska odpadów komunalnych w tej
miejscowości. W uzasadnieniu tej decyzji
stwierdzono że przedstawione dokumenty są
kompletne i zgodne z wymogami budowlanymi
oraz że planowana inwestycja nie narusza
obowiązujących ustaleń miejscowego  planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego.

Rozpatrzono pisma skierowane do Zarządu:
pozytywnie prośby o zezwolenie na sprzedaż
piwa w sklepie spożywczym przy ul Płońskiej
25 oraz piwa , wina i wódki na stacji paliw „
Rafineria Gdańska” przy ul. Płońskiej w
Nasielsku.

Wyrażono zgodę na korzystanie z przystanków
autobusowych w miejscowościach: Budy
Siennickie, Cegielnia Psucka, Psucin przez
przewoźnika pana D. Niezgodę z Legionowa który
chce uruchomić przewóz osób na trasie Nasielsk-
Pomiechówek- Nowy Dwór Mazowiecki.

Zapoznano się z pismami OSP z Jackowa o
dofinansowanie remontu kapitalnego remizy w
kwocie 25.000zł oraz o zakup wyposażenia dla
tej jednostki OSP. Oba pisma skierowano do
rozpatrzenia przez Zarząd Miejsko-Gminny
OSP w Nasielsku.

Podanie Rady Sołeckiej wsi Nowiny o remont
drogi skierowano do ZGKiM w Nasielsku który
realizuje zadania z zakresu bieżącego
utrzymania dróg gminnych.

Podanie mieszkańców Pieściróg Nowych,
Starych oraz Mogowa o budowę kanalizacji
ściekowej w tych miejscowościach łącznie z
budową oczyszczalni ścieków w Nasielsku
przekazano do Komisji Infrastruktury i
Porządku Publicznego celem zaopiniowania.

Burmistrz B. Mucha poinformował Zarząd o
wystawieniu na  sprzedaż działek należących do
przedsiębiorstwa  „Hydrocentrum” które ogłosiło
upadłość. Działki te znajdują się w bezpośredniej
bliskości terenu wysypiska odpadów w Jaskółowie
. W związku z tym postanowiono zakupić działki
w ramach działań inwestycji okołowysypiskowych
na tym terenie.

Projekt uchwały w tej sprawie zostanie
przedstawiony na najbliższej sesji Rady
Miejskiej.

Podczas trzeciego w miesiącu kwietniu
posiedzenia Zarządu     (11.04) powrócono do
omawiania sprawy przytuliska dla zwierząt w
Krzyczkach-Pieniążkach. Razem z radcami
prawnymi dyskutowano nad prawnymi
aspektami decyzji wstrzymującej
funkcjonowanie schroniska. Postanowiono
powołać komisję która sprawdzi odległość
położenia przytuliska od najbliższych
zabudowań wiejskich. W przypadku naruszenia
normatywnej odległości Burmistrz wyda decyzję
zamykającą schronisko dla zwierząt.

W drugim  punkcie posiedzenia
rozpatrywano wniosek złożony przez OSP w
Nunie. Wnosi on o umożliwienie przejęcia
nieruchomości po byłej tuczarni SKR o
powierzchni 28 ar na potrzeby Ochotniczej
Straży Pożarnych. Zgodnie z obecnie
obowiązującymi przepisami by OSP mogła się
starać o dotację ze źródeł zewnętrznych
powinna posiadać własność gruntu. Zarząd
postanowił rozpatrzyć problem kompleksowo,
gdyż jednostek OSP w naszej gminie jest kilka i
podobne wnioski będą się powtarzać. Burmistrz
zaproponował sprzedaż tej działki w trybie
przetargu ograniczonego. Środki finansowe na
wykupienie działki strażacy z Nuny uzyskają
podczas zbiórki pieniężnej zorganizowanej
wśród mieszkańców wsi.

Wraz z prezesem klubu „Sparta” panem
Arciszewskim oraz koordynatorem ds. sportu
w gminie panem Malonem, Zarząd Miejski
ocenił wykorzystanie hali sportowej przez
istniejące na terenie gminy kluby. Rozpatrywano
propozycję Komisji Rewizyjnej o umożliwienie
nieodpłatnego korzystania z obiektu
sportowego dzieciom i młodzieży do lat 16 z
rodzin najuboższych w wymiarze 2 godzin
tygodniowo. Pan Arciszewski zgłosił postulat
by zwolnić z odpłatności za wynajem hali
prowadzony przez niego klub sportowy z dwóch
powodów: - klub zajmuje upowszechnianiem

sportu masowego na terenie miasta oraz klub
otrzymuje bardzo skromne dotacje z budżetu
miasta. Po długiej dyskusji postanowiono
przeanalizować wielkość wpływów pieniężnych
jakie uzyskano za wynajem hali i dopiero
wówczas podjąć odpowiednią decyzję w sprawie
zwolnienia z odpłatności.

Postanowiono wyznaczyć na siedzibę klubu
„ Sparta „pomieszczenie w budynku biblioteki
miejskiej. Adres ten będzie wykorzystywany dla
korespondencji i rejestracji klubu.

W następnym tygodniu 18 kwietnia Zarząd
Miejski zapoznał się z propozycjami
inwestycji na terenie gminy w 2002 roku.
Oprócz budowy  wysypiska odpadów  w
Jaskółowie proponuje się kontynuowanie
budowy wodociągów w Cieksynie, a w drugim
etapie we wsi Andzin. Również proponowano
budowę wodociągów między innymi w
Głodowie, Winnkach, Pniewie, Krzyczkach-
Żabiczkach, Kędzierawicach. Łącznie na
proponowane inwestycje wodociągowe gmina
wydała by ponad 3.000.000 zł.

W inwestycjach oświatowych planowane jest
dokończenie prac w budynku gimnazjum przy
ZSz nr1 oraz dalsza budowa szatni i klas
lekcyjnych nad szatnią w Szkole Podstawowej
w Nasielsku. Planowany koszt tej inwestycji -
215.000 zł.

Na planowane inwestycje gazociągowe
przeznaczono kwotę 50.000 zł. Obejmują
finansowe  wsparcie prac gazyfikacyjnych na ul.
Św. Wojciecha i Kościuszki oraz na ul Polnej w
Nasielsku.

Przedstawiono również propozycje
inwestycyjne dotyczące Pieściróg Nowych i
Starych .Planuje się zlecić wykonanie
dokumentacji na kanalizację sanitarną na tym
terenie i odwodnieniową z jednoczesnym
wykonaniem ulic i dróg. Będzie to działanie
kompleksowe w tej tak bardzo zaniedbanej
inwestycyjnie części gminy.

Przedstawiono też plany inwestycyjne
dotyczące dróg. Propozycji jest bardzo dużo a
środki finansowe skromne. Na przykład drogi
Konary – Malczyn, Studzianki – Miękoszynek,
ul.Siennicka w Mogowie, ul.Wrzosowa,
ul.Topolowa, ul.Kwiatowa, droga do przedszkola
w Pieścirogach. Łącznie na drogi gmina może
przeznaczyć ok. 1 mln zł

Postanowiono jeszcze raz dokonać przeglądu
planów inwestycyjnych i realnie na miarę
możliwości finansowych gminy zaplanować prace.

W następnym punkcie rozpatrzono pisma
skierowane do zarządu. Trzem osobom
zezwolono na sprzedaż napoi alkoholowych w
prowadzonych przez nich sklepach.
Przychylono się do prośby Spółdzielni
Mieszkaniowej o umorzenie należności za
użytkowanie wieczyste gruntu w 2002 roku (
dot. osiedla Warszawska).W zamian za
umorzenie Spółdzielnia wykona prace
modernizacyjne dróg na tym osiedlu.

Postanowiono przekazać szkole
Podstawowej w Budach Siennickich środki
finansowe uzyskane ze sprzedaży Domu
Nauczyciela. Pieniądze te przeznaczone będą
na zakup i wymianę okien w budynku szkoły.
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1. Inwestycje oświatowe

Zespół Szkół nr 1.  Zakończone zostały
prace budowlane i instalacyjne w budynku
mieszczącym blok żywieniowy (stołówka z
zapleczem kuchennym). Trwają prace
rozruchowe urządzeń wentylacyjnych i
kuchennych oraz prace porządkowe. Jeszcze
w maju przewidziany jest końcowy odbiór tej
części inwestycji i przekazanie obiektu do
użytku.

Szkoła Podstawowa w Nasielsku.   Trwają
przygotowania do kontynuacji prac przy
rozbudowie budynku szkoły. W
dobudowanym obiekcie będą trzy sale
lekcyjne i szatnia.

2. Drogi

Mogowo.   W końcową fazę wkroczyła
budowa drogi we wsi Mogowo. Realizowany
obecnie odcinek ma długość 920 m.
Inwestycja realizowana jest wspólnie przez
powiat i gminę.

W roku bieżącym przewidziane jest
podjęcie kolejnych prac przy modernizacji
drogi wojewódzkiej Nasielsk – Przyborowice.
Od strony Nasielska droga będzie
przebudowana  od ul.Kościuszki do torów
kolejowych, a od strony Przyborowic na
odcinku od Karolinowa do Wrony.

Bardzo ważną dla naszej gminy drogą jest
droga Nasielsk – Pomiechówek. W roku
obecnym będzie kontynuowane jej
poszerzanie. Wiosną br. prowadzone były już
na tej trasie drobne prace konserwacyjne, a
wśród nich cięcie drzew. Ponieważ na ten
temat krążą różne opinie, zapytaliśmy o
zdanie fachowców od zieleni miejskiej i
przydrożnej. Według nich prace prowadzone
są prawidłowo i  starannie.

Bardzo lubimy narzekać na wszystkich i
wszystko. Są pewne    tematy dyżurne. Takim
tematem są właśnie drogi i drogowcy.
Mówimy, że drogi są fatalne, a drogowcy stale
się spóźniają. Jak może jednak być inaczej,
gdy prawie codziennie widzimy nowe, a już
zniszczone lub wyrwane znaki drogowe.
Znaki są też kradzione. Drogowcy zamiast
wykonywać nowe zadania muszą powstałe
szkody likwidować. A to kosztuje. Za czyjąś
głupotę płacimy wszyscy.

Podobnie wygląda sprawa śmieci
wyrzucanych do przydrożnych rowów. Ilość
ich jest niebagatelna. Usunięcie ich kosztuje.
Czy nie lepiej, gdyby pieniądze zużyte na ten
cel zostały przeznaczone na budowę i
modernizację dróg? To jednak nie zależy od
drogowców. Zależy to od nas wszystkich. Gdy
zauważymy, że ktoś niszczy NASZE dobro

wspólne, nie miejmy skrupułów i
powiadommy służby odpowiedzialne za ład i
porządek w naszym kraju.

3. Promocja gminy

Zarząd Miejski zawarł umowę z
Wydawnictwem ,,Profill” z Szubina na
wykonanie dużej planszy informacyjno –
reklamowej, która zostanie umieszczona w
centrum miasta. Oprócz reklam firm
sponsorujących wykonanie planszy znajdzie
się na niej plan miasta. Z tytułu wykonania
tego zadania samorząd miejski nie poniesie
żadnych kosztów.

Funkcjonuje już oficjalna strona
internetowa Urzędu Miejskiego umieszczona
na portalu nasielskim. Zachęcamy do jej
odwiedzania. Adres strony:
www.um.nasielsk.pl   Znajdziemy na niej
informacje o funkcjonowaniu i strukturze
Urzędu Miejskiego, władzach gminy,
gminnych aktualnościach, przetargach,
kulturze i sporcie. W dalszej kolejności
planowane jest utworzenie wirtualnego
poradnika petenta.

4. Nowy parkan parafialnego
ogrodu

Od lat obserwujemy kolejne inwestycje
prowadzone przez nasielską parafię św.
Wojciecha. Godna podziwu jest
konsekwencja, z jaką  podejmuje je proboszcz
i dziekan nasielski ks. prałat Kazimierz
Śniegocki. Wszystkie prace prowadzone są
wyjątkowo starannie, a ich trwałość obliczona
jest na długie lata. W ostatnich tygodniach
wykonano długi fragment ogrodzenia ogrodu
parafialnego. Inwestycja ta była bardzo
potrzebna i to nie tylko ze względów
estetycznych.

5. Szkoły średnie

W szkołach średnich trwają matury. W
Nasielsku do egzaminu dojrzałości
przystąpiło 66 osób – 53 osoby w Liceum
Ogólnokształcącym i 13 osób w Zespole Szkół
Zawodowych.

Dwukrotnie informowaliśmy o planowanej
w Liceum Ogólnokształcącym wystawie
archeologicznej, na której miały być pokazane
efekty ubiegłorocznych prac
wykopaliskowych prowadzonych na
nasielskim kopcu.  Termin otwarcia wystawy
uległ jednak przesunięciu, ponieważ
pracownicy naukowi, kierujący pracami,
prowadzą w chwili obecnej wykopaliska w
Norwegii.

Notował AZ.

Na wniosek gminnego komisarza
spisowego dyrektor urzędu statystycznego
powołał rachmistrzów spisowych. Do
pełnienia tej funkcji zgłosiło się 238 osób. Do
szkolenia przystąpiło 120 osób. Część
chętnych zrezygnowała sama, część zaś nie
mogła być zakwalifikowana do pełnienia tej
funkcji ze względów formalnych. Ostatecznie
szkolenie ukończyło 112 osób. Ilość ta
gwarantuje sprawne przeprowadzenie spisu
na terenie naszej gminy.

Spis, jak napisałem  w części wstępnej,
przeprowadzony zostanie w dniach od 21
maja do 8 czerwca. Wcześniej jednak, bo w
dniach od 9 do 15 maja każdy rachmistrz
dokona obchodu przedspisowego w
przydzielonym obwodzie. Zapozna się
dokładnie ze swoim obwodem, sprawdzi
kompletność i dokładność swej dokumentacji,
ustali dogodny dla nas termin wizyty spisowej,
doręczy list Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego informujący o zasadach
przeprowadzenia spisu, jego znaczeniu i
zakresie tematycznym.

Poddanie się procedurze spisowej jest
naszym obowiązkiem. W wyjątkowych
wypadkach istnieje możliwość samodzielnego
wypełnienia formularza spisowego.
Zachęcamy jednak do korzystania z usług
komisarzy spisowych, są to bowiem ludzie
przeszkoleni i godni zaufania. Obowiązuje ich
tajemnica spisowa. Przed podjęciem się tej
pracy złożyli przewidziane prawem
przyrzeczenie.

Przy pierwszym spotkaniu rachmistrz
przedstawi się nam i okaże odpowiednią
legitymację – identyfikator (obowiązany jest
też mieć przy sobie dowód osobisty).
Elementem rozpoznawczym są też
charakterystyczne ciemnozielone teczki i
zestaw formularzy. W wypadku jakichkolwiek
wątpliwości, co do autentyczności osoby
rachmistrza można prosić o pomoc sołtysa lub
też kontaktować się bezpośrednio z gminnym
biurem spisowym w Urzędzie Miejskim –
telefon  69 12 664 (w okresie spisu będzie
pełniony  dyżur w biurze codziennie – także
w soboty, niedziele i święta w godzinach od
8.oo do 20.oo).

Mieszkańcy gminy proszeni są o
współpracę z rachmistrzem spisowym i
okazanie mu życzliwości. W celu sprawnego
przebiegu procedury spisowej gminne biuro
spisowe prosi o przygotowanie następujących
danych wszystkich członków gospodarstwa
domowego:
1. daty urodzenia członków rodziny (dzień,

miesiąc, rok)
2. daty zawarcia związku małżeńskiego

(miesiąc, rok)
3. wykształcenie (rodzaj ukończonej szkoły)
4. miejsce pracy (nazwa zakładu)
5. rodzaj wykonywanej pracy (zawód

wykonywany)
Wybrał  AZ.

Narodowy
spis powszechny

dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1
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KRONIKA  POLICYJNA
W uzupełnieniu informacji podanej w

kronice policyjnej w poprzednim numerze
„Życia Nasielska” o rozboju dokonanym
przez Henryka M., i Sławomira K.
Informujemy, że wobec sprawców napaści
Sąd Rejonowy zastosował areszt na okres 2
miesięcy.

8.04 w Chrcynnie trzech mężczyzn
narodowości cygańskiej wykorzystując
nieobecność domowników dokonało
włamania do domu jednorodzinnego w tej
miejscowości. Skradli pieniądze w kwocie
700 zł i dowód osobisty jednego z
domowników.

8 kwietnia w Zespole Szkół nr.1 w
Nasielsku podczas przerwy lekcyjnej 15-letni
Łukasz Cz. uderzając głową złamał nos 11-
letniemu uczniowi tej szkoły.

Nocą 9/10 kwietnia popełnił samobójstwo
poprzez powieszenie 28-letni Janusz G.

12 kwietnia w Nasielsku przy ul. Płońskiej
nieznani sprawcy dokonali włamania do
zaparkowanego przy tej ulicy samochodu

„Polonez”. Po wyważeniu zamka w drzwiach
pojazdu skradli radiotelefon. Poszkodowany
– firma przewozowa „Stolica” stratę wyceniła
na kwotę 400 zł.

15 kwietnia w Pieścirogach Nowych
nieznani sprawcy dokonali włamania do
domu Ireny R. Wykorzystując chwilową
nieobecność domowników skradli wieżę
„Technics”, biżuterię, odzież skórzaną.

17.04 w Pieścirogach podczas
wykonywania czynności egzekucyjnych
znieważony słownie został pracownik Urzędu
Skarbowego w Nowym Dworze
Mazowieckim. Urzędnika obsypała
wyzwiskami Halina B. właścicielka posesji,
u której wykonywał swe obowiązki.

17.04 nieznani sprawcy dokonali
kradzieży 22 kur i 4 kaczek z posesji Teresy
K. w Mazewie. Poszkodowana wyceniła
wartość drobiu na kwotę 280 zł.

Nocą 18/19 kwietnia nieznani sprawcy
uszkodzili drzwi balkonowe w nowo
budowanym domu Piotra Z. przy ul.

Piłsudskiego w Nasielsku.

20/21 kwietnia w Pieścirogach Nowych z
komórki przy posesji na ul. Parkowej
nieznany sprawca skradł butlę gazową 11-kg
wartości 130 zł na szkodę Danuty B.

22 kwietnia w Nunie bracia Przemysław i
Dariusz Ż. dokonali rozboju dotkliwie kopiąc
Jana K. Pobity przez chuliganów mężczyzna
trafił do szpitala.

20 kwietnia w Nasielsku dokonano
włamania do zaparkowanego przy ul. Prostej
samochodu „Fiat 126p”. Po wybiciu szyby w
aucie skradziono radioodtwarzacz „Sony”
wartości 200 zł. W wyniku podjętych przez
policję działań ustalono jednego ze sprawców
włamania. Okazał się nim 18-letni Paweł K.
z Nasielska. Odzyskano skradzione radio.

Nocą 26/27 kwietnia w Jackowie nieznani
sprawcy włamali się do pomieszczeń
gospodarczych na posesji Haliny L. Skradli
wiertarkę, szlifierkę i przedłużacz. Straty
wyceniono na kwotę 220 zł.

wynotował M.W.

Strategiczna inwestycja w Jaskółowie
Po wielu latach przygotowań ruszyła

wreszcie budowa międzygminnego wysypiska
odpadów komunalnych w
Jaskółowie. Władzy gminnej do
końca nie udało się przekonać
wielu mieszkańców okolicznych
wiosek, że inwestycja nie tylko że
nie pogorszy warunków ich życia,
ale warunki te może znacznie
poprawić. To sprawiło, że firma
wykonująca to ważne dla całej
gminy zadanie na plac budowy
wkraczała w asyście służb
porządkowych. Paradoksem zaś
jest to, że na  obecnej władzy
samorządowej, a zwłaszcza na
Burmistrzu, skupiła się cała
niechęć (delikatnie mówiąc)
przeciwników zlokalizowania w
tym miejscu wysypiska odpadów.
Kiedy przed czterema laty obecna
Rada obejmowała władzę w gminie,
przygotowania do tej inwestycji
były tak daleko posunięte, a
zainwestowane środki tak duże, że
nie pozostawało nic innego, jak
kontynuować podjęte działania,
próbując jednocześnie uzyskać
zgodę mieszkańców okolicznych wiosek. I o
taką zgodę przez cztery lata zabiegano.
Szkoda tylko, że nie doszło do porozumienia.

W chwili obecnej prace przebiegają bez
zakłóceń i są prowadzone bardzo sprawnie.
Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Robót
Wodno – Melioracyjnych z Ciechanowa.
Teren budowy został ogrodzony,

doprowadzono energię elektryczną.
Rozpoczęto już też roboty kubaturowe

polegające na zdjęciu warstwy ziemi
urodzajnej. W ten sposób zapoczątkowano
budowę czaszy składowiska.

 Przewiduje się, że oddanie do  użytku
pierwszego etapu inwestycji nastąpi jeszcze
w roku bieżącym. W tym etapie wykonana
zostanie czasza składowiska, budynek główny
i budynki pomocnicze, drogi wewnętrzne,

ogrodzenie stałe. Doprowadzona zostanie też
woda. Prąd zaś popłynie docelową już linią

energetyczną.
Wydaje się, że rozwiązanie problemu

śmieciowego w naszej gminie zbliża się do
końca. Dobrze byłoby, gdyby nastąpiło
pojednanie między stronami konfliktu
związanego z tą inwestycją. Zależy to jednak
od dobrej woli obydwu stron.

AZ.
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Zabytki w cieksyńskiej świątyni
Jak już wspominałem, w artykule

zamieszczonym w ŻN z lutego tegoż, roku
muratorem cieksyńskiej świątyni jest osoba
ściśle związana z warsztatem Wenecjanina
Jana Baptysty. Dziś chciałbym przybliżyć
zabytki jakie znajdują się w świątyni w

Cieksynie. Sam kościół stanowi zabytek II
klasy. Został wpisany do rejestru obiektów
zabytkowych w maju 1954 r., wraz
wyposażeniem i najbliższym otoczeniem w
promieniu 100 m..

Kościół zbudowano z cegły, a następnie
otynkowano Jest budowlą orientowaną co
oznacza, że zachowano w nim układ
położenia prezbiterium na osi wschód -
zachód. Nawa jego jest prostokątna,
trójprzęsłowa. Nieco węższe jest
prezbiterium, które zamyka wewnątrz,
wyodrębniona półkoliście absyda. Kościół
posiada sklepienie kolebkowe bez lunet, u
jego podstawy wydzielone gzymsami pasy
płytkich arkadowych wnęk w nawie i
hemisferycznych nisz w prezbiterium.

Jako jedna z niewielu już świątyń posiada
belkę tęczową z ok. poł. XVI w.
przedstawiającą rzeźbioną grupę
Ukrzyżowania. To późnogotyckie dzieło
przedstawia postacie: Chrystusa
Ukrzyżowanego oraz Matki Boskiej Bolesnej,
śś. Jana Ewangelisty i Marii Magdaleny.
Pochodzi niewątpliwie z warsztatu
warszawskiego snycerza Jana Jantasa. Mimo
braku potwierdzenia w źródłach bądź
sygnaturką autora, to z pewnością jest to jego
dzieło. Urodził się w Radoszycach. Jantas jest
także autorem poliptyku ze scenami z życia
Chrystusa oraz Matki Boskiej w kościele par.

w Boguszycach, jak również partie rzeźbione
Opłakiwania z Bogatego, figury św. Jana z
Winnicy, oraz krucyfiksów z kościołów
parafialnych w Drobinie i Głogowcu. Figury
cieksyńskie odznaczają się pobieżnym
modelunkiem ciała. Do cech szczególnych
tych rzeźb można także zaliczyć
schematyczny układ szat, zmanierowany gest
oraz nieokreślony wyraz twarzy.

Na uwagę zasługuje także ołtarz główny.
Zbudowany w stylu renesansowo –
manierystycznym ok. 1600 r.. Na jego
gzymsie widoczny jest herb Grzymała,
którym to najprawdopodobniej posługiwał
się Jan Zamojski. W dwu kondygnacyjnym
ołtarzu możemy wyszczególnić kolumny
oplecione winoroślą zwieńczone główkami
aniołków. Ich zadaniem jest wyodrębnić
nisze z figurami świętych od obrazów,
umieszczonych w jego centrum. W wyżej jego
kondygnacji mamy przedstawiony obraz św.
Doroty w zwieńczeniu oraz rzeźby śś. Piotra
oraz Błażeja. Dolna część przedstawia nam
mocno przemalowany obraz Przemienienia
Pańskiego prawdopodobnie XVII wieczny, z
rozmieszczonymi po bokach figurami śś.
Zygmunta i Kazimierza. Nad całym ołtarzem
górują dwie rzeźby świętych jednak dotąd nie
zidentyfikowanych.

Po bokach świątyni umieszczone są
dwa ołtarze boczne. Pierwszy z nich
lewy pochodzi prawdopodobnie z 1.
ćw. XVII w. prezentuje typ
manierystyczny. Na kolumnach, z
których wysuwają się główki aniołów,
umieszczone są figury Chrystusa
Salwadora Mundi w mandorli oraz św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w szczycie
ołtarza. W zwieńczeniu widoczny jest
herb fundatora – Lis. W niszy
umieszczono rzeźbę Matki Boskiej z
Dzieciątkiem. Powstanie jej datowane
jest na ok. 1420 r.. Należy do grona
pięknych Madonn. Do świątyni
cieksyńskiej została prawdopodobnie
przeniesiona w 1524 r. z kościoła w
Gralewie przez Jana Gadomskiego z
Rębkowa. Drugi boczny ołtarz, prawy,
pochodzi z 1 poł. XVII w., w stylu
późnorenesansowym. Przedstawia w
niszy rzeźbę św. Rocha – patrona
parafii. W zwieńczeniu widoczna jest
figura diakona trzymającego w ręku
trupia czaszkę. Poniżej niego widoczne
są trzy obrazy z XVIII w.
przemalowane, przedstawiające: śś,
Wojciecha, Stanisława Kostkę oraz
Alojzego.

W ścianę prezbiterium w murowane
zostały płyty nagrobne Jana oraz Piotra
Borukowskich, właścicieli Cieksyna, a
wystawione kosztem tego ostatniego
jeszcze za jego życia. Wykonane zostały
tuż po śmierci podkanclerzego – Jana
Borukowskiego, a więc po roku 1574.
Płyty przedstawiają ich ryte postacie w
strojach pontyfikalnych, z umieszczonymi po
rogach herbami: Junosza, Lubicz, Dąbrowa
oraz Prawdzic. Cechuje je prymitywne

wykonanie. Rzeźbiarz próbował
wkomponować w gotycki schemat stojącej
płyty postać zmarłego, leżącą na boku w
pozycji charakterystycznej dla figur w
renesansowych nagrobkach.

Przy całym tym opisie nie wolno
zapomnieć o barokowej chrzcielnicy z XVIII
w. w formie czaszy podtrzymywanej przez
anioła, barokowej ambonie z 4 ćw. XVII w..
Umieszczone na niej zostały, w płycinach na
korpusie, rzeźby Chrystusa Salwadora Mundi
oraz czterech ewangelistów. Osobnym i dość
ciekawym elementem wystroju kościoła jest
XIX wieczny feretron z ludową rzeźbą Matki
Boskiej Skępskiej.

Zapewne podczas remontu
przeprowadzonego przez T. Przybylskiego w
roku 1823, postawiono murowany chór
muzyczny, wsparty na trzech arkadach
filarowych.

Przy wejściu do świątyni wzbudza podziw
kropielnica granitowa pochodząca z XVI –
XVII w. To tylko nie które zabytki znajdujące
się w kościele cieksyńskim, lecz te najbardziej
są widoczne i przemawiają do naszej
wyobraźni. Zapewne jest to jeden z
najstarszych kościołów w naszej okolicy z tak
bogatym artystycznym wystrojem. Pod
względem czasu wzniesienia, ustępuje jedynie

gotyckiej świątyni we Winnicy oraz
kościołowi farnemu z Nowego Miasta.

D. Dalecki
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Młodzież + Alkohol
występuje? Tak, więc najprostszym sposobem
zdobycia go jest jego zakupienie w sklepie,
barze.

I w tym miejscu nasuwa mi się kolejne
pytanie.- Kto udostępnia nieletnim
zdobywanie, kupowanie alkoholu? Na to
pytanie należy odpowiedzieć – my sami. Tak,
my sami:, ponieważ albo jesteśmy rodzicami-
, którzy nie reagują, albo przyzwalającymi,
zachęcającymi sprzedawcami, jak również
„tolerancyjnym” społeczeństwem.

Mówiąc o rodzicach, którzy udostępniają
własnym nieletnim pociechom alkohol mam
na uwadze tych rodziców, którzy nie
interesują się własnymi dziećmi, nie reagują
na późne, naganne powroty do domu, są
obojętni na problem picia alkoholu wśród
dzieci, lub nie wierzą, że problem picia
alkoholu może dotyczyć ich dzieci. Jak
równie rodzice, którzy posyłają swoje dzieci
do zaprzyjaźnionego sklepu w celu
zakupienia alkoholu na tzw. pożytek
domowy. Sprzedawcy sprzedają te trunki,
ponieważ jeśli dziecko przyszło to znaczy,
że któryś z rodziców mu nakazało. I teraz
należy się zastanowić czy dane dziecko nie
wykorzysta tolerancji sprzedawcy i nie
zakupi za którymś razem alkoholu na tzw.
pożytek własny i swoich kolegów. Biorąc
pod uwagę fakt, że w skali kraju, tych dzieci
– młodzieży umiejących skorzystać z
alkoholu na własny pożytek trochę się
uzbiera.

Poruszając odpowiedzialność rodziców za

Młodzież + Alkohol to kontrowersyjny
temat ostatnich lat.

Mówiąc „młodzież” mam na uwadze
młodych ludzi, którzy nie przekroczyli jeszcze
progu pełnoletności - czyli osiemnastego roku
życia. Natomiast mówiąc o alkoholu myślę
przede wszystkim o piwie, winie i wódce,
ponieważ te alkohole – trunki, cieszą się
największą popularnością wśród
konsumentów nieletnich i letnich.

I tak jak w działaniu matematycznym
sumując dwa składniki uzyskujemy wynik, to
takim wynikiem w połączeniu młodzieży i
alkoholu będzie pijana, wstawiona młodzież.

Prawdą też jest fakt, że w Polsce w ciągu
ostatnich dwudziestu lat spadła średnia wieku
młodych ludzi, którzy sięgają po alkohol.
Przykre to – prawda?! Najsmutniejsze jest
jednak to, że Ci młodzi robią to bardzo
skutecznie, ponieważ sięgają i dosięgają.

Ciekawe są też, znane mi zdania opinii
publicznej na temat młodzieży w połączeniu
z alkoholem. Są to najczęściej krytyczne
uwagi pod adresem młodzieży, że piją w zbyt
dużych ilościach, że sięgają po alkohol, co
raz to młodsze jednostki, że będąc pod
wpływem alkoholu są agresywni, napadają,
kradną i używają wulgarnych słów ze
wzmożoną siłą.

Ja chciałabym bardziej skupić się na tym:
skąd Ci młodzi biorą alkohol?

Pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie.
Jak wiadomo alkohol w postaci płynnej,
bezpośredniej do spożycia w naturze nie

spożywanie przez ich dzieci alkoholu, nie
powinnam również pozostawić w spokoju
odpowiedzialności po stronie sprzedawców -
właścicieli sklepów z alkoholem, barmanów
itp. Tak, ci ludzie też przyczyniają się tego,
że młodzież pije alkohol. Ale ci ludzie również
łamią prawo, które w Polsce nakazuje nie
sprzedawać młodzieży do lat osiemnastu
alkoholu! Tylko, że w tym przypadku
sprzedawanie alkoholu przez sprzedawców
może wynikać z ich korzyści. Czy nie
korzystne jest przyzwyczaić młodzież do tego,
że w tym sklepie, barze alkohol kupi każdy,
czy nie korzystne jest dla właśćciela dbanie o
swoje bieżące rachunki? A może w grę
wchodzi aspekt bardziej przyszłościowe
dbanie o własną emeryturę, ja mu teraz
pozwolę spełnić jego młodzieńcze zachcianki,
to on będzie kiedyś pracował, jak ja będę brał
emeryturę. A w zasadzie, czemu mu tego
alkoholu nie sprzedać, inaczej pójdzie do
konkurencji i po co, lepiej niech nasz sklep,
bar zarobi.

W kwestii o udostępnianie młodzieży
alkoholu zwrócić się jeszcze mogę do
społeczeństwa, które nie raz widzi młodych
nieletnich kupujący alkohol, ale myśli sobie
„to nie moje dziecko”.

Reasumując powyższe wywody mogę
śmiało stwierdzić, że to my właśnie - całe
społeczeństwo jesteśmy w dużym stopniu
odpowiedzialni za to, że młodzież używa i
nadużywa alkoholu.

Monika

manifestowanie uczuć patriotycznych już się
przeżyło. Kiedyś przecież propagowano
internacjonalizm. Teraz mówi się o
Europejczyku, o obywatelu świata. Ci jednak,
którzy bacznie obserwują postawy obywateli
innych państw z pewnością zauważyli, jak
bardzo przywiązani są oni do swojej ojczyzny,
do tradycji i jak bardzo to okazują. Stąd
nasunęły mi się słowa poety przytoczone w
nadtytule (,,Święta miłości kochanej
ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe!”).

Innym sposobem okazywania uczuć
patriotycznych są okolicznościowe akademie.
Odbyły się one we wszystkich szkołach. To
już tradycja i ważny element wychowania
patriotycznego.
W naszej gminie nie tylko dzieci i młodzież
uczestniczą w tego rodzaju uroczystościach.
Tradycją są też spotkania z tej okazji seniorów
skupionych w Klubie Seniora przy Centrum
Pomocy Społecznej. W tym roku zebrani
wysłuchali prelekcji na temat wydarzeń, jakie
towarzyszyły uchwaleniu Konstytucji 3 Maja,
a następnie zaprezentowali montaż słowno -
muzyczny poświęcony temu świętu. Myślę, że
spektakl ten warto byłoby pokazać
mieszkańcom miasta i gminy. Wiersze były
recytowane, a pieśni śpiewane z wielkim
zaangażowaniem i przejęciem.  Podniosły i
patriotyczny nastrój potęgowały słowa poety;

Niech się święci 3 Maja
dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1

,,Święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię
tylko umysły poczciwe”. Słowa uznania
należą się wszystkim
osobom biorącym udział
w występie. Szczególne
jednak słowa podzięki
wypada skierować pod
adresem pani Danuty
G r y m a s z e w s k i e j
kierującej Klubem i panu
Jerzemu Różalskiemu,
który przygotowuje z
seniorami występy
artystyczne.
O trzeciomajowym
święcie nie zapomnieli
również kombatanci i
strażacy. Jego obchody
rozpoczęli od
uczestnictwa we Mszy
św. Stawili się na nią ze
sztandarami. Okolicznościową homilię
wygłosił dziekan nasielski ks. prałat
Kazimierz Śniegocki. Po zakończonym
nabożeństwie strażacy i kombatanci przy
dźwiękach orkiestry przemaszerowali ulicami
miasta na skwerek, gdzie złożyli wiązanki
kwiatów przy pomniku  upamiętniającym
tych, którzy oddali swe życie za wolność
naszej ojczyzny.

Informację o obchodach w naszym mieście tak
ważnego dla każdego Polaka święta

uzupełniam kolejną refleksją. Wielu z  nas po
prostu o tym święcie zapomniało. Jeżeli
chcemy wskazywać na czyjąś winę w tym
względzie, to proponuję, aby uderzyć się w
piersi. Ale własne. Rację miał bowiem poeta
pisząc ponad dwieście lat temu: ,,Święta
miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko
umysły poczciwe”.

AZ.

Nasielscy seniorzy skupieni w Klubie Seniora zawsze pamiętają o ważnych
rocznicach i świętach państwowych
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Nowa stacja benzynowa
W ostatnich dniach kwietnia odbyło się

uroczyste otwarcie stacji benzynowej przy ul.
Płońskiej. Patronuje jej Rafineria Gdańska,
która wyłożyła pieniądze na modernizację
starej, bo budowanej jeszcze w latach
sześćdziesiątych maleńkiej stacji zakładowej
zaopatrującej pojazdy działającej tu filii POM.
Następcą prawnym POM jest obecnie
Spółdzielnia Kółek Rolniczych (SKR).

Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o
modernizacji stacji. Wymogi stawiane tego
typu obiektom są obecnie bardzo wysokie, a
ich spełnienie bardzo kosztowne. Potrzebne
były pieniądze z zewnątrz. Znaleziono firmę,
która wyłożyła potrzebne na ten cel środki.
W zamian za to podpisano korzystną dla
obydwu stron  umowę najmu na lat 13. Za
paliwa pobierane na tej stacji do
eskaerowskich autobusów, ciągników i
kombajnów oraz za oleje SKR będzie płacił
ceny hurtowe.

Modernizację rozpoczęto w sierpniu
2001r. Rozebrano stary budynek biurowy i
magazynowy. W ich miejsce postawiono
nowy. Stare zbiorniki dostosowano do
obecnych surowych wymogów ekologicznych

przewidzianych dla tej branży. Nowy zbiornik
posiada podwójne ściany
(dwupłaszczowy).Wymieniono
stare i zamontowano
nowe dystrybutory.
Nowa stacja prezentuje
się okazale. Ze względu
na skargi i protesty
m i e s z k a ń c ó w
sąsiadujących ze stacją
ulic zadbano w sposób
szczególny o to, aby
stacja była bezpieczna i
przyjazna środowisku.
Już obecnie spełnia ona
wymogi, które będą
obowiązywały stacje
benzynowe od roku
2003.

Wkrótce na terenie
stacji rozpocznie się montaż myjni
samochodowej. Będzie to nowoczesna myjnia
bezobsługowa, z zamkniętym obiegiem wody.
Urządzenia będą uruchamiane przy pomocy
kart magnetycznych.

W uroczystym otwarciu stacji benzynowej

wzięli udział przedstawiciele władz

samorządowych gminy, przedstawiciele władz
Spółdzielni Kółek Rolniczych i pracownicy,
przedstawiciel stacji patronackich Rafinerii
Gdańskiej,  przedstawiciel policji.
Poświęcenia obiektu dokonał ks. dziekan
Kazimierz Śniegocki.

AZ.

Przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Bernard Mucha, dyrektor SKR Andrzej
Królak, przedstawiciel stacji patronackich Rafinerii Gdańskiej Józef Szymański

,,Stary młyn” ma już dwa lata

Wizytówka miasta
Ależ ten czas leci. Niedawno byliśmy

świadkami oddania do użytku lokalu
gastronomiczno -  hotelarskiego o tajemniczo
brzmiącej nazwie ,,Stary młyn”, a za kilka dni
będzie miał on już dwa latka. Przez ten, krótki
jednak czas, obiekt ten tak wrósł w pejzaż
Nasielska, że wiele osób zdążyło już
zapomnieć, jak wyglądał ten prawdziwie stary
młyn, straszący swym wyglądem zarówno
stałych mieszkańców gminy, jak  i tych, którzy
tu przyjeżdżali na krótki czas lub tylko przez
Nasielsk przejeżdżali. Jego położenie przy
wjeździe do miasta sprawia, że jest to niejako
wizytówka Nasielska.

Zarówno w kontaktach międzyludzkich,
jak i  przy poznawaniu czegoś nowego, ważne
jest pierwsze wrażenie. Jeszcze przed dwoma
laty było to wrażenie fatalne. Potężny ceglany
budynek straszył wypalonymi oczodołami

pustych okien. Jakże inne
jest to pierwsze spotkanie,
jadących od strony
Warszawy, z naszym
miastem obecnie. Przy ulicy
warszawskiej jest już kilka
ładnych budynków, a nowy
,,Stary młyn” zajmuje wśród
nich miejsce szczególne.
Składa się na to zarówno
jego wygląd jak i funkcja,
jaką pełni. Stylizowany na
średniowieczne zamczysko,
przyciąga wzrok lekkością i

kolorami.
Usługi zaś, jakie oferuje,
były bardzo potrzebne
miastu i gminie.

W ciągu
ostatnich dwóch lat
nastąpiły, w tym przecież
nowym jeszcze obiekcie,
duże zmiany. Zmienił się
wystrój części
restauracyjnej. Z
licznych nowości
zwracają zwłaszcza
uwagę elementy
nawiązujące do polskiej
tradycji młynarskiej.
Młyn, który tu
funkcjonował, był
wprawdzie młynem

mechanicznym, ale przez wieki w naszym
grodzie pracowało kilka młynów wodnych.
Stąd stylizowane detale z takich młynów nie
są w tym obiekcie czyś przypadkowym.

Największe zmiany zaszły na pierwszym

piętrze budowli. Jest to część hotelowa. Może
tu jednorazowo zamieszkać w przytulnych,
kolorowych pokoikach 21 osób. Każdy pokoik
ma łazienkę z prysznicem. Wkrótce będą w
nich telewizory. Zwraca też uwagę kolorowa
bielizna pościelowa, w każdym pokoju inna.
Znam wiele hoteli w Polsce i w Europie, znam
oczekiwania turystów i wiem, że nasz
nasielski hotelik można polecić każdemu
przedsiębiorstwu zajmującemu się turystyką.
Standard jest wysoki, a ceny w naszej
placówce są konkurencyjne.

 ,,Stary młyn” już dzisiaj spełnia
wymagania stawiane tego typu placówkom w
Unii Europejskiej. Właściciele, państwo
Woźniakowie, mają jeszcze wiele pomysłów
na uatrakcyjnienie swojej działalności w tej
dziedzinie. Jako przykład można podać
imprezę plenerową, jaką zorganizowali dla
mieszkańców miasta i gminy w dniu święta 3
Maja. Było wiele atrakcji i to zarówno dla
dzieci jak i dla dorosłych.

AZ.

Tak wyglądał stary młyn przed trzema laty

Festyn zorganizowany dla mieszkaców miasta i gminy w dniu 3 Maja
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Pieścirogi);
gimnazja - Ewelina Charzyńska (I); Emilia
Sierzputowska, Anna Przybysz, Iwona
Przybysz (II miejsca); Katarzyna Opalach,
Bożena Zawadzka, Adrianna Witkowska (III

miejsca) wszyscy ZS nr 1 Nasielsk;
szkoły ponadgimnazjalne – Agnieszka
Bylińska (ZSZ), Milena Kowalska (LE),
Izabela Bilińska (ZSZ);
grupa środowiskowa – Katarzyna Kasiak i
Alina Podgrudna (ZS 1 Nasielsk), Ewelina
Wójcik i Joanna Milewska  (ZS 2 Pieścirogi),
Iwona Przybysz (ZS 1 Nasielsk).

Ponadto postanowiono wyróżnić prace:

 Dzieci i młodzież gminy Nasielsk co roku
biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym ,,Zapobiegajmy Pożarom”.
Przystępują do niego przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i grupy
środowiskowe. Organizatorem konkursu na
szczeblu gminnym jest Zarząd Miejsko –
Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych.
          Przez cały marzec dzieci wykonywały
prace plastyczne, w których zawarły swą
wiedzę i wyobrażenia o sposobach
zapobiegania pożarom. Przewidziano
dowolną technikę prac. Do konkursu
zgłoszono ich 77. Komisja konkursowa
dokonała oceny i wyboru najlepszych prac,
biorąc przy tym pod uwagę następujące
elementy: wiek, grupę, zgodność pracy z
przewidzianą tematyką, wykonanie. Poziom
prac był bardzo wysoki. Najciekawsze prace
były eksponowane w bibliotece miejskiej.

 W bibliotece miejskiej odbyło się też
podsumowanie konkursu na szczeblu gminnym.
Dokonała go przewodnicząca Komisji dyrektor
MGBP p. Anna Siwiec i komendant MG ZOSP
p. Zbigniew Zarański. W podsumowaniu
uczestniczyli autorzy nagrodzonych i
wyróżnionych prac oraz ich opiekunowie.

W poszczególnych grupach kolejne
miejsca zajęli:
grupa przedszkolna - Marcin Olbryś, Renata
Sierzputowska (SP Budy Siennickie),Tomasz
Krasiński (SP Popowo Borowe);
klasy I – III - Anna Krzyczkowska, Justyna
Wasiak (SP Popowo Borowe), Mateusz
Szcześniak (SP nr 2 Nasielsk);
klasy  IV - VI - Violetta Wrzosek (SP Budy
Siennickie), Rafał Malinowski, Ewa
Ostaszewska i Dorota Ostaszewska  (SP

Emilii Wrzosek, Edyty Osińskiej, Izabeli
Brych, Aliny Sierzputowskiej, Jolanty
Osińskiej, Małgorzaty Andrzejewskiej, Anety
Nowosielskiej (ZS nr 1 Nasielsk) i Eweliny
Jońskiej (ZS nr 2 Piescirogi).

Komendant Gminny OSP zadbał o
nagrody książkowe dla najlepszych. Ponadto
nagrodzone i wyróżnione prace zostaną
przekazane do Powiatowego Związku OSP,
gdzie nastąpi kolejna ocena i kwalifikacja na
szczebel wojewódzki. Wydaje się, że niektóre
prace mają szansę znaleźć się na tym
szczeblu.

AZ.

Osoby nagrodzone w konkursie plastycznym “Zapobiegajmy Pożarom”

Strażackie święto
nabożeństwach. Tak było przez wieki. Tak było
i na naszych ziemiach i to nawet w czasach

zaborów, wojen i rządów ludzi
walczących z Kościołem.
Zgodnie więc z tradycją
strażackie święto w Cieksynie
rozpoczęło się od modlitwy.
Mszę św. w intencji strażaków
i ich rodzin celebrował i
homilię wygłosił proboszcz
parafii św. Doroty w Cieksynie
ks. kanonik Józef Szczeciński.
Duży wpływ na
podniosły nastrój
nabożeństwa miał
czynny udział w nim
orkiestry strażackiej z
Nasielska.

Po mszy św.
jednostki strażackie
przemaszerowały przy
dźwiękach orkiestry na

boisko Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie.
W czasie uroczystej zbiórki życzenia
strażakom i ich rodzinom przekazali:
prezes Zarządu Powiatowego OSP p.
wicestarosta Maria Kowalska, burmistrz

4 maja 2002r. wszystkie jednostki
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy

Nasielsk dzień swego patrona, św. Floriana,
obchodziły uroczyście w Cieksynie. Rolę
gospodarza pełniła miejscowa jednostka OSP.

Tradycja, i to nie tylko polska, nakazuje, aby
w tym dniu strażacy uczestniczyli w uroczystych

p. Bernard Mucha, prezes ZMG OSP p. Kazimierz
Drabik, komendant MG OSP p. Zbigniew
Zarański. Odczytano też życzenia i podziękowania
od władz krajowych i wojewódzkich Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych. W czasie tej części
imprezy uhonorowano też wielu strażaków
odznaczeniami za długoletnią działalność w OSP.

Tradycją strażackiego święta są też
zabawy. I tę tradycję w Cieksynie
podtrzymano. Długo i wesoło bawiono się
przy dobrej muzyce i kiełbasce z grilla.

AZ.

Pani wicestarosta Maria Kowalska wręcza odznaczenia za długoletnią
działalność w straży
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Sprzedam samochód wartburg z silnikiem
Volksvagena. Rocznik 1990. Stan Bardzo dobry.
Korzeniewski Sylweser Zabłocie tel. 0-22 793 10 56

Sprzedam deski, balik dębowy, maszyny stolarskie
do produkcji galanterii tel. 0-29 717 84 93

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

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

OGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNE
Nasielsk, dnia 2002-05-06

G.72241/8/00/Ol/02

OGŁOSZENIE O
PRZETARGU

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/102/99 Rady Miejskiej w Nasielsku z
dnia 21 sierpnia 1999 roku, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Jednolity tekst
Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz. 543/ oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność
gminy / Dz. U Nr 9, poz. 30/ Zarząd Miejski w Nasielsku ogłasza, że
w dniu 3 czerwca 2002 roku o godz. 10-tej w sali Urzędu Miejskiego w
Nasielsku przy ulicy Kilińskiego 10 odbędzie się przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Nasielsk, oznaczonych jako:
1. Działka Nr 1392/5 o powierzchni 928 m2 za cenę wywoławczą

16.704,00 złotych
-wadium w wysokości 1.700,00 złotych - postąpienie 170,00
złotych

2. Działka Nr 1392/6 o powierzchni 1058 m2 za cenę wywoławczą
19.044,00 złotych
-wadium w wysokości 2.000,00 złotych - postąpienie 200,00
złotych

3. Działka Nr 1392/8 o powierzchni 1079 m2 za cenę wywoławcza
19.422,00 złotych
-wadium w wysokości 2.000,00 złotych - postąpienie 200,00
złotych

4. Działka Nr 1392/9 o powierzchni 1178 m2 za cenę wywoławczą
21.204,00 złotych
-wadium w wysokości 2.200,00 złotych - postąpienie 220,00
złotych

5. Działka Nr 1392/10 o powierzchni 1176 m2 za cenę wywoławczą
21.168,00 złotych
-wadium w wysokości 2.200,00 złotych - postąpienie 220,00
złotych
Przedmiotowe nieruchomości uregulowane są w księdze wieczystej

KW 11101. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Nasielska w/w nieruchomości położone są na terenach
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Charakterystyka działek:

Działki nr 1392/5, 1392/8, 1392/9, 1392/10 leżą wzdłuż ulicy
Sosnowej.

Uzbrojenie techniczne terenu - działki nie są uzbrojone.
Działka nr 1392/5 jest dodatkowo obciążona zlokalizowanym w

północno wschodniej części skupem średniego napięcia.
Na wszystkich nieruchomościach stanowiących przedmiot

niniejszego przetargu przewiduje się
-zaopatrzenie w wodę miejską z sieci wodociągowej,
-odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanych obiektów
do kanalizacji sanitarnej miejskiej,
-realizację sieci gazowej,
-zaopatrzenie w energię elektryczną za pomocą linii niskiego
napięcia kablowych lub napowietrznych,
-urządzenie ulic gminnych
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli

wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej
do dnia 29 maja 2002 roku do godz. 15-tej.

Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza

się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu przez Zarząd
Miejski.

Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia
nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie
zawarcia umowy notarialnej
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone wadium

upływa najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
Zarząd Miejski może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie
podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w
zawiadomieniu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z
przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Miejskiego.

Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku
przetargu ustnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Gruntami, Spraw Komunalnych, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 6 lub pod
numerem telefonu 0 prefiks 23 69-12-664, 69-12-574 wew.26,
 69-12-427 w godzinach 9 - 15
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BRYDŻBRYDŻBRYDŻBRYDŻBRYDŻ
Odbyły się dwa kolejne turnieje par w brydżu sportowym z cyklu

„Grand Prix” Nasielska 2002.
W turnieju „kwietniowym” zwyciężyła para Piotr Kowalski i

Grzegorz Nowiński, przed parą Stanisław Sotowicz i Paweł
Wróblewski. Natomiast w „Piątym” turnieju zwyciężyli: Stanisław
Sotowicz i Paweł Wróblewski, przed parą Waldemar Gnatkowski i
Janusz Wydra.

W klasyfikacji po pięciu turniejach prowadzą: Stanisław Sotowicz
i Paweł Wróblewski, przed Piotrem Kowalskim i Grzegorzem
Nowińskim.
(Wyniki następnych turniejów, oraz ogólną tabelę Grand Prix
zamieścimy w następnym numerze.)

***
W kolejnych turniejach Grand Prix Ciechanowskiego Okręgowego

Związku Brydża Sportowego, najlepiej z Nasielszczan wypadli: w
Żurominie para Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński, zajmując 13
miejsce, a w turnieju w Opinogórze, para: Waldemar Gnatkowski i
Janusz Wydra zajęli 21 miejsce.

***
Nie powiódł się brydżystom Sparty Nasielsk kolejny mecz w lidze

okręgowej. Przegrali oni 6:24 z zespołem „Ringo” II Płońsk.

PIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNA
Sezon piłkarski 2001/2002 powoli zbliża się do końca. Do

zakończenia rozgrywek pozostało jeszcze kilka kolejek. Ale już dziś
można stwierdzić, że sezon dla piłkarzy Żbika był udany.

Seniorzy – występujący w lidze okręgowej, po ostatnich
efektownych zwycięstwach z Wkrą Pomiechówek 1:0, Zwarem
Międzylesie 2:1, Józefowią 5:0 i Sępem Żelechów 3:0, umocnili się
na 2 miejscu, dającym awans do nowopowstającej V ligi.

Również nasielska młodzież w ostatnich spotkaniach zanotowała
same zwycięstwa i w swoich grupach wiekowych plasuje się na
czołowych miejscach.

Juniorzy młodsi rocznik 1985 w ostatnim meczu pokonali MKS
Mławiankę 1:0.

Trampkarze rocznik 1987 pokonali Huragan Wołomin 5:0.
Młodzicy rocznik 1989 zwyciężyli Bobry Tłuszcz 5:0.

(Końcowe tabele wszystkich grup podamy w następnym numerze.)

Naśladownictwo nie wskazane !

Maturalne reminiscencje
Maj kojarzy się nam najczęściej z kwitnącymi kasztanami, bzem i

maturami. Niniejszy tekst dedykuję wszystkim tym, którzy maturę już
zdawali, zdają lub będą zdawać. Gdy ten numer ,,Życia Nasielska” trafi
do rąk naszych czytelników, tegoroczni maturzyści egzaminy pisemne
będą mieli już za sobą. Nie ma więc obawy, że ktoś skorzysta z naszych
,,perełek” i nie zda przez nas egzaminu dojrzałości. Perełkami tymi są
cytaty z prac maturalnych z języka polskiego. Ich autorami nie są
maturzyści ze szkół nasielskich. Przytaczam je za gazetką parafialną z
Woli Kiełpińskiej (nr 10, 1999r) . Z informacji tam zamieszczonej
wynika, że były wybrane z prac maturalnych pisanych w roku 1998.
Myślę, że osoba dokonująca wyboru nie chciała nikomu dokuczyć.
Każdy egzamin związany jest z ogromnym stresem i czasami napiszemy
coś, czego w normalnych warunkach nigdy byśmy nie napisali.

Danusia, ratując Zbyszka przed napaścią dzikiego zwierza, zabiła go.
Jurand nie rzucił się na Krzyżaków, gdyż tymczasem bił się z myślami.
Jacek Soplica miał długie rzęsy i dlatego nazywali go wąsalem.
Gerwazy wyciągnął szablę i strzelił.
Kiedy Giaur się wyspowiadał, to tak mu ulżyło, że umarł.
Beniowski zabił sześciu Kozaków. Jeden z nich umarł, a inni uciekli.
Boryna był teściem żony syna Antka Hanki.
Janko Muzykant był niedojedzony.
Aleksander Głowacki to nazwisko panieńskie Bolesława Prusa.
Car się zlitował i zamienił mu karę śmierci na żywot wieczny.
Chłopi po polu chodzili poziomo i pionowo.
Korsarze wyjeżdżali na bezludne wyspy i łapali tam niewolników.
Była to wyspa położona z daleka od morza.
Andrzej myślał, że nauczyciel da mu w skórę. Ale było odwrotnie.
Gramatycznie rzecz biorąc, dziewczyna ma inną końcówkę niż
chłopiec.

Jestem przekonany, że przytoczone zdania wywołały uśmiech na
Państwa twarzach. I o to mi chodziło. Ostatnio uśmiechamy się bardzo
rzadko. A śmiech to zdrowie i najlepsze antidotum na smutki dnia
codziennego. A może ktoś zbiera podobne ,,perełki”. Chętnie
zamieścimy je w naszym piśmie.

AZ.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W JACKOWIE

OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODU ŻUK A15 ROK PROD. 1973

NR REJ. CIN 0539.
CENA WYWOŁAWCZA 1000,00 ZŁ.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W
SEKRETARIACIE URZĘDU MIASTA I GMINY

W TERMINIE DO 31.05.2002R.

Repertuar kina „NIWA”
miesiąc maj-czerwiec 2002

24.05. – 26.05.
„Avalon” – godz.1700

„Rób swoje ryzyko jest twoje” – godz.1900

31.05. – 02.06.
„Kroniki portowe” – godz. 1700

„Helikopter w ogniu” – godz. 1900

07.06. – 09.06.
„Przystanek miłość” – godz. 1700

„Na własną rękę” – godz. 1900

14.06. – 16.06.
„Ryzykowna gra” – godz. 1800


