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OBRADOWAŁA RADA

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Jest taki dzień w którym gasną, wszystkie spory.
 Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
 Dzień, zwykły dzień, każdy z nas zna od kołyski”.

Z okazji zbliżających się. Świąt Bodego Narodzenia i nadcho-
dzącego Nowego 2003 Raku,
wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Nasielsk oraz szanow-
nym gościom najserdeczniejsze życzenia ciepłych, pogodnych i ra-
dosnych świąt oraz szczęścia, uśmiechu i zdrowia w nowym roku

składa
       mgr inz: Bernard Danusi Mucha

Burmistrz Miasta Nasielska

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Miejskiej odbyło się
19 listopada. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym posiedzenie
to zwołał Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji (Grzegorz Duch-
nowski), a do czasu wyboru przewodniczącego sesję prowadził naj-
starszy wiekiem radny (Andrzej Zawadzki).

W pierwszej części obrad Przewodniczący Miejskiej Komisji Wy-
borczej - Adam Białorucki wręczył przybyłym zaświadczenia o wybo-
rze na radnego po czym nastąpiło zaprzysiężenie nowego składu Rady.

Druga część posiedzenia poświęcona była wyborze przewodniczą-
cego Rady i jego zastępcy. W tym celu powołano komisję skrutacyjną,
która miała czuwać nad prawidłowym przebiegiem wyborów.

Rozpoczęto zgłaszanie kandydatur. Propozycję otrzymali: Wojciech
Królak - zrezygnował na rzecz Katarzyny Rusek, oraz Michał Wój-
ciak - odmówił kandydowania. W tej sytuacji jedyną kandydatką zo-
stała pani Katarzyna, która w głosowaniu tajnym otrzymała 10 gło-
sów i została wybrana.

Następnie rozpoczęto zgłaszanie kandydatów na stanowisko wi-
ceprzewodniczącego. Pani Przewodnicząca zaproponowała kandy-
daturę Wojciecha Królaka, zgłoszono również kandydaturę Wojcie-
cha Krzyczkowskiego. W głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącym
Rady został wybrany Andrzej Królak (9 głosów).

Z racji wejścia w życie nowej ustawy o samorządzie gminnym ko-
nieczne było powołanie komisji statutowej, która dokona w nim nie-
zbędnych zmian. Ustalono, że w jej skład wejdzie 5 radnych (przyp.

Życzenia radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
oraz wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku 2003

składają
Pprzewodnicząca Rady Miejskiej

   Katarzyna Rusek
i Wiceprzewodniczący

      Wojciech Andrzej Królak

Wszystkim Naszym Czytelnikom
składamy Życzenia Zdrowych i

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w

Nowym 2003 Roku

− Redakcja Życia Nasielska
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OBRADOWAŁA RADA

Zbigniew Rutkowski
Urodzony 6 września 1960 r. w Pułtusku. Żona Jolanta - nauczyciel języka polskiego

w L.O. im. Piotra Skargi w Pułtusku. Dwóch Synów: Kamil lat 17 i Aleksander Filip lat
11.
Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziau Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Arbiter Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, członek Głównej Komisji Orzeka-
jącej W Sprawach O Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Fi-
nansów.

Honorowy obywatel miasta New Britain (Connecticut - USA)
Przebieg kariery zawodowej:
W latach 1990 -93 - kierownik referatu Społeczno Administracyjnego Urzędu Rejonowe-
go w Pułtusku
1993-98 - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Zespół w
Ciechanowie.
kwiecień 1998 - 28 październik 1998 Sekretarz Miasta w Pułtusku
29 październik 1998 - 19 listopad 2002 Burmistrz Pułtuska
grudzień 2002 - Sekretarz Miasta i Gminy Nasielsk

SYLWETKI

red. składy wszystkich komisji Rady podamy w następnym numerze).
Kolejnym punktem obrad było zaprzysiężenie Burmistrza. Po zło-

żeniu ślubowania, w krótkim wystąpieniu, pan Burmistrz podzięko-
wał wszystkim za poparcie, zobowiązując się jednocześnie do wzmo-
żonego wysiłku na rzecz rozwoju naszej gminy.

W trakcie posiedzenia pan Andrzej Zawadzki zgłosił wniosek o

ustalenie diet radnych na poziomie 1 zł. Wniosek ten poddano pod
głosowanie, w którym został odrzucony.

5 grudnia odbyła się druga sesja Rady Miejskiej. Uczestniczyli w
nim wszyscy radni oraz pani Skarbnik Aniela Rogalska, Burmistrz
Bernard Dariusz Mucha.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności przedstawiono po-
rządek obrad. Pan Zawadzki zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku
punktu 6 (powołanie sekretarza gminy). Wniosek ten został odrzucony.

Po przyjęciu protokółu z pierwszej sesji Rady, Burmistrz przedstawił
sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między posiedzeniami.

Następny punkt obrad to interpelacje i zapytania radnych. Pan
Zawadzki pytał, dlaczego połowa miasta nie jest ujęta w planach ka-
nalizacji. Burmistrz wyjaśniał, że fundusz PHARE, z którego środ-
ków ma być finansowana budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków
jest skierowany na tworzenie nowych miejsc pracy i możliwe było uzy-
skanie funduszy tylko na główne linie przesyłowe.

Pan Krzyczkowski pytał, ile osób, które będą zatrudnione na wysy-

pisku odpadów komunalnych, to mieszkańcy Jaskółowa. Burmistrz
podziękował za przypomnienie mu o obietnicy jaką złożył mieszkań-
com tej wsi i obiecał zbadać tą sprawę. Jednocześnie przypomniał, że
za zatrudnienie osób na wysypisku odpowiada pan Sierzputowski. Pan
Zawadzki pytał, ile pieniędzy i za co wzięła była wiceburmistrz? Pani
Skarbnik poinformowała, że łącznie z odprawą i ekwiwalentem za urlop

wypoczynkowy (28 dni) pani Wiceburmistrz wypłacono kwotę
18.000 zł. brutto. Pan Wójciak pytał, kto odpowiada za moni-
torowanie oświetlenia ulic i utrzymanie dróg? Pan Wierzchoń
pytał, na jakim etapie znajdują się prace modernizujące oświe-
tlenie ulic w naszej gminie i prosił o naprawę dachu na przy-
stanku w Pieścirogach. Pan Pająk zwrócił uwagę na brak oświe-
tlenia na ulicy Kolejowej.
Następny punkt obrad to powołanie Sekretarza Miasta. Bur-
mistrz przedstawił kandydaturę pana Zbigniewa Rutkowskie-
go. W swoim wystąpieniu podkreślał kompetencje kandydata i
jego samorządowe doświadczenie. W głosowaniu tajnym przy
11 gosach za, 1 przeciw i 3 wstrzymujących się pan Rutkowski
został wybrany na to stanowisko. W krótkim wystąpieniu po-
dziękował za poparcie i obiecał całą swoją wiedzę i umiejętno-
ści spożytkować dla rozwoju naszej gminy.
Punkt 8 obrad dotyczył ustalenia podatków i opłat lokalnych.
W trakcie dyskusji padły propozycje aby pozostawić je na po-
ziomie roku 2002. W końcowym efekcie wysokość większości
podatków pozostawiono nie zmieniła się. (Szczegółowe infor-
macje w następnym numerze Życia).
W następnym punkcie obrad podjęto uchwały - w sprawie do-
konania zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Nasielsk dot. terenu położonego we wsi Chr-

cynno, w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda-
ży i podawania napojów alkoholowych. Największe kontrowersje wy-
wołała uchwała w sprawie ryczałtu dla przewodniczącego i wiceprze-
wodniczącego Rady. Burmistrz przedstawił propozycję by przewodni-
cząca otrzymywała 55%, a wiceprzewodniczący 45% średniej krajo-
wej. Do tej pory przewodniczący otrzymywał 100% średniej krajowej,
a wiceprzewodniczący nie miał przyznanego ryczałtu. Pan Zawadzki
zaproponował aby przewodnicząca otrzymywała ryczałt w wysokości
najniższej pensji, a wiceprzewodniczący według tej propozycji nie
miałby przyznanego ryczałtu. Wniosek Radnego został odrzucony, a
propozycja Burmistrza została przyjęta przy 11 głosach za, 3 wstrzy-
mujących się i jednym głosie sprzeciwu. (Średnia krajowa w trzecim
kwartale 2002 roku wynosiła 2095,81 zł.).

W kolejnym punkcie przedstawiono projekt Regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków dla Miasta i Gminy Nasielsk.

Na tej sesji powołano również stałe komisje Rady, ich składy oso-
bowe podamy w następnym numerze naszego czasopisma.

Notował Marek Tyc
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1. Drogi gminne
2 grudnia nastąpił odbiór prac, jakie były

przewidziane do wykonania w tym roku na
drodze gminnej Popowo Borowe – Jaskóło-
wo (do wysypiska). Długość tej drogi wynosi
5 275 m. Zakres prac obejmował wykonanie
następujących robót: podbudowy żwirowej,
odwodnienia, zjazdów, oznakowania. Prace
wykonywała firma: ,,Usługi, Transport i Han-
del Ireneusz Ziemiecki”. Budowa tej drogi
współfinansowana jest przez gminę Wieli-
szew, ponieważ jest to inwestycja towarzy-
sząca powstaniu wspólnego wysypiska odpa-
dów komunalnych w Jaskółowie. II etap bu-
dowy tej drogi przewidziany jest do realizacji
w roku przyszłym. Wtedy to wykonana zo-
stanie podbudowa betonowa, na którą zosta-
nie położony  asfaltowy dywanik.

6 grudnia nastąpił odbiór zmodernizowa-
nej drogi gminnej we wsi Studzianki. Jej dłu-
gość wynosi 1839 m. Modernizacja polegała
na wykonaniu następujących prac: uzupełnie-
nie podbudowy, profilowanie, wykonanie
przepustów, ułożenie nawierzchni bitumicz-
nej (asfaltowej), oznakowanie. Prace prowa-
dziła firma z Płońska – Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowo – Mostowych Spółka z oo.

6 grudnia nastąpił odbiór remontowanej
drogi gminnej w Popowie Borowym. Prace
wykonano na odcinku o długości  1390 m. W
ich zakres wchodziło wykonanie podbudowy
żwirowej, karczowanie krzewów, asfaltowa-
nie i oznakowanie. Zadanie to wykonywała
także firma z Płońska.

2. Wodociągi
3 grudnia nastąpił odbiór prac wchodzą-

cych w zakres I etapu budowy wodociągu z
przyłączami we wsi Cieksyn. Sieć wykonana
w tym etapie ma długość 411m. Długość przy-
łączy wynosi 111m. Do sieci przyłączono
obiekty szkolne (z domami nauczyciela) i
ośrodek zdrowia. Prace prowadził Zakład
Urządzeń Wodnych z Mławy.

3. Przetargi
Ogłoszony został przetarg nieograniczony

na budowę sieci wodociągowej z przyłączami
w miejscowościach Cieksyn i Andzin ( bez
działek letniskowych). Będzie to drugi etap
wodociągowania wsi położonych w okolicach
Cieksyna. Planuje się w ramach tej inwesty-
cji wykonanie ponad 14 km sieci i ponad 5
km przyłączy. Przewiduje się, że do sieci przy-
łączy się ponad 200 gospodarstw. Przetarg
odbędzie się 19 grudnia. Planowany termin
wykonania prac to 30 czerwca 2003r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na
budowę ulicy Malinowej w Nasielsku. Jej dłu-
gość wynosi 194,2 m. Zadanie to obejmuje
prace przygotowawcze, roboty ziemne, regu-
lację urządzeń wodno – kanalizacyjnych, wy-

konanie dwuwarstwowej podbudowy żwiro-
wej i  warstwy odsączającej, położenie na-
wierzchni bitumiczno – grysowej (4+3 cm),
chodnik z kostki, wjazdy do posesji z kostki
oraz oznakowanie. Termin przetargu –
19.XII.2002r. Planowane zakończenie prac –
31. maja 2003r.

4. Inwestycje szkolne
Kontynuowane są prace budowlane na

obiekcie Szkoły Podstawowej w Nasielsku (ul.
Kościuszki). W dobudowywanej części mie-
ścić się będzie szatnia i nowe izby lekcyjne.
Planowany termin zakończenia prac to luty
2003r.

5. Rolnicze szkolenie
Nasielski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

zorganizował szkolenie na temat wykonywa-
nia zabiegów środkami ochrony roślin. W
szkoleniu wzięła udział trzydziestoosobowa
grupa rolników. Kurs zakończył się egzami-
nem. Wszyscy uczestnicy kursu zdali go po-
myślnie i otrzymali odpowiednie zaświadcze-
nia.

Tomasz Rasiński z Mogowa został wyróż-
niony w konkursie organizowanym przez In-
stytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektry-
fikacji Rolnictwa za modernizację obory wol-
nostanowiskowej na głębokiej ściółce dla 28
krów dojnych. Wyróżnienie to przyznano w
kategorii: budynki inwentarskie. Gratulujemy.

6. Wybory do Izb Rolniczych
8 grudnia odbyły

się wybory przedsta-
wicieli do Izb Rolni-
czych. Z naszej gmi-
ny do Mazowieckiej
Izby Rolniczej wybra-
no dwóch przedsta-
wicieli. Zostali nimi:
Krzysztof Kowalski i
Bogdan Ruszkowski.
Na terenie gminy był
tylko jeden lokal wy-
borczy. Mieścił się on
w Urzędzie Miej-
skim.

Izby Rolnicze są
formą samorządu rol-
niczego. Z mocy pra-
wa należą do niego
wszystkie te osoby,
które płacą podatek rolny.

7. Szkoły ponadgimnazjalne
W ramach ministerialnego programu kom-

puteryzacji szkół nasze Liceum Ogólnokształ-
cące otrzymało za pośrednictwem Mazowiec-
kiego Kuratorium Oświaty pracownię multi-
medialną. Składa się na nią 15 stanowisk
uczniowskich, 4 stanowiska do pracowni
przedmiotowych, 1 stanowisko w bibliotece

oraz 4 oprogramowania. Do zadań szkoły
należy przeszkolenie 13 osób, przygotowanie
dwóch pracowni dydaktycznych oraz wydzie-
lonego pomieszczenia na serwer. W chwili
obecnej trwają przygotowania do zapewnie-
nia bazy lokalowej i zabezpieczenia technicz-
nego. W kolejnym okresie odbędzie się szko-
lenie kadry.

W listopadowym numerze Życia Nasielska
informowałem o zamiarach dyrekcji LO wdro-
żenia innowacji dydaktycznej w zakresie hi-
storii i archeologii. Obecnie wspólnie z Insty-
tutem Archeologii i Etnologii PAN opracowy-
wany jest szczegółowy program realizacji eks-
perymentu. Temu celowi ma też służyć stwo-
rzenie zaplecza socjalnego dla osób przyjezd-
nych biorących udział w pracach badawczych
na terenie Nasielska i okolic (tapczaniki, po-
ściel).

Stypendia premiera są formą wsparcia pań-
stwa dla najzdolniejszej młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych. Przyznawane są od pię-
ciu lat. Ich wysokość w roku szkolnym 2002/
2002 wynosi 247zł (miesięcznie). Aby je
otrzymać, trzeba się bardzo dobrze uczyć
(średnia ocen minimum 4,75) oraz wzorowo
zachowywać.  W obecnym roku szkolnym sty-
pendium takie otrzymuje Małgorzata Sierz-
putowska z Liceum Ogólnokształcącego i
Milena Anna Kowalska  z Zespołu Szkół Za-
wodowych. Małgorzata Sierzputowska,
uczennica klasy IV LO, stypendium takie
otrzymuje już po raz drugi. Oznacza to, że

przyznanie jej w klasie młodszej tego stypen-
dium nie było przypadkowe.

W Zespole Szkół Zawodowych postano-
wiono, że w ramach realizacji ścieżek eduka-
cyjnych w roku szkolnym 2002/2003 wiodą-
cymi ścieżkami będą dwie - Edukacja regio-
nalna oraz Edukacja czytelnicza i medialna.
Minęły zaledwie trzy miesiące roku szkolne-
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KRONIKA  POLICYJNA

go, a szkoła może już pochwalić się pierw-
szymi efektami swej pracy w tym zakresie. W
świetlicy prezentowana jest wystawa pt.
,,Wieś polska”. Pokazane są na niej sprzęty i
urządzenia używane dawniej w gospodar-
stwach wiejskich.

Wystawę przygotowała młodzież z klas
pierwszych pod kierunkiem nauczycielki pani
Agnieszki Szerypo. Zwiedzający zwracają też
uwagę na piękną oprawę plastyczną ekspo-
zycji. Jej autorem jest przyjaciel szkoły pan
Ryszard Zawada. Samo przygotowanie wysta-
wy poprzedziły dwie wycieczki związane z nią
tematycznie – do Płocka i do Sierpca. W Płoc-
ku młodzież zwiedziła Muzeum Etnograficz-
ne, a w Sierpcu skansen obrazujący życie na
mazowieckiej wsi.

8. Drogi wojewódzkie
Na drogach wojewódzkich trwają inten-

sywne prace modernizacyjno – porządkowe.
W ostatnich dniach wymieniono na nich i na
skrzyżowaniach z nimi dróg pozostających
pod innym zarządem wiele znaków drogo-
wych.

Kontynuowana jest też modernizacja dro-
gi Nasielsk – Przyborowice na odcinku od ul.
Płońskiej w kierunku stacji. Nadejście zimy
znacznie te prace spowolni lub nawet spowo-
duje ich przerwanie. Za ten stan rzeczy nie
można winić ani wykonawcy, ani zarządcy
dróg, ani władz naszej gminy. O przyczynach
opóźnień informowałem w numerze poprzed-
nim.

AZ.
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W trakcie weekendu 13/15 listopada doko-
nano włamania do magazynu butli gazowych
w Zarządzie Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej przy ul. Płońskiej w Nasielsku. Skra-
dziono 10 butli 11 kg. wartości 1300 zł.
Podjęte przez policję nasielską działania po-
zwoliły ustalić iż sprawcami włamania są no-
towani w policyjnych annałach dwaj młodo-
ciani nasielszczanie
Damian P. i Paweł D. Ustalono też osobę pa-
sera, który „zagospodarowywał” ukradzione
wcześniej rzeczy.

Jak dowiedzieliśmy się z dobrze poinfor-
mowanych źródeł Sąd Rejonowy w Pułtusku
na wniosek zgłoszony przez policję z Nasiel-
ska i poparty przez prokuraturę zastosował
wobec najaktywniejszych młodocianych prze-
stępców w tym Damiana P. dozór w zakła-
dzie poprawczym o zaostrzonym rygorze.
Przygotowywane są też następne wnioski na
kolejnych młodocianych, a dotąd
 z powodu młodego wieku bezkarnych prze-
stępców.

17 listopada w na terenie Psucina policja
dokonała zatrzymania osób - mieszkańców
gminy Świercze, które posiadały przy sobie
środki odurzające.
Ustalono, że narkotyki zostały zakupione na
terenie powiatu nowodworskiego. Jedna z
zatrzymanych osób w stanie ciężkiego zatru-
cia została przewieziona do szpitala. Wobec
– Jarosława R., Marcina K., Marka O. Adama
T. Sąd na wniosek prokuratora zastosował
areszt.

Nocą 17/18 listopada nieznani sprawcy
włamali się do stojącego na niestrzeżonym
parkingu „Fiata 126p.”. Po wybiciu szyby i
dostaniu się do wnętrza pojazdu złodzieje
wymontowali deskę rozdzielczą lampy reflek-
torowe

 oraz narzędzia. Właściciel pechowego fiaci-
ka wycenił straty na kwotę 500 zł.

20 listopada Mariusz R. podnajmujący
mieszkanie na posesji pani Alicji F. podczas
wyprowadzki skradł rower będący własnością
właścicielki.
Po interwencji rower został zwrócony do wła-
ściciela.

Nocą 27/28 listopada nieznani sprawcy
dokonali włamania do kiosku „Ruch” przy ul.
Rynek. Po odgięciu zabezpieczających blach
i krat złodzieje skradli papierosy i bilon pie-
niężny o łącznej wartości 700 zł.

29 listopada na terenie Mogowa - ul. Przy-
torowa nieznani sprawcy wykorzystując brak
oświetlenia tej ulicy, brak większych skupisk
zamieszkałych domów przy tej drodze oraz
stojące opustoszałe budynki kolejowe - doko-
nali napaści na powracającą z pracy  kobietę.
Pani Irena R. po otrzymaniu uderzenia w tył
głowy i przewróceniu na ziemię została ogra-
biona z torebki. Straciła telefon komórkowy
oraz znaczną kwotę pieniędzy.

30 listopada w Chrcynnie  nieznani spraw-
cy włamali się do gołębnika  stojącego na po-
sesji Janusza C. Skradzione zostały 33 gołę-
bie . Straty oceniono na 250 zł.

Komisariat Policji w Nasielsku informuje
że na terenie  naszej gminy w ostatnim czasie
pojawiła się duża ilość fałszywych banknotów
o nominale 100 zł. .Banknoty te zostały ujaw-
nione podczas wpłat w placówkach banko-
wych.  Dlatego też prosi się wszystkich o do-
kładne sprawdzanie otrzymywanych bankno-
tów , zwłaszcza gdy otrzymuje się je w formie
reszty za dokonane zakupy na   nasielskiej
targowicy.

Pijani na drodze.
Wbrew zaostrzeniu przepisów tyczących

się bezpiecznego poruszania się po drogach
na terenie naszej gminy coraz więcej osób
wsiada za kierownicę pojazdu po tzw. „kieli-
chu” lekceważąc przepisy Kodeksu Ruchu
Drogowego.

15listopada Mariusz O. spowodował koli-
zję drogową  z jadącym prawidłowo  „ Re-
naultem Kangoo” Sprawca kolizji - kierowca
„Fiata 126p.” miał we krwi 2.87 promila al-
koholu.

18listopada  kierujący „ Polonezem – Trac-
kiem „ Wiesław Z. doprowadził do kolizji z „
Oplem kadetem” Badanie alkomatem wyka-
zało u niego 1,70 promila alkoholu.

23 listopada w Cieksynie Dariusz W. nie
posiadając uprawnień do kierowania pojaz-
dem i jednocześnie będąc pod wpływem go-
rzałki siadł  za kierownicę „Żuka”. Kontrola
policyjna wykazała 0,40 promila alkoholu.
Został zatrzymany do wytrzeźwienia i złoże-
nia wyjaśnień u prokuratora.

24 listopada Przemysław M. kierując po-
jazdem po spożyciu alkoholu (miał we krwi
1,3 promila) wjechał do rowu na ul. Młynar-
skiej. Pasażer niefortunnego pijanego kierow-
cy trafił z lekkimi obrażeniami ciała do szpi-
tala w Pułtusku.

Kino „NIWA”

Aktualny repertuar na stronie
http://www.nasielsk.pl

13 - 15.12.2002.
Godz. 18.00
Znaki –  prod. USA

27 - 29.12.2002.
Godz. 17.00
Anioł w Krakowie – prod. Polska.
Reż.: Artur Więcek „BARON”, Scen.:
Artur Więcek „BARON”, Witold
Bereś, Zdj.: Piotr Trela, Muz.: Abel
Korzeniowski, Obsada: Krzysztof
Globisz, Ewa Kaim, Kamil Bera,
Jerzy Trela, Beata Schimscheiner,
Andrzej Franczyk, Andrzej Kozak,
Tomasz Schimscheiner.

Godz. 19.00
Droga do zatracenia – prod.
USA, czas 116 min.
Reż.: Sam Menders, Scen.: David
Self, Zdj.: Connrad L. Hall, Muz.:
Thomas Newman, Obsada: Tom
Hanks, Paul Newman, Jude Law,
Daniel Craig, Tyler Hoechlin.

grudzień
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Pomóżmy nowej radzie
Mamy już za sobą burzliwą kampanię wy-

borczą. Była w nią zaangażowana duża ilość
obywateli naszego miasta i gminy. Wydano
wiele ulotek, plakatów i gazetek. Odbywały
się liczne spotkania.

W trakcie tej kampanii stworzono wiele
programów wyborczych, zgłoszono wiele po-
stulatów i złożono wiele obietnic. Było w tym
dużo propagandy wyborczej i ogólnikowych
stwierdzeń, których nigdy nie można w pełni
zrealizować. W tej powodzi dezyderatów
można jednak znaleźć również konkretne i
ciekawe pomysły, których realizacji powinna
się podjąć wybrana przez nas rada. Słusznie
pisze Redakcja „Życia Nasielska” w ostatnim
numerze: „Mamy nadzieję, że przynajmniej
część pomysłów, jakimi zasypywali nas kan-
dydaci zostanie zrealizowana.”

Uważam, że trudno będzie nowym wła-
dzom zrealizować wszystkie postulaty wybor-
cze i wybrać te których realizacja będzie w
najbliższym czasie możliwa. Dlatego propo-

nuję, aby na łamach „Życia Nasielska” w naj-
bliższym czasie przedstawić Burmistrzowi
Miasta i członkom Rady Miejskiej te spośród
postulatów, które są najważniejsze i możliwe
do realizacji w nowej kadencji. Powinni napi-
sać o nich autorzy programów wyborczych
oraz wszyscy, którzy zgłaszali je w trakcie
kampanii wyborczej. Od radnych i władz mia-
sta oczekujemy odpowiedzi, które postulaty i
kiedy zostaną zrealizowane, a które nie i z ja-
kiego powodu. Uważam, że do takiej wymia-
ny poglądów między władzą a obywatelami
służy między innymi czasopismo samorządo-
we.

Na łamach dodatku „Notatnik Nasielski”
sformułowane zostały szczegółowo postulaty
dotyczące rozwoju kultury w naszym mieście
i gminie. Natomiast w tym miejscu zgłaszam
propozycję dla nowej Rady Miejskiej o cha-
rakterze ogólnym.

W „Ustawie o samorządzie terytorialnym”

Maria Kowalska starostą
Powiat nowodworski ma nowego starostę.

Jest nim pani Maria Kowalska z Nasielska.
To niewątpliwy sukces osobisty Pani Staro-
sty. Jest to także sukces naszej gminy, a jed-
nocześnie przesłanie, że na naszym terenie
są ludzie, którzy mogą zajmować wysokie sta-
nowiska w administracji samorządowej i pań-
stwowej.

Pani Maria Kowalska przez ostatnie czte-
ry lata piastowała stanowisko wicestarosty.
Zna więc powiat i jego problemy. Współtwo-
rzyła jego samorządowe struktury. Potrafi kie-
rować zespołami ludzkimi. Cieszy się uzna-
niem ludowców – ugrupowania, z którym jest
związana od lat i które systematycznie wysu-
wa jej kandydaturę do pełnienia ważnych
funkcji społecznych. Cieszy się też szacun-
kiem innych ugrupowań politycznych. Bliskie
są jej trudne sprawy ludzkie. Pokazała, że po-

trafi je rozwiązywać. Wyrazem tego są prace przy budo-
wie Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Będzie on
przystanią dla ludzi potrzebujących pomocy, a jednocze-
śnie miejscem pracy dla wielu mieszkańców naszej gmi-
ny.

Stanowisko starosty stawia przed panią Kowalską
nowe wyzwania. Wierzymy, że będzie dobrym gospoda-
rzem powiatu. Chociaż jest mieszkanką Nasielska, to nie
możemy oczekiwać, że w powiecie interesy naszej gminy
będzie stawiała ponad interesami powiatu. Ważne, aby
powiat był rządzony profesjonalnie, a problemy poszcze-
gólnych społeczności były rozwiązywane z równą staran-
nością.
W samorządzie powiatowym nasze interesy będą repre-
zentować wybrani przez nas radni powiatowi. Wyrażamy
przekonanie, że chociaż do Rady Powiatu byli desygno-
wani przez różne ugrupowania polityczne, to w ważnych
dla naszej gminy sprawach będą prezentować wspólne sta-
nowisko.

AZ.

„Pomoc społeczna jest instytucją polityki
społecznej państwa mającą na celu pomaga-
nie ludziom w przezwyciężaniu trudnych sy-
tuacji życiowych, których nie są w stanie po-
konać wykorzystując własne środki, możliwo-
ści i uprawnienia”.

21 listopada w Miejsko Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej odbyła się uroczystość
z okazji Święta Pracowników Służb Społecz-
nych.

Wzięli w niej udział pracownicy Ośrodka i
zaproszeni goście, a wśród nich, burmistrz
Bernard Dariusz Mucha, wiceburmistrz Kry-

ŚWIĘTO PRACOWNIKÓW
SŁUŻB SPOŁECZNYCH

styna Raczkowska, skarbnik Aniela Rogalska
i komendant Komisariatu Policji Wojciech
Wołkowicz.

Wszystkich powitała dyrektor MGOPS
Alicja Tyc. Zwracając się do zebranych dzię-
kowała za wysiłek i poświęcenie z jakim jej
pracownicy wypełniają swoje obowiązki. Pod-
kreśliła fakt, jak wiele wysiłku kosztuje służ-
ba ludziom, z jak trudnymi sytuacjami  muszą
zmagać się pracownicy socjalni.

Do życzeń i podziękowań dołączyli się,
burmistrz i komendant. Podkreślali, że żadne
słowa nie oddadzą trudu jaki wkładają pra-

(art. 21) czy-
tamy: „Rada
gminy może
powoływać
stałe i doraź-
ne komisje do
określonych
zadań, ustala-
jąc przedmiot
działań oraz
skład osobo-
wy.

W skład komisji mogą wchodzić osoby spo-
za rady w liczbie nie przekraczającej połowy
składu komisji”.

Poprzednie rady ostatnio nie korzystały z
tej możliwości. Czy nowa rada, której skład
osobowy został ograniczony, nie powinna po-
wołać kilku kompetentnych osób do działal-
ności w komisjach? Czy radni się na wszyst-
kim bardzo dobrze znają?

Henryk Śliwiński

cownicy MGOPS w swoją pracę i jak ona jest
potrzebna, coraz biedniejszemu przecież, spo-
łeczeństwu.

Życzenia nadesłała również Maria Kowal-
ska wicestarosta Powiatu Nowodworskiego i
pracownicy zaprzyjaźnionych Ośrodków Po-
mocy Społecznej.

21 listopada świętują ludzie, którzy na co
dzień stykają się z biedą i patologią, muszą
zastępować komuś matkę lub córkę, a zapłatą
za pomoc nie zawsze jest uśmiech i dobre sło-
wo.

MAT
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PIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNA
Zakończyły się rozgrywki piłkarskie rundy jesiennej, w których

udział brały zespoły nasielskiego Żbika. Ogólnie sezon należy zali-
czyć do udanych. W obecnych warunkach, piłkarzy na więcej nie stać.
Gdyby się chciało myśleć o ewentualnym awansie, trzeba by już teraz
pomyśleć o wzmocnieniu, a wiąże się to z dodatkowymi finansami,
których na dzień dzisiejszy brak. Działacze Żbika, zawodnicy i sym-
patycy, wciąż tej najpopularniejszej dyscypliny sportowej mają nadzieję,
że nowe władze samorządowe uwzględnią ich, przy podziale nadwyż-
ki budżetowej, oraz przy opracowywaniu planu na przyszły rok.

W zakończonych rozgrywkach w Mazowieckiej Lidze Seniorów
drużyna Żbika na 16 zespołów występujących w tej lidze zajęła szóste
miejsce zdobywając 24 pkt. Najlepszym strzelcem w drużynie jest
Hubert Lewandowski zdobywca 14 bramek. Trenerem zespołu jest
Zbigniew Muziński.

Drużyna juniorów rocznik 1986 zajęła czwarte miejsce. Najlepszym
strzelcem w drużynie był Rafał Załoga. Zespół prowadził Robert Bu-
galski.

W Mazowieckiej Lidze Trampkarzy rocznik 1989 drużyna zajęła
siódme miejsce. Najwięcej bramek dla drużyny zdobył Przemek Wy-
socki. Przemek należy do najlepszych zawodników w drużynie, aktu-
alnie jest on powołany do kadry Mazowsza. Trenerem zespołu jest
Wiesław Smoliński.

Zespół żaków rocznik 1991 zajął w rozgrywkach jesiennych ósme
miejsce na czternaście występujących drużyn. W zajęciach, które pro-
wadzi Dariusz Kulpa bierze udział 32 zawodników.

SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT

Młodzieżowcy na hali
Ledwie co zakończyły się rozgrywki na boiskach piłkarskich, a dru-

żyny młodzieżowe rozpoczęły już cykl turniejów halowych.
W Nowym Mieście nasi młodzieżowcy z rocznika 1989 zwyciężyli

w turnieju o Puchar Wójta, natomiast juniorzy rocznik 1986 w turnie-
ju o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Mieście zajęli drugie
miejsce, a królem strzelców w tym turnieju został Rafał Załoga, zdo-
bywając 7 bramek.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
Zarząd klubu życzy wszystkim zawodnikom, sponsorom i kibicom

dużo zdrowia, oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Rozgrywki szkolne w piłce nożnej
W rozegranych na stadionie miejskim w Nasielsku mistrzostwach

gminy szkół gimnazjalnych dziewcząt i chłopców uzyskano następu-
jące wyniki:
Dziewczęta: Cieksyn – Nasielsk 3:1, Pieścirogi – Nasielsk 0:1, Pieści-
rogi – Cieksyn 0:6.

Zwycięska drużyna z Gimnazjum Cieksyn wystąpiła w skła-
dzie:Magdalena Liwska, Grażyna Moczydłowska, Kamila Prusik, Ka-
rolina Ropielewska, Sylwia Malon, i Angielika Wierzbowska.
Królem Strzelców została Magdalena Liwska zdobywając 8 bramek.
Opiekunem zespołu jest Pani Izabela Cichocka – Rapielewska.
Dziewczęta występowały w pięcioosobowych składach.
Chłopcy: Nasielsk – Pieścirogi 1:1, Nasielsk – Cieksyn 5:0, Pieścirogi
– Cieksyn 0:4.

Zwycięska drużyna z Gimnazjum Nasielsk wystąpiła w składzie:
Daniel Rosłoński, Mariusz Branicki, Radosław Turek, Piotr Topczew-
ski, Przemysław Zubel, Michał Bącik, Robert Grzybowski, Daniel Szad-
kowski, Karol Olbryś, Michał Nerć, Krzysztof Brzuzy, Krzysztof Je-
chalik. i Robert Chmielewski.

Królem strzelców został Przemek Wysocki z Pieściróg zdobywając
4 bramki.
Opiekunem zwycięskiego zespołu jest Pan Robert Bugalski

Dla kogo hala?
Z informacji uzyskanej od młodych piłkarzy Żbika dowiedzieliśmy

się, że prawdopodobnie na treningi w hali w okresie zimy, będą oni
dojeżdżać do Nowego Miasta.

Tą informację potwierdziło kierownictwo klubu, które nie może dojść
do porozumienia z kierownictwem hali. Proponuje się im korzystanie z
hali po godzinie dwudziestej, ponieważ wcześniej jest ona zajęta przez
różne grupy. Ćwiczą siatkarze i tenisiści. Trenują samorządowcy, wśród
których trudno rozpoznać pracowników Urzędu lub radnych. Halę wy-
najmują też biznesmeni za opłatą. Natomiast młodym ludziom, którzy
jeszcze się uczą, proponuje się co „z nosa kapnie”.

Jest to chyba nieporozumienie. Halę sportową budowano przede
wszystkim dla dzieci, młodzieży i sportowców, aby mogli dobrze się
przygotowywać do czekających ich rozgrywek, w których reprezen-
tują nasze szkoły, miasto i gminę.

Nigdy inicjatorom budowy hali sportowej nie przyświecała myśl,
że ma być ona dochodową i przede wszystkim korzystać z niej będą ci,
którzy za nią zapłacą.

Owszem, oni też mają prawo korzystania z hali, ale dopiero w dru-
giej kolejności. W dni wolne i święta. W godzinach wieczornych. Wte-
dy, kiedy hala będzie już wolna.

Mamy nadzieję, że sprawa się wkrótce wyjaśni. I młodzi nasielsz-
czanie będą mogli korzystać z nasielskiej hali.

(O rozwoju tej paradoksalnej sytuacji będziemy informować w na-
stępnych numerach naszej gazety).

Red.

W sobotę 7 grudnia w nasielskiej hali sportowej odbył się Mi-
kołajkowy Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt z udziałem dwóch
zespołów nasielskiej Sparty, MOSiRu Nowy Dwór Mazowiecki i
ZSRCŁU Pomiechówek.

Turniej był znakomicie przeprowadzony przez organizatorów,
którym należą się słowa pochwały za pomysł organizacji takiego
turnieju.

Przy zapełnionych trybunach i ogłuszającym dopingu rozpo-
częły swoje boje urocze siatkarki, które oprócz urody zaprezento-
wały dość wysoki poziom.

Bezkonkurencyjne były siatkarki pierwszego zespołu Sparty,
które pokonały wszystkie rywalki nie oddając im nawet jednego
seta. Najlepszą zawodniczką zwycięskiej drużyny była Karolina
Renkiewicz, i ona też, została.
wybrana najlepszą zawodniczką turnieju. Drugi zespół Sparty zajął
czwarte miejsce, ale są to zawodniczki bardzo młode, z miejsco-
wego Gimnazjum i LO.
W zaciętym pojedynku o drugie miejsce, zespół z Pomiechówka
pokonał drużynę z Nowego Dworu.

Organizatorzy dziękują władzom samorządowym, oraz wszyst-
kim sponsorom, za pomoc w zorganizowaniu tego turnieju, bez
pomocy których, nie udałoby się przeprowadzić imprezy.

W.W.

PIKA SIATKOWAPIKA SIATKOWAPIKA SIATKOWAPIKA SIATKOWAPIKA SIATKOWA

Radni Komitetu Wyborczego
„Centrum Samorządowe”:

Pani Katarzyna Rusek,
Pan Wojciech Andrzej Królak,

Pan Krzysztof Fronczak
oraz wszystkie osoby kandydujące z tej listy

serdecznie dziękują mieszkańcom naszych okręgów
wyborczych Gminy Nasielsk, którzy nam zaufali od-
dając na nas głos - 27 października 2002r.

Bycie radnym nakłada na nas ogromną odpowiedzialność,
za rozwój społeczności lokalnej, w rozwiązywaniu decyzji trud-
nych, lecz niezbędnych dla harmonijnego rozwoju gminy.

Liczymy na bliską i owocną wspólpracę z Państwem.
Ze swej strony deklarujemy godnie i rzetelnie reprezen-

tować naszych mieszkańców.

ogłoszenie
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Bobry w środku miasta
I to w środku Nasielska. Tego się ra-

czej nikt nie spodziewał, ponieważ gryzo-
nie te występują bardzo rzadko, a dodat-
kowo nasza rzeczka, w której zamieszka-
ły, do najczystszych nie należy. Fakt jest
jednak faktem i każdy może to sprawdzić.
Wystarczy pójść nad Nasielną w okolice
byłego cmentarza żydowskiego. Świadec-
twem ich pobytu są charakterystycznie
ścięte drzewa i tama na rzeczce.

Samych zwierząt chyba jeszcze nikt nie
widział, ponieważ prowadzą one raczej
nocny tryb życia. Myślę, że do spotkania
z bobrującą rodziną bobrzą wkrótce doj-
dzie, ponieważ wcześnie zapada zmrok i
szybkimi krokami zbliża się zima. Zwie-
rzęta te nie zapadają w sen zimowy i dla-
tego muszą na ten okres przygotować od-
powiednie zapasy oraz swoje siedziby.
Stąd ich intensywne prace przy budowie
tamy, kopaniu nor, ścinaniu drzew i krze-
wów. A pracę zaczynają obecnie stosun-
kowo wcześnie, kiedy jeszcze wiele osób
pracuje na działkach. Jeżeli nie uda nam
się dostrzec samego zwierzęcia, to czasa-
mi w czasie wędrówki brzegami rzeczki
możemy wpaść niespodziewanie w norę
wygrzebaną przez bobry w skarpie.

Bobry podlegają ścisłej ochronie. Nie
można ich zabijać ani działać na ich szko-
dę. W przypadku, gdy ich działalność
przynosi nam szkody, możemy wystąpić
do odpowiednich władz o odszkodowanie.
Ciekawostką jest to, że ssaki te podlegały
ochronie już  w czasach Bolesława Chro-
brego. Ustanowił on urząd bobrownicze-
go. Człowiek zajmujący to stanowisko zo-
bowiązany był  do opieki nad bobrami. Bo-
brownicy wyłączeni byli spod władzy wo-
jewodów i kasztelanów i podlegali bezpo-
średnio księciu lub królowi.

Bobrów nie możemy traktować jako
szkodników i z nimi walczyć. Jest to aktu-
alne zwłaszcza obecnie, gdy człowiek po-

przez swoją działalność zniszczył  natu-
ralne środowisko. Znawcy przedmiotu
twierdzą, że zbudowane przez bobry zbior-
niki wodne służą pośrednio gospodarce
człowieka, ponieważ w okresach powo-
dziowych hamują one gwałtowny spływ
wód, a w okresach suszy przyczyniają się
do podniesienia poziomu wód gruntowych
w najbliższej okolicy. W opracowaniach na
temat życia bobrów podkreśla się, że nisz-
czony przez bobry nadmiar roślinności i
wymuszony przepływ wody przez tamy
sprzyja utrzymaniu w niej korzystnych

warunków tlenowych. Dlatego w wodach
zagospodarowanych przez bobry zwiększa
się znacznie ilość szlachetnych gatunków

ryb.
Nasi przodkowie cenili bobry głównie ze

względu na cenne futro i smaczne mięso. Mię-
so to jadano nawet w dniach ścisłego postu,
ponieważ ze względu na duży ogon pokryty
łuskami zwierzę to traktowano jako rybę.
Ważnym bobrowym  produktem był tzw. strój
bobrowy – półpłynna wydzielina gruczołów
płciowych. Suszony strój był uważany za uni-
wersalny lek (panaceum). Lekiem stosowa-
nym przy leczeniu ran odniesionych zwłasz-

„Dzieci światłem malowane”
Wystawa fotogramów dzieci autorstwa

Pani Bogumiły Barcińskiej Ekler z udziałem
Pani Alicji Klasickiej stała się wydarzeniem
kulturalnym naszego miasta. Pani Barcińska
Ekler jest właścicielką studio fotograficzne-
go w Nasielsku. Wystawa zgrupowała ponad
setkę podobizn malusińskich: rezultat wielo-
letniej działalności studio. Nienaganna tech-
nika posługiwania się cieniem i kolorem, po-
mysłowe ujęcia, a wszystko w duchu uśmie-
chu i niewinności szczęśliwego dziecka.

Temat „dziecko” jest niesłychanie fascy-
nujący. Fotografowanie dziecka może odby-
wać się w naturalnych warunkach, na przy-
kład w trakcie zabawy, niejako „przez zasko-
czenie”. Dziecko wtedy często nie wie, że jest
fotografowane i jest przez to „ot takie, jakie
naprawdę jest”. Tak zwykle pracują amato-
rzy, do których sam się zaliczam.

Fotografowanie dziecka w studio - a takie
fotogramy wystawiono - to zupełnie inna spra-
wa. Tutaj trudniej o wyluzowanie i natural-
ność dziecka. Wprawdzie fotograf-profesjona-
lista dysponuje odpowiednim, z góry ustawio-

nym sprzętem, ale pojawia się szereg czynni-
ków niesprzyjających. Specyficzny rytuał stu-
dia, sztuczne oświetlenie i szereg czynników
powodujących stresy u dziecka. Fotogram jest
z reguły przedmiotem zamówienia rodziców
dziecka i musi w oczywisty sposób zaspako-
jać ich aspiracje. Stąd stereotypowe wymogi
„podobizny”, „uśmiechniętej buzi” i tego
wszystkiego, co w subiektywnej ocenie -ro-
dziców dziecka warunkuje ocenę „dobrze
wyszło”. To także niejednokrotnie nadmier-
na, często niesprzyjająca fotografowaniu in-
gerencja rodziców („poczekaj chwileczkę,
poprawię ci kołnierzyk”), a także presja cza-
su („mamusiu, chcę siusiu”). Wtedy warun-
kiem sukcesu staje się specyficzny kontakt
fotografa z dzieckiem (fotograf- psycholog
dziecięcy). I w tym także bezsprzecznie ujaw-
nia się mistrzostwo Pań - autorek fotogramów.

Aby fotogram obiektywnie stał się dziełem
sztuki, musi, poza sprostaniu wymogom ja-
kości technicznej, wyjść poza subiektywne
oczekiwania rodziców dziecka i stać się atrak-
cyjny również dla osób postronnych, załóż-

my z góry: miłośników dzieci. Myślę, że foto-
gramy wystawy spełniają to kryterium.

Wystawa prac Pań Bogumiły Barcińskiej
Ekler i Alicji Klasickiej sprawia, że studio fo-
tograficzne, ważny „punkt usługowy” miasta,
staje się jednocześnie centrum kroniki lokal-
nej społeczności Nasielska i okolic, rejestru-
jącym na przestrzeni wielu lat to, co dla tej
społeczności najważniejsze: potomstwo. To
również to, że dzieci (z pewnością niektóre z
nich są już dojrzałymi ludźmi) mogą się zo-
baczyć razem, i to bez żadnych wyróżnień
(zrównanie wieku, jednakowy format i tech-
nika fotogramu) - to też dodatkowy, wyrazi-
sty, niejako „demokratyczny” czynnik inte-
gracyjny, o szerszym społecznym znaczeniu.

To, czego w prezentacji być może zabra-
kło to: imiona dzieciaków i daty wykonania
fotogramów. Wtedy ujawniłyby się niewątpli-
wie występujące i również interesujące róż-
nice przynależności pokoleniowej uwiecznio-
nych osób.

Słowem: wystawa to znakomity pomysł,
wart okresowego powtarzania. Gratulacje!

Janusz M. Morawski

dokończenie na str.16dokończenie na str.16dokończenie na str.16dokończenie na str.16dokończenie na str.16
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Rodzinie, Przyjaciołom,
Sąsiadom, Znajomym

oraz wszystkim,
którzy wzięli udział

w ceremonii pogrzebowej
Ś.p. Zofii Różalskiej

- serdeczne podziękowanie
składają

  Mąż i Córki Zmarłej

Orkiestra będzie grać ?
W pytaniu tym chodzi oczywiście o stra-

żacką orkiestrę dętą, a odpowiedź na nie może
być tylko jedna – powinna grać, musi grać.
Na co dzień o niej nie pamiętamy. Przypomi-

namy sobie o niej dopiero wtedy, gdy jeste-
śmy przekonani, że za chwilę usłyszymy jej
głos, a tu panuje martwa cisza i widać rozbie-
gane oczy organizatorów imprez i widzów.
Tak było ostatnio w czasie uroczystości ma-
jących upamiętnić 84. rocznicę odzyskania
niepodległości. Tak było już kiedyś w czasie
wielkanocnej procesji oraz procesji w dniu Bo-
żego Ciała.

Znamienne były wtedy komentarze opinii
publicznej. Lepiej ich nie powtarzać. Można
jedynie powiedzieć tyle, że były one bardzo
nieprzyjazne w stosunku zarówno do orkie-

strantów jak i do osób, które według ich opi-
nii zobowiązane są dbać o istnienie orkiestry.

Myślę, że nie czas na wzajemne oskarża-
nie się i wypominanie sobie błędów. Sytuacja

orkiestry jest na tyle trudna, że wkrótce może
przestać istnieć. Do tego dopuścić nie moż-
na. Wszyscy, którzy uważają, że Nasielsk musi
mieć orkiestrę dętą, winni zjednoczyć swe siły
i na tyle, na ile mogą pomóc, tej pomocy udzie-
lić.

Do tej pory orkiestra funkcjonowała przy
straży. Miało to i ma swoje dobre strony.
Obecnie jednak straży
nie stać na utrzymy-
wanie zespołu. Pienią-
dze, jakie straż otrzy-
muje, muszą być prze-

Sprzedam mieszkanie w Legionowie na osiedlu
Piaski (II p. w bloku czteropiętrowym).
tel. 686 64 14    kom. 0606 240 401

Wynajmę lokal handlowy tel. 691 24 43 (wieczorem)

Mieszkanie do wynajęcia. Dwa pokoje, mała
kuchnia, łazienka i przedpokój. Samodzielne w
Pieścirogach Starych ul. Różana 3 (blisko dworca
PKP)
tel. 691 26 36

Sprzedam mieszkanie 40m2 z balkonem w
Nasielsku, osiedle Pisudskiego tel. 0503 136 424

Zamienię M3 46 m2 (niski czynsz) na większe
tel. 693 11 42 po 2000   0609 913 864

Zamienię M-2 z osiedla Piłsudskiego na większe. Tel.
691-22-50 (po godz. 15 - tej)

Pomagam w pisaniu prac. Tanio!
tel. 0-600-56-53-16

OGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNE

znaczone na zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i akcje ratunkowe, jakie
coraz częściej straż prowadzi. Jeżeli orkiestra
miałaby nadal funkcjonować przy straży, to
do kasy jednostki muszą wpłynąć dodatkowe
pieniądze i to z zaznaczeniem celu, na jaki
mają być użyte.

Nasza orkiestra strażacka nie jest orkiestrą
zawodową. Nie oznacza to jednak, że muzycy
muszą zawsze występować za darmo. Zespół
może zarabiać, a otrzymane pieniądze mogą
być przeznaczane na sprzęt czy mundury.
Członkom zespołu należą się też, według mnie,
okresowe nagrody. Trzeba bowiem wiedzieć,
jak dużo czasu i wysiłku trzeba poświęcić, aby
móc wystąpić przed publicznością.

Ważne jest także to, że w trybie pilnym
trzeba zespół odmłodzić. Z tego zdają sobie
sprawę dotychczasowi członkowie zespołu.
Więcej, gotowi są uczyć gry na instrumentach
młodzież szkolną. I to świadczy o poważnym
traktowaniu przez nich swej przynależności
do strażackiej orkiestry. To trzeba uszanować.

Z tego co wiem nasza orkiestra dęta jest
jedynym tego typu zespołem w powiecie. To
trzeba wykorzystać. W powiecie są też pew-
ne pieniądze na kulturę.

Zaznaczam, że mój tekst sygnalizuje tyl-
ko pewien, według mnie, ważny problem.
Każdy pomysł, który może pomóc w przetrwa-
niu i rozwoju naszej strażackiej orkiestry dę-
tej, jest mile widziany. Pierwsze rozmowy już
zostały podjęte. Wierzę, że wkrótce poinfor-
mujemy o rozwiązaniu (pozytywnym) proble-
mu orkiestry.

AZ.
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Cudze chwalicie, swego nie znacie
Sami nie wiecie, co posiadacie.

Jacek Tyc w drodze do Gwiazd
Myślę, że w Nasielsku panuje sprzyjający klimat dla młodych arty-

stów z branży muzycznej. Świadczy o tym ilość karier i to niekiedy zna-
mienitych, które swój początek miały w naszym mieście lub gminie. Li-
sta znakomitości jest długa, a na jej czele wymieniłbym Krystynę Szcze-
pańską (z domu Bulak), siostry Wójciakówny, Teresę Skrzyńską. Szko-
da tylko, że tak niewiele
osób pamięta te nazwiska.

W ostatnich latach ob-
serwujemy nadejście nowej
fali kandydatów na Gwiaz-
dy. Niektórzy z nich korzy-
stają z możliwości, jakie na
przełomie tysiącleci stwo-
rzyła telewizja.  Żeby jed-
nak z tych możliwości sko-
rzystać, trzeba już napraw-
dę wiele umieć. A do tego
potrzebny jest talent i
ogromna praca. To i tak
jest jednak dopiero począ-
tek drogi do wielkości.

Gazetka nasza od po-
czątku swego istnienia
przybliża społeczności
gminy Nasielsk sylwetki
ludzi ziemi  nasielskiej,
którzy wybili się ponad
przeciętność i tym samym
rozsławili naszą gminę w kraju a niekiedy także i poza granicami nasze-
go państwa. Sygnalizowaliśmy też i dalej będziemy sygnalizować poja-
wianie się kandydatów na mistrzów. A talentów u nas nie brakuje. Osobą
taką z pewnością jest Jacek Tyc. Jego życiową pasją jest muzyka.

W sobotę 23 listopada mieliśmy możność oglądania go w programie
telewizyjnym ,,Droga do gwiazd” (TVN). To już druga osoba z Nasiel-
ska, która przeszła przez gęste sito eliminacji i została wybrana z tysię-
cy, aby zaśpiewać przed kilkumilionową publicznością zasiadającą w
sobotni wieczór przed telewizorami. ,,Duszą” programu był, jak zawsze,
Zbigniew Wodecki. Dzielnie sekundowali mu jurorzy: Ewa Bem i Piotr
Mikołajczak. Trzecim jurorem, który oceniał występ pana Jacka był Ta-
deusz Sołtys z radia RMF FM.

Same więc, jak widzimy, znakomitości. Naprzeciwko nich nasz wo-
kalista – skromny chłopak z Nasielska. Wydaje się, że był nawet trochę
przerażony sytuacją, w jakiej się znalazł. Chyba niepotrzebnie. Bo cho-
ciaż nie kończył szkół muzycznych, nie pobierał lekcji śpiewu u sław tak
jak miało to miejsce w przypadku jego konkurentów, to jednak pokazał,

że śpiewać potrafi i jak powiedział reżyser programu wcale nie jest ta-
kim ,,małym człowieczkiem”, jak się widział. Już sam fakt zakwalifiko-
wania się do programu świadczy, że w tej dziedzinie sztuki nie jest ama-
torem. Z wypowiedzi osób oceniających jego występ wynikało, według
mnie, przeświadczenie, że śpiew może być w jego życiu czymś więcej
niż hobby. Stąd uwagi jurorów miały w znacznej części charakter wska-
zówek, co ma robić, gdyby chciał zaistnieć na trudnym rynku show biz-
nesu.

Spostrzeżenia jurorów niezwykle trafnie podsumował Zbigniew Wo-
decki mówiąc: ,,...więcej trzeba poudawać”. I dalej: ,,bardzo czysto, świet-
nie śpiewasz”. A śpiewał pan Jacek Tyc piosenkę zespołu Red Hot -
Chilli Peppers: ,,Under the Bridge”. Wykonał ją w języku angielskim.
Nagranie zostało przygotowane w Krakowie. Wśród widzów obecne były
siostry Jacka – Marta i Magda. One też jako pierwsze spośród mieszkań-
ców Nasielska złożyły mu gratulacje po występie.

Jacek Tyc jest rodowitym nasielszczaninem. Był uczniem Szkoły Pod-
stawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku. Ukończył Stu-
dium Informatyczne w Warszawie. Pracuje w Warszawie w Agencji Re-
klamowej przy kreowaniu i produkcji materiałów reklamowych. Śpie-
wem i grą na gitarze na dobre zajął się w czasie nauki w liceum. Razem
z Rafałem Bombalickim stworzył  wtedy zespół ,,Wena”. Preferowali
poezję śpiewaną. Obecnie gra i śpiewa w zespole rockowym ,,Second”.
Jego członkami są też dwaj bracia Jacka – Marek i Piotr oraz Andrzej
Szybkie i Rafał Kamiński. Obydwa zespoły uczestniczyły w licznych
konkursach i przeglądach. Zdobywały na nich nagrody i wyróżnienia,
jak np. w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Młodzieżowej w Ciecha-
nowie, gdzie zajęli I miejsce.

Pana Jacka Tyca znam właściwie od dziecka. Próbowałem go przeko-
nać, że jego przeznaczeniem jest piłka nożna. Grał świetnie. Podobnie
jak jego kolega z zespołu ,,Wena” Rafał Bombalicki. Byli podstawowymi
zawodnikami prowadzonej przeze mnie wtedy drużyny ,,Żbiczki” Na-
sielsk. W ich grze ceniłem spokój, opanowanie i rozwagę. Powszechnie
uważa się, że piłkarza winna cechować pewna żywiołowość i zadzior-
ność. Według mnie w drużynie muszą być i zawodnicy agresywni, i za-
wodnicy bardzo spokojni. Podobnie chyba powinno być i w wokalisty-
ce. Lubię żywiołowość i zadziorność pani Rodowicz. Odpowiada mi jed-
nak i sposób śpiewania zaprezentowany w programie ,,Droga do gwiazd”
przez Jacka Tyca.

Na początku napisałem, że w Nasielsku panuje sprzyjający klimat
dla młodych artystów z branży muzycznej. Muszę wyjaśnić, że chodziło
mi w tym stwierdzeniu o fakt, że mieszkało i mieszka tu wiele osób
utalentowanych muzycznie. Aby jednak talenty mogły się rozwijać, po-
trzebne jest stworzenie odpowiednich po temu warunków. A z tym jest
raczej źle.

AZ.

Droga do gwiazd

Noc święta
My w swych domach przy opłatku
I kolędach w ciepłym tonie,
Wielbimy Cię mały Jezu
Z gwiazdką i światłem w koronie.

Niech ta gwiazdka betlejemska,
Co wędruje pośród mroku
Da narodom wiele szczęścia
I radości w Nowym Roku.

Schylamy głowy w podzięce
Za cud, co stał się tej nocy.
Bóg Ojciec zesłał nam Syna,
By w miłości lud zjednoczył.

Jerzy Różalski

Noc święta miasto uśpiła,
Zamarła ziemia i życie.
Gwiazdka nad miastem zalśniła,
Zatknięta w gwiezdnym błękicie.

Nad stajenką świeci jaśniej,
Gdzie Pan Jezus leży mały,
Co tej nocy zszedł na ziemię
Nasz Zbawiciel pełen chwały.

Matce Bożej twarz jaśnieje.
Przytula Dziecię kochane,
Co przyniosło światu pokój
I zwycięstwo nad szatanem.
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Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/260/02 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 26 czerwca 2002 roku, na podstawie przepisów ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst
Dz. U z 2000 roku Nr 46, póz. 543) oraz rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegóło-
wych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nierucho-
mości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy
(Dz. U Nr 9, poz. 30) Zarząd Miejski w Nasielsku ogłasza, że w dniu
19 grudnia 2002 roku o godz. 900 w sali Urzędu Miejskiego w Nasiel-
sku przy ulicy Kilińskiego 10 odbędzie się przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Na-
sielsk, położonych we wsi KONARY, oznaczonych jako:
1. Działka Nr 104/1 o powierzchni 0,25 ha za cenę wywoławczą
2.400,00 złotych
- wadium w wysokości 240,00 złotych
- postąpienie 30,00 złotych
2. Działka Nr 104/3 o powierzchni 0,17 ha za cenę wywoławczą
5.600,00 złotych w tym:
a/ wartość fundamentu 3.900,00 złotych
b/ wartość gruntu 1.700,00 złotych
- wadium w wysokości 560,00 złotych
- postąpienie 60,00 złotych

Przedmiotowe nieruchomości uregulowane są w księdze wieczy-
stej KW 36083.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Na-
sielska w/w nieruchomości położone są na terenach upraw rolnych.

Charakterystyka działek:
- działka nr 104/1 użytkowana jako pastwisko. Kształt działki
regularny. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość leży
poza zabudową wiejską w sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolni-
czo, w odległości około 5km od Nasielska.
- działka nr 104/3 stanowi pozostałość siedliska rolniczego z samo-
dzielnym dojazdem od asfaltowej drogi publicznej w postaci drogi
wewnętrznej. Kształt działki nieregularny, teren zakrzaczony z nie-
równościami pozostałymi po rozbiórce budynków. Nieruchomość gra-
niczy z działką nr 104/1. Na nieruchomości znajduje się niedokoń-
czony fundament o wymiarach 6,95 x 18,00 m. Nieruchomość leży
poza zabudową wiejską w sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolni-
czo, w odległości około 5 km od Nasielska.

Uzbrojenie techniczne terenu - działki nie są uzbrojone.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli

wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej
do dnia 13 grudnia 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 zwró-
cone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu przez Burmi-
strza.

Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia
nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i termi-
nie zawarcia umowy notarialnej

Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone wa-
dium upływa najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarial-
nego.

Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie pod-
lega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
wstawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w
zawiadomieniu.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z prze-
prowadzeniem przetargu do Burmistrza.

Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyniku przetargu ustnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Gruntami, Spraw Komunalnych, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 6 lub pod nume-
rem telefonu (0 prefiks 23) 69-12-664, 69-12-574, 69-12-427 wew.
26 w godzinach 900 - 1500.

OGŁOSZENIE
o przetargu

Uroki zimy
Każda pora roku ma swoje uroki. Ma je też zima. Niestety, jak

każda pora roku, tak i ta ma też swoje uciążliwości. Narzekamy na
niskie temperatury, śliskie
chodniki i jezdnie. Jest nie-
bezpiecznie. Nikt jeszcze
nie przewidział wszystkich
sytuacji zagrażających na-
szemu bezpieczeństwu. Są
jednak pewne sytuacje, któ-
re można przewidzieć i za-
pobiec nieszczęściu.

Jednym z takich niebez-
pieczeństw jest śnieg zale-
gający na dachach. Zagro-
żenie wzrasta zwłaszcza
wtedy, gdy na krawędziach
dachów tworzą się sople.
Co roku w naszym kraju do
szpitali trafia wiele osób, na
które spadły z dachu zwały
śniegu lub sople. Były i wy-
padki śmiertelne.

Prezentowany na zdję-
ciu widoczek nie jest w na-
szym mieście odosobniony. Nie chodzi tu o napiętnowanie nikogo.
Pomyślmy tylko o bezpieczeństwie swoim i innych. To apel do wszyst-
kich.
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SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT

15 listopada w hali sportowej odbył się IV Nasielski Turniej Par
organizowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości przez K.S.
„Sparta”. Również ten turniej brydżowy zaliczany był do klasyfikacji
Grand Prix Nasielska`2002. Już czwarte zwycięstwo w tym cyklu
odniosła para Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński.

Wyniki IV Nasielskiego Turnieju Par organizowanego z okazji
Narodowego Święta Niepodległości:

1. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński 131 pkt (60,6%)
2. Tadeusz Czeremużyński i Maciej Osiński 127 pkt (58,8%)
3. Adam Banasiuk i Andrzej Żuliński 116 pkt (53,7%)
4. Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski 114 pkt (52,8%)
5. Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra 112 pkt (51,9%)
6. Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski 105 pkt (48,6%)
7. Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski 105 pkt (48,6%)
8. Jacek Raźniewski i Dariusz Wydra 104 pkt (48,1%)
9. Sławomir Chojnacki i Piotr Turek 84 pkt (38,9%)
10. Elżbieta Krzemińska i Jerzy Krzemiński 82 pkt (38,0%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska 2002
po dziesięciu turniejach

(z zaliczeniem ośmiu najlepszych wyników):
1-2. Piotr Kowalski 146 pkt

Grzegorz Nowiński 146 pkt
3-4. Stanisław Sotowicz 140 pkt

Paweł Wróblewski 140 pkt
5. Waldemar Gnatkowski 134 pkt
6. Janusz Wydra 122 pkt
7. Janusz Czyżewski 116 pkt
8. Grzegorz Kosewski 109 pkt

W dalszym ciągu dobrze spisuje się dryżyna „Sparty” Nasielsk w
rozgrywkach ligowych. W kolejnych trzech meczach zdobyła 52 punk-
ty. A oto wyniki: „Sparta” – „Ringo” II Płońsk  15 : 15, „Sparta” –
„Świt” Ciechanów 12 : 18, „Sparta” – „Maks” Nowe Miasto 24 : 6.

P.K.

Odbyły się już cztery rundy Szachowej Ligi Mazowieckiej. W do-
tychczasowych spotkaniach Sparta Nasielsk zanotowała następujące
wyniki:
YMCA Warszawa - Sparta Nasielsk 6:0
Sparta Nasielsk - Yictoria Sulej ówek 5:0
Korona Góra Kalwaria - Sparta Nasielsk 3:3
Sparta Nasielsk - Legionovia Legionowo 4:2

Aktualna tabela Szachowej Ligi Mazowieckiej pkt
1. WRZOS Międzyborów 18
2. YMCA Warszawa 17,5
3. MODUS Warszawa 16
4. CZARNI Węgrów 15,5
5. ELEKTRYCZNOŚĆ Warszawa 15
6. SZACHBEM Warszawa 14,5
7. POLFA Grodzisk 14,5
8. ENTROPIA Warszawa I 13
9. SKOCZEK Siedlce 12,5
10. ZIELONI Zielonka I 12,5
11. SPARTA Nasielsk 12
12. LEGIONOVIA Legionowo 12
13. MTSZ Mińsk Mazowiecki 11
14. URSUS Warszawa 10,5
15. KORONA Góra Kalwaria 10
16. ENTROPIA Warszawa II 9,5
17. ROSZMEN Piastów 9,5
18. VICTORIA Sulejówek 8
19. ZIELONKI Zielonka D 7
20. AMATOR Jesionka 0,5

W piątej rundzie SPARTA Nasielsk spotka się na wyjeździe z zaj-
mującym 14 miejsce URSUSEM Wa-wa. W zakończonej II Edycji Sza-
chowych Turniejów Grand Prix Mazowsza Pomocnego (brało udział
89 zawodników), które odbyły się w Przasnyszu, Bogatym, Krasno-
sielcu, Pułtusku, Nasielsku i Nasiadkach, w klasyfikacji generalnej
Krzysztof Sokołowski zajął IV miejsce a Włodzimierz Kwiatkowski
VII.

Uzdolniony junior SPARTY Nasielsk Wiktor Skłucki w klasyfika-
cji do lat 16 zajął I miejsce. Czołowych zawodników w poszczegól-
nych klasyfikacjach wyróżniono dyplomami i pucharami.

Dzieci i młodzież która chce się nauczyć i doskonalić umiejętność
gry w szachy zapraszamy od stycznia 2003r. we wtorki i piątki w
godzinach 17.00-19.00 do lokalu biblioteki publicznej w Nasielsku.

Włodzimierz Kwiatkowski

W nasielskiej hali sportowej odbył się II Wojewódzki Turniej Kla-
syfikacyjny w kategorii seniorów i seniorek, będący eliminacją do Ogól-
nopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego, w którym wystartuje 32 naj-
lepszych seniorów i seniorek w Polsce. Wśród mężczyzn zwyciężył
Filip Młynarski z SKS 40 Warszawa, a wśród kobiet Monika Perzyna
z GLKS Nadarzyn.

Miłym akcentem w turnie-
ju ogólnopolskim będzie udział
dwójki nasielszczan: Klaudii
Szadkowskiej i Krzysztofa Sta-
mirowskiego. Klaudia wygrała
turniej wojewódzki w Olszty-
nie, natomiast Krzysztof w Zie-
lonej Górze.

Mimo, że w Brzegu Dol-
nym, gdzie odbędzie się turniej
ogólnopolski będą oni repre-
zentować swoje macierzyste
kluby, Krzysztof - AZS Zielo-
na Góra, a Klaudia - LKS Sta-
wiguda, jednak w światku te-
nisowym w Polsce wszyscy
wiedzą, że są oni rodowitymi
nasielszczanami.

TENIS STOŁOWYTENIS STOŁOWYTENIS STOŁOWYTENIS STOŁOWYTENIS STOŁOWY

BRYDŻBRYDŻBRYDŻBRYDŻBRYDŻ SZACHYSZACHYSZACHYSZACHYSZACHY

Na zdjęciu: chinka QIN LI PING
występująca w reprezentacji
GLKS Nadarzyn.
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cza w czasie walki był skrom bobrowy. O jego stosowaniu pisał Sienkiewicz w
,,Krzyżakach”.

Bóbr jest największym europejskim gryzoniem. Niekiedy długość dorosłego
osobnika wynosi blisko półtora metra. (długość głowy, tułowia i ogona).  Rów-
nie imponująca jest masa jego ciała. Niekiedy przekracza ona 30 kg (to wzrost

i waga dziewięciolet-
niego dziecka). Zwie-
rzę to żywi się łykiem
drzew i krzewów, ga-
łązkami drzew,
trzciną i innymi rośli-
nami rosnącymi w
wodach lub w ich po-
bliżu. Myślę, że war-
to zapoznać się z licz-
nymi publikacjami na
temat życia, a zwłasz-
cza obyczajów tego zwierzęcia.

Bobry bardzo polubiły naszą gminę. Zna-
nych jest już kilka stanowisk tego gryzonia.
Można go spotkać w kilku miejscach na Na-
sielnej, Naruszewce, Klusówce, Turce i Wkrze.
Obok nasielskiego najciekawsze jest stanowi-
sko w okolicach szkoły w Popowie.

Informując o miejscach, w których żyją te
zwierzęta zachęcam do dyskretnej ich obser-
wacji (dzieci najlepiej pod okiem nauczycie-
li). Znane jest bowiem powiedzenie, że ktoś
płacze jak bóbr. Wzięło się ono podobno stąd,
że zauważono, iż napadnięty lub goniony bóbr
płacze. Myślę, że nasze bobry nie będą na nas
płakać rzewnymi łzami.

AZ.

dokończenie ze str. 8dokończenie ze str. 8dokończenie ze str. 8dokończenie ze str. 8dokończenie ze str. 8
Bobry w środku miasta


