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OBRADOWAŁA RADA
Trzecia sesja Rady Miejskiej odbyła się 23 grudnia 2002r. Po przedstawieniu, przez Przewodniczącą Rady porządku obrad i przyjęciu
protokółu z drugiej sesji, głos zabrała pani Alicja Tyc - Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedstawiła ona laureatki gminnego konkursu literackiego, którego tematem była problematyka uzależnień. Nagrody laureatkom wręczył Burmistrz. Pierwsze miejsce w wyżej wymienionym konkursie zdobyła Małgorzata Suwińska z gimnazjum w Nasielsku, drugie miejsce przypadło Ewelinie
Jońskiej z Pieściróg, a trzecie Anecie Gers z Cieksyna.
W następnym punkcie obrad Burmistrz przedstawił sprawozdanie
z działalności między sesjami Rady. Do najważniejszych tematów należały: rekultywacja wysypiska w Kosewie, rozmowy z PZU w sprawie obniżenia opłat ubezpieczeniowych (od nowego roku nasza gmina miała zostać, zgodnie z przynależnością do powiatu nowodworskiego zaszeregowana do strefy warszawskiej), rozmowy z Wójtem
Wieliszewa w sprawie wysypiska w Jaskółowie.
W punkcie dotyczącym interpelacji i zapytań radnych Pan Michał
Wójciak pytał dlaczego komisje Rady zwoływane są „z dnia na dzień”.
Pan Andrzej Zawadzki pytał: w jaki sposób będą powiadamiani mieszkańcy o terminach posiedzeń komisji?; Czy w Urzędzie i w jednostkach podległych występuje zjawisko mobingu (naciski psychiczne na
pracowników)?; Czy Burmistrz zamierza dokończyć wodociągowanie miasta? Pani Maria Żołnierzak pytała o nowo tworzony Zespół
Ekonomiczno Administracyjny Szkół. Radny Wojciech Krzyczkowski, w imieniu Sołtysa wsi Głodowo, pytał o możliwość wykonania
wodociągu w tej wsi, ponowił również pytanie z poprzedniej sesji o
ilość osób (mieszkańców wsi Jaskółowo i Popowo) zatrudnionych na
wysypisku śmieci, w imieniu Sołtysa wsi Chrcynno, pytał o możliwość modernizacji drogi w tej wsi.
Punkt szósty dotyczył podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Nasielska oraz powierzenia wykonania
czynności ze stosunku pracy Burmistrza Nasielska.
Pani Przewodnicząca Katarzyna Rusek przedstawiła projekt uchwały, który przewidywał wynagrodzenie Burmistrza na poziomie: pensja zasadnicza w wysokości 4100 zł., dodatek funkcyjny w wysokości
1600 zł., dodatek specjalny w wysokości 30% pensji i dodatek za wysługę lat w wysokości 18% pensji. Uzasadniając swoją propozycję pani
Przewodnicząca podkreślała mnogość obowiązków jakie spoczywają
na osobie pełniącej tą funkcję. Zwróciła uwagę na fakt poświęcania
przez Burmistrza wolnych sobót i niedziel. Po za tym uważa, że wynagrodzenie Burmistrza powinno być na tyle wysokie aby mógł myśleć koncepcyjnie i nie musiał zajmować się przyziemnymi sprawami.
I zaproponowała zwiększyć wysokość dodatku specjalnego z 30 do
40%. Łącznie wynagrodzenie Burmistrza (z 40% dodatkiem) miało
wynosić 8870 zł. brutto.
W dyskusji jaka wywiązała się w związku z projektem tej uchwały
pojawiało się wiele przeciwstawnych opinii. Ostatecznie propozycja
pani Katarzyny Rusek o zwiększeniu dodatku specjalnego została
poddana pod głosowanie, w którym przy 11 głosach za, 1 wstrzymującym się i 3 przeciwnych została przyjęta, podobnie jak cała Uchwała (12 głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciw).
Następny punkt obrad dotyczył zmian w budżecie w związku z
powiększonymi przez Ministerstwo Finansów łącznie o 200 tys. zł
subwencjami ogólną i oświatową. Dodatkowe środki zostały przeznaczone między innymi na: remont drogi w Słustowie, przebudowę sieci wodociągowej, remonty i wydatki inwestycyjne, dla Biblioteki Miejskiej, dla klubu sportowego Żbik.
Punkt siódmy obrad poświęcony był podjęciu uchwały w sprawie
utworzenia Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Placówek w Nasielsku. Uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji Oświaty , Kultury i Sportu. Rada jednomyślnie podjęła decyzję o utworzeniu ZEAS-u.
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach, w czasie której składano życzenia świąteczne i dzielono się opłatkiem. Po przerwie przewodnictwo obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Andrzej
Królak.
W kolejnym punkcie obrad pani Maria Lewandowska - Kierownik
Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej omó-

wiła poprawki do projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rada jednogłośnie przyjęła wyżej wymieniony regulamin.
W punkcie dziewiątym Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr II/13/02 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
5 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej
od czynności urzędowych za sporządzenie testamentu. Uchylenie tej
uchwały było związane ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej, która
wprowadziła opłatę administracyjną od czynności urzędowych za
sporządzenie testamentu w wysokości 15 zł, w związku z czym uchwała Rady stała się bezprzedmiotowa.
W odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych pani Przewodnicząca Rady Katarzyna Rusek na pytanie o formę zawiadamiania
mieszkańców o posiedzeniach Komisji Rady odpowiedziała, że mieszkańcy będą informowani w ten sam sposób, jak to się ma w przypadku posiedzeń Rady.
Na pytanie pana Andrzeja Zawadzkiego o inwestycje wodociągowe na terenie miasta odpowiedziała pani Małgorzata Rosłońska - Kierownik Wydziału Inwestycji. W swoim wystąpieniu stwierdziła, że
część sieci wodociągowej będzie odnawiana przy okazji wymiany chodników i ulic w mieście. Potrzeby inwestycyjne zostały określone a
realizacja tychże zależy od Rady.
Burmistrz widzi potrzebę opracowania wieloletniego planu zadań
inwestycyjnych realizowanych w zależności od możliwości pozyskania środków z zewnątrz.
Radny Andrzej Wierzchoń zapytał o kierunki zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Chciałby wiedzieć, czy będzie możliwość zmiany przeznaczenia gruntów rolnych położonych
w Pieścirogach. Pani Maria Lewandowska - Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego poinformowała, że jej Wydział przedstawił potrzeby w tym zakresie do projektu budżetu na 2003 rok.
Obawia się jednak, że tych środków może nie wystarczyć na realizację zgłoszonych potrzeb (około 60 wniosków).
Na pytanie pana Wojciecha Krzyczkowskiego o liczbę zatrudnionych mieszkańców Jaskółowa i Popowa Borowego na wysypisku w
Jakółowie odpowiedział pan Wojciech Sierzputowski Dyrektor
ZGKiM. Pan Dyrektor poinformował, że przy budowie wysypiska
znalazło zatrudnienie 20 mieszkańców z tego terenu. Na pytanie, czy
będzie to możliwe w nowym roku odpowiedział, że jak na razie planuje 5 osób, w tym kierownika wysypiska, operatorów sprzętu ciężkiego, dozorcę i pracowników ochrony.
Kolejny punkt obrad dotyczył odpowiedzi na pisma kierowane do
Rady. Rada zapoznała się z pismem Komendanta Miejsko Gminnego
OSP w Nasielsku o uwzględnienie w planach pracy Rady problematyki przeciwpożarowej.
W tym punkcie rozpatrzono również skargę, którą skierował na
działalność dyrektora ZGKiM pan Józef Smoliński. Sekretarz Miasta
zaproponował przyjęcie skargi do wiadomości Rady, a następnie skierowanie jej do Burmistrza celem rozwiązania tego problemu.
W ostatnim punkcie obrad (Wolne wnioski i zapytania) radny Andrzej Zawadzki prosił o odpowiedź na pytanie na jakiej podstawie
części mieszkańcom wsi Pieścirogi zmieniono adresy na Mogowo.
Druga część pytania dotyczyła kontynuacji budowy odcinaka drogi
przez Nową Wieś w kierunku miasta. Burmistrz poinformował, że
sprawa zmiany adresów części mieszkańców wsi Pieścirogi była dyskutowana przed wyborami samorządowymi. Przedstawił Radzie komplet dokumentów związanych z tą sprawą. Granice miejscowości
zmienia rozporządzeniem Rada Ministrów - my możemy tylko składać wnioski w tych sprawach. Pan Krzysztof Fronczak uważa, że
sprawę należy wyjaśnić ponieważ w obecnej sytuacji powstała wysepka mieszkańców Mogowa na terenie wsi Pieścirogi. Pan Andrzej
Zawadzki złożył wniosek o to by granice miejscowości dostosować
do aktualnej sytuacji w terenie. Należałoby jego zdaniem podjąć prace nad ustaleniem granic miasta.
Radny Jerzy Lubieniecki zgłosił wniosek o zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Nasielsk, dotyczącą
terenu wsi Lelewo obejmującego działki Pana Janusza Gersa i pani
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1. Rolnicze szkolenia
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Nasielsku i Urząd Miejski organizują szkolenie dla rolników na temat: ,,Wybrane zagadnienia z
ustawodawstwa rolnego”. Odbędzie się ono 29 stycznia 2003r. (środa)
o godzinie 9.oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Wykład poprowadzi p. mgr inż. Barbara Boczek – pracownik Wojewódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie.
W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
- dziedziczenie gospodarstw rolnych
- dziedziczenie ustawowe
- dziedziczenie testamentowe
- pisanie testamentu
- stwierdzenie nabycia spadku
- umowa darowizny i dożywocia
- wspólnota ustawowa i jej znaczenie
- załatwianie spraw w sądach
- podatek od spadków i darowizn.

2. Przetargi
19 grudnia wybrano w drodze przetargów nieograniczonych wykonawców dwóch inwestycji gminnych.
Sieć wodociągową z przyłączami w miejscowościach Andzin i Cieksyn (bez działek letniskowych) budować będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo –Handlowe Hydrobud z Ostrołęki. Przewiduje
się, że inwestycja zostanie zakończona do końca czerwca bieżącego
roku. Do 201 odbiorców popłynie woda siecią o długości 14 813m i
przyłączami o długości 5 371m.
Drogę osiedlową (ul. Malinowa) w Nasielsku budować będzie firma z Pułtuska – Zakład Wykonawstwa Robót Brukarskich – Jan Kaczmarczyk. Przewiduje się, że budowa ta zostanie zakończona do końca maja bieżącego roku. Ulica Malinowa ma 192m długości. Będzie
ona miała nawierzchnię bitumiczno – grysową. Chodnik oraz wjazdy
do posesji zostaną wykonane z kostki brukowej.

3. Szkolnictwo ponadgimnazjalne
Liceum. Z inicjatywy Dyrektora i Rady Pedagogicznej LO w porozumieniu z organem prowadzącym (Starostwo Powiatowe) i orga-
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Krystyny Daab. Burmistrz przyznał, że o tej sprawie mówiono już w
poprzedniej kadencji Rady, gdzie zainteresowanych zapewniono, że
takie zmiany w Studium nastąpią.
Burmistrz przekazał radnym informację o organizowanym dla nich
szkoleniu. Szkolenie odbędzie się w dniach 10-12 stycznia 2003r. w
miejscowości Karnity za Działdowem.
Po wyczerpaniu porządku obrad przewidzianego w tym dniu o godzinie 16.30 Wiceprzewodniczący Rady zamknął III sesję Rady Miejskiej w Nasielsku.
30 grudnia 2002r. o godz. 13.00 rozpoczęła się IV sesja Rady Miejskiej. W obradach uczestniczyło 13 radnych. Głównym tematem obrad było uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r. Program przedstawiła dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicja Tyc.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Zdrowia, którą przedstawiła Przewodnicząca Janina Jarząbek, Program został przyjęty przy 11
głosach za i 1 wstrzymującym się.
Podjęto również uchwały w sprawie: zmian w budżecie na 2002 rok;
w sprawie nie wygasających wydatków budżetu 2002r. oraz w sprawie ustalenia zasad poboru podatku od nieruchomości.
Następnie Rada zajęła się rozpatrzeniem skierowanych do niej pism.
Ognisko TKKF Spartakus wnioskowało o pomoc finansową w wysokości 20.000 zł. Burmistrz obiecał spotkać się z nowymi władzami
klubu i omówić tą sprawę.
Notował Marek Tyc
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nem nadzorującym pracę szkoły (Mazowiecki Kurator Oświaty)
w placówce tej trwa mierzenie jakości jej pracy. Prowadzone jest
ono na bazie materiałów Ministerstwa Edukacji Narodowej z roku
2000 przewidzianych na taką okazję. W zakres badań wchodzi
przeprowadzenie pięciu ankiet wśród uczniów, nauczycieli i rodziców oraz sporządzenie raportu w formie opisowej i graficznej.
Raport ten zostanie następnie udostępniony społeczności szkolnej.
Tego typu mierzenie jakości pracy szkoły ma wartość stosowanej dawniej wizytacji kompleksowej.
Liceum Ogólnokształcące. Informowaliśmy naszych czytelników
o zamiarze wdrożenia w tej placówce oświatowej eksperymentu dydaktycznego w zakresie ścieżki edukacyjnej ,,Dziedzictwo kulturowe
w regionie”. W chwili obecnej trwają intensywne prace, dzięki którym będzie możliwe rozpoczęcie tego eksperymentu. Polegają one na
uzgadnianiu szczegółów z odpowiednimi instytucjami oraz przygotowaniach bazy do zainstalowania pracowni multimedialnej. W ramach
tych prac przewidziane jest też przeszkolenie kadry.
Zespół Szkół Zawodowych. Rośnie majątek szkoły. W połowie
grudnia Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz. zakupiło pod
potrzeby szkoły kolejną działkę sąsiadującą z jej terenem. Pozwoli to
na dalsze polepszenie bazy rekreacyjno – sportowej tej placówki. Na
ponad 11 000m2 wystarczy miejsca na boiska sportowe i budowę hali.
To według Dyrektora szkoły bardzo ważne zadanie na najbliższą przyszłość.

4. Noworoczne spotkania
Na przełomie grudnia i stycznia w Urzędzie Miejskim miały miejsce trzy noworoczne spotkania. Przy lampce szampana Burmistrz
spotkał się z pracownikami Urzędu Miejskiego, z sołtysami oraz z
dyrektorami szkół i dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy.

5. Świat zwierząt
Teren gminy Nasielsk podzielony jest na kilka obwodów łowieckich. Ich gospodarzami są koła łowieckie. Najważniejsze z nich to:
koło myśliwych z naszej gminy ,,Głuszec”, koło przy Dyrekcji Generalnej PKP ,, Zieleń” i dwa koła ludzi związanych z wojskiem: nr 104
i 345. Zima byłaby wymarzonym okresem do pozyskiwania zwierzyny, ponieważ w tym okresie zwierzęta przeżywają wyjątkowo trudne
chwile. Korzystają z tego kłusownicy. Myśliwi zaś w okresie tym ograniczają, a nawet zawieszają polowania. Nie oznacza to jednak, że
spokojnie czekają aż na nowo będzie można strzelać. Zima to pracowity okres dla myśliwych. Do przygotowanych w lasach i na polach
karmników dostarczają tony karmy, solne lizawki, ułatwiają zwierzynie dostęp do wody, usuwają wnyki i sidła zastawiane przez kłusowników.
Notował AZ

Witamy
w Nowym Roku
Wzorem ostatnich kilku lat „Sylwester” 2002/2003 i Nowy Rok wielu mieszkańców gminy przywitało na
nasielskim rynku. Tradycyjnie, życzenia noworoczne złożył burmistrz Bernard Dariusz Mucha, życząc wszystkim zebranym zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.
Mimo dużego mrozu, bawiono
się od godz.22.00 do 2.00 w nocy.
Na kolorowo oświetlonej scenie,
skąd płynęła muzyka do tańca, odważne i zahartowane Nasielszczanki
pokazały taniec, jakiego nie powstydziliby się zawodowi tancerze.
Może by tak za rok pomyśleć o „Sylwestrowym Konkursie Tańca”?
A może wymyślmy inne atrakcje?
Redakcja Życia Nasielska oczekuje propozycji.
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Nasze firmy na drodze do Unii Europejskiej
Grudniowy szczyt w Kopenhadze dał nam
wszystkim wyraźny sygnał – nasza droga do
Unii Europejskiej stoi otworem. Zatem już w
niedługim czasie będziemy świadkami kolejnego przełomowego wydarzenia w naszej historii. Wydarzenie to poprzedzi długotrwały
proces zmian i przystosowań do nowej rzeczywistości, które obejmą wiele dziedzin
życia. Nie pominą one również sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Dostosowanie się do nowych warunków
działania i konkurencji na rynku europejskim
wymaga posiadania konkretnej wiedzy ogólnej oraz odpowiedniej dla konkretnej branży. Przedstawiciele sektora MŚP w całym kraju wielokrotnie sygnalizowali, że mają trudności ze zdobyciem informacji w tym zakresie. Istnieją wszakże instytucje działające w
zakresie informowania firm o ich przyszłości
w Unii Europejskiej, lecz przedsiębiorcom zajętym problemami dnia codziennego ciężko
jest wygospodarować czas na odwiedzenie
placówki zajmującej się informacją europejską. W naszym przypadku problemem jest
brak takiej placówki w najbliższym sąsiedztwie Nasielska.
Chcemy pomóc firmom działającym na te-

renie miasta i gminy Nasielsk przygotować się
do ich integracji z UE i funkcjonowania w
Zjednoczonej Europie. W najbliższym czasie
zostanie rozesłana do naszych lokalnych
przedsiębiorców ankieta p.t. „Badanie zainteresowania Unią Europejską przedstawicieli
firm z terenu Miasta i Gminy Nasielsk”. Odpowiedzi na podane w niej pytania pozwolą
nam na stworzenie obrazu gospodarczego
naszej gminy, a jednocześnie dzięki nim poznamy podstawowe potrzeby i oczekiwania
lokalnych przedsiębiorców w zakresie integracji z UE. Ważne jest, by – w miarę możliwości
– odpowiedzi w ankiecie udzielali szefowie lub
członkowie władz firmy. Jeśli ankieta nie dotarłaby do Państwa listownie, będzie ona dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, I piętro, pokój nr 15. Tam też będę
oczekiwał wypełnionych ankiet w ciągu 2-3
tygodni od dnia otrzymania ich przez Państwa. Wyniki ankiety po dokładnej analizie i
opracowaniu zostaną opublikowane w jednym
z numerów „Życia Nasielska”.
Ponadto, Urząd Miejski w Nasielsku pozyskał z Centrum Informacji Europejskiej
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej publikacje dla przedsiębiorców. Część publika-

cji jest przeznaczona do rozpowszechnienia
wśród zainteresowanych przedsiębiorców,
część natomiast – do korzystania w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku. Wśród materiałów dostępnych dla przedsiębiorców znajdują się
m.in. książeczki z serii „Biblioteczka przedsiębiorcy”, broszury „Produkcja rolna w Unii
Europejskiej”, biuletyny Euro Info Centre, publikacje „Rynek – Zagraniczna Informacja
Rynkowo-Towarowa”, miesięczniki „Wspólnoty Europejskie”. Planuje się również pozyskanie innych publikacji z różnych źródeł
m.in. z Ministerstwa Gospodarki, Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W
dalszej perspektywie jest również organizacja konferencji dla naszych przedsiębiorców
poświęconej integracji z UE.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli lokalnego biznesu do wzięcia udziału i wypowiedzenia się we wspomnianej wyżej ankiecie, a także do korzystania z materiałów znajdujących się w Urzędzie Miejskim. Proszę
także o sygnalizowanie tematów, jakie mogłyby zostać poruszone na konferencji.
Sporządził:
Marek Maluchnik
Urząd Miejski w Nasielsku

Strażacy ciężko pracowali
Na terenie gminy Nasielsk istnieje 7 jed- razy, w tym 16 razy do akcji gaśniczej. 10 razy, jowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Są w tym 9 razy do pożarów, wyjeżdżali straża- To zobowiązuje je do udziału w poważniejto straże mające swe siedziby w Nasielsku, cy z Krzyczek. Strażacy z Jaskółowa i straża- szych akcjach, takich gdzie istnieje duże zaPsucinie, Krzyczkach Żabiczkach, Jackowie cy z Cieksyna w akcjach pożarniczych brali grożenie, często na miarę katastrof (techniczWłościańskim, Jaskółowie, Cieksynie i Nunie. udział po dwa razy.
nych, chemicznych, ekologicznych). Udział
Dwie z nich, tj. jednostki OSP z Nasielska i
Najwięcej pożarów w 2002r. wybuchło w naszych jednostek w tego rodzaju akcjach był
Psucina włączone są do Krajowego Systemu Nasielsku (31), Kosewie (13). Pieścirogach znikomy, ponieważ nie posiadają one odpoRatowniczo – Gaśniczego.
wiedniego wyposażenia
Komendant Gminny Ochotniczych
specjalistycznego. PoStraży Pożarnych pan Zbigniew Zarański
trzebne jest też właściwe
dokonał podsumowania działalności nado tego rodzaju działań
szych jednostek OSP w roku 2002. Wyniprzeszkolenie.
ka z tego, że strażacy ochotnicy mieli w
Ważnym wydarzeniem
minionym roku bardzo dużo pracy. Na tew życiu naszych jednostek
renie gminy wybuchło 86 pożarów. Ponadstrażackich były przeproto strażacy brali udział w likwidowaniu
wadzone w naszej gminie
skutków 8 zdarzeń losowych. Były też alar(Chrcynno) ćwiczenia
my fałszywe. Są one jednak brane do staKompanii Odwodowej
tystyki, ponieważ w ich wyniku straż, a co
Państwowej Straży Pożarza tym idzie i społeczeństwo ponoszą okrenej, w której wzięły udział
ślone koszty. Ponadto w statystyce ujęte
oddziały z Warszawy oraz
są też działania, jakie nasi strażacy podejpowiatów legionowskiego
mowali poza terenem gminy. Tych dziai warszawskiego.
łań nie można jednak uniknąć, ponieważ
Pan Zbigniew Zarańobce straże są zobowiązane, w przypadku
ski – Komendant Gminny
konieczności, do podejmowania działań na Ćwiczenia skończone. Komendant Gminny OSP Zbigniew Zarański dzieli się
OSP podkreślił olbrzymie
terenie naszej gminy.
zaangażowanie i poświęceswymi spostrzeżeniami ze strażakami.
Najbardziej zapracowaną była jednostnie naszych strażaków
ka OSP w Nasielsku. W sumie podjęła ona (7), Mogowie (6), Kątnych (4), Siennicy i ochotników. Uważa też, że w trosce o nasze
115 działań. Złożyło się na tę liczbę 78 wy- Paulinowie (po 3). 68 pożarów powstało w indywidualne i wspólne dobra, a także nasze
jazdów do pożarów i 33 wyjazdy do niebez- wyniku działania człowieka – zamierzonego bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo strażapiecznych zdarzeń. Czterokrotnie wyjeżdża- (podpalenia) bądź spowodowanego jego bez- ków biorących udział w akcjach ratowniczo
no też w wyniku alarmów fałszywych. 33 dzia- myślnością lub zaniedbaniem (zaprószenia – gaśniczych trzeba wyposażyć poszczególne
łania podjęła jednostka OSP w Psucinie. 25 ognia, wypalanie traw, zły stan urządzeń elek- jednostki w odpowiedni, adekwatny do norazy wyjeżdżano do pożarów, 7 razy do in- trycznych, złe składowanie materiałów łatwo- wych zagrożeń, sprzęt. Na to jednak potrzebnych niebezpiecznych zdarzeń. Na trzecim palnych).
ne są pieniądze. I tu strażacy liczą na pomoc
Jak zaznaczyłem wcześniej dwie z naszych samorządu i społeczeństwa.
miejscu znalazła się jednostka w Jackowie Wł.
AZ.
Strażacy z tej miejscowości wyjeżdżali 17 jednostek ochotniczych są włączone do Kra-
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KRONIKA POLICYJNA
3 grudnia na terenie dworca PKP w Nasielsku został zatrzymany przez patrol policji
Waldemar W., który oczekiwał na pociąg wraz
ze swoim 3-letnim synem.
Badanie alkomatem wydychanego przez ojca
i nieletniego syna powietrza potwierdziło podejrzenia policjantów.
Trzyletni chłopiec i jego „tatuś” znajdowali
się w stanie upojenia alkoholowego!!! Opiekun został zatrzymany przez policję do wytrzeźwienia.
3 grudnia w Nasielsku ze stojącego na niestrzeżonym parkingu na osiedlu Warszawska
„Opla-wektry” nieznany sprawca dokonał kradzieży dwóch lusterek bocznych. Poszkodowany Maciej F. straty wycenił na kwotę 500 zł.
Na terenie gimnazjum w Nasielsku dwóch
uczniów tej szkoły - Michał N. i Mariusz K.
dokonało pobicia ucznia tej placówki oświatowej - Przemysława Z. Poszkodowany odniósł bolesne obrażenia ciała i ponad tydzień
przebywał na leczeniu.
Nocą 6/7 grudnia z nie zamkniętej obory
Jerzego S. w Borkowie nieznani sprawcy wyprowadzili 2 jałówki oraz skradli 5 kur. Poszkodowany gospodarz wycenił stracone
zwierzęta na 1000 zł.
8 grudnia w Budach Siennickich Cezary
B. zabił z broni palnej 2 psy będące własnością pani Doroty W.
11 grudnia w Nasielsku na osiedlu Starzyńskiego pojawiły się oszustki. Dwie nieznane

kobiety podające się za pracownice Opieki
Społecznej weszły do mieszkania Janiny S. i
wykorzystując chwilę nieuwagi gospodyni
dokonały kradzieży biżuterii i pieniędzy na
kwotę ponad 31 tys. złotych.
Nocą 11/12 grudnia w Lelewie nieznany
sprawcą włamał się do przyczepy kempingowej
skąd skradł art. spożywcze wartości 200 zł.
12 grudnia w godzinach wieczornych
(20.00) w Mazewie pięciu nieznanych osobników dokonało rozboju na osobie Jacka W.
W wyniku napaści i kradzieży poszkodowany stracił kurtkę skórzaną i telefon komórkowy. Straty wycenił na 450zł.
Nocą 13/14grudnia w Nasielsku nieznani
sprawcy usiłowali dokonać włamania do pomieszczeń biurowych ZGKiM znajdujących
się przy ul. Kilińskiego. Po sforsowaniu kraty
w drzwiach wejściowych próbowano wybić (z
mizernym skutkiem) szybę antywłamaniową.
Podczas weekendu 13/15 grudnia nieznani sprawcy dokonali kradzieży z terenu budowy przy ul. Młynarskiej w Nasielsku. Skradziono 60 szt. pustaków z suporeksu wartości 360 zł na szkodą Edwarda P.
Nocą 16/17 grudnia przy ul Kościelnej w
Nasielsku nieznany sprawca włamał się do
komórki na węgiel pani Ireny Z., skąd skradł
300 kg tego bardzo poszukiwanego opału.
Straty były nieocenione i wyniosły 150 zł. i
zimniejsze mieszkanie.

Nocą 17/18 grudnia w Cieksynie nieznani
sprawcy dokonali kradzieży z terenu budowy
domu pana Zygmunta S. Złodzieje skradli kaloryfery aluminiowe - szt.7, oraz elektronarzędzia - wyrzynarkę, szlifierkę itp. Poszkodowany poniesione straty wycenił na kwotę
ponad 4000 zł.
19 grudnia w Nasielsku przy ul. Polnej nieznani sprawcy dokonali włamania do domu
Jacka Z. Złodzieje skradli dwa tunery telewizyjne „Wizja” i „Cyfra+”, 2 telefony bezprzewodowe „Grunding” i inne oprzyrządowanie
elektroniczne o łącznej wartości 4800 zł.
Nocą 2012 grudnia nieznany sprawca wybił
szybę w oknie salonu kosmetycznego Beaty
Z. przy ul Warszawskiej w Nasielsku powodując straty na kwotę 300 zł.
W okresie Nowego Roku (pomiędzy 31 XII
a 2.I) nieznani sprawcy dokonali włamania
do sklepu z odzieżą używaną Eugeniusza K.
przy ul Młynarskiej w Nasielsku skąd skradli
ubrania wartości 300zł.
3 stycznia w Dobrej Woli nieznany sprawca dokonał włamania do domu Sławomira Z.
skąd skradł telefon komórkowy, pilarkę spalinową, pieniądze oraz książeczkę czekową.
Łącznie straty oceniono na kwotę 1400 zł.
4 stycznia w Studziankach nieznani sprawcy grożąc uszkodzeniem samochodu wymusili od Wincentego B. dokonanie wymiany fałszywych banknotów o nominale 100 zł.

przy opłatku
FERIE Z BURMISTRZEM Spotkania
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej był organizatorem
Za kilka dni zaczynają się ferie zimowe dla dzieci uczęszczających
do szkół na terenie naszego miasta i gminy.
Zima w tym roku swoimi urokami: śniegiem, dość dużym mrozem, czasami świecącym słońcem zachęca do spędzania czasu na powietrzu i uprawiania sportów zimowych. Nie wszystkim dzieciom uda
się wyjechać w góry na narty i sanki. Większość dzieci pozostanie w
domu.
W dniu 10.01.2003r. w Urzędzie Miejskim odbyło się zebranie dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych oraz Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na którym ustalono w
jaki sposób będą mogli bawić się uczniowie szkół w okresie ferii. Postanowiono, że szkolne placówki oświatowe na terenie gminy będą
czynne w godz. 9.00 - 13.00. Nauczyciele przygotują atrakcyjne zabawy i zajęcia. Na terenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej
w Nasielsku i Zespole Szkół Nr1 w Nasielsku, jeżeli tylko pozwoli
pogoda, zostaną przygotowane lodowiska do jazdy na łyżwach.
Dla tych, którzy nie przepadają za zimowymi atrakcjami czynna
będzie hala sportowa codziennie od godz. 10.00. Będą tam rozgrywane różne konkursy i turnieje sportowe. Dla najmłodszych dzieci otwarte będą sale sportowe przy szkołach, gdzie pod opieką wychowawców będą się wspaniale bawić.
Dzieci w czasie ferii będą mogły korzystać z gorących posiłków w
stołówkach.
We wtorki o godz. 10.00 i w środy o godz. 11.00 w kinie „Niwa”
będą wyświetlane bezpłatnie filmy dla dzieci i młodzieży całej. Dzieci
ze szkół wiejskich będą dowożone autokarem.
Burmistrz Miasta postanowił ogłosić I edycję konkursu malarskorysunkowego na temat: „Najpiękniejsze miejsce w mojej gminie”.
Najlepsze prace zostaną wykorzystane przy opracowaniu kalendarza
promującego nasze miasto i gminę na rok 2004.
Burmistrz i organizatorzy życzą wszystkim dzieciom wspaniałej zabawy.

kilku spotkań wigilijnych. Pierwsze z nich odbyło się 17 grudnia 2002r.
Jego uczestnikami były dzieci niepełnosprawne. Najbardziej wyczekiwanym gościem był Mikołaj, który rozdał prezenty ufundowane
przez przyjaciela dzieci pana Janusza Jelenia.

Uczestnikami drugiego spotkania, które odbyło się 19 grudnia byli
członkowie klubu seniora. Pani Alicja Tyc - Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła wszystkim życzenia świąteczne. Uroczystość uświetnił występ dzieci z nasielskiego przedszkola,
które wystawiły Jasełka. Kilkugodzinne spotkanie upłynęło na śpiewaniu kolęd w rodzinnej atmosferze.
Spotkania wigilijne odbyły się również w świetlicach socjoterapeutycznych. W jednej z nich działającej przy MGOPS przygotowano
program artystyczny pt.: „Jest taki dzień”. Na zdjęciu modzi artyści
podczas występu.
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Drogi naszej gminy
O drogach naszej gminy i zasadach zimowego ich utrzymania pisaliśmy już kilkakrotnie w
naszej gazetce. Nie wszyscy je jednak przeczytali. Dodatkowo od ich ukazania się w ,,Życiu
Nasielska” minęło już sporo czasu. Wydaje się,
że jest zapotrzebowanie na ich przypomnienie i
uzupełnienie. Przekonują nas o tym telefony do
redakcji, do niektórych instytucji i prywatne rozmowy. Sprawa ta poruszana była też w czasie
sesji Rady Miejskiej. Przyczyną zwiększonego
zainteresowania mieszkańców drogami są zdecydowanie trudniejsze niż w latach ostatnich
warunki atmosferyczne. Ma to swe odbicie w
warunkach podróżowania.
Drogi przebiegające przez teren naszej gminy mają trzech ,,opiekunów”. Drogami wojewódzkimi zarządza Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich – rejon Wołomin – Nowy Dwór
Maz. Drogami powiatowymi w imieniu Starostwa Powiatowego zawiaduje Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Maz. Drogami
gminnymi w imieniu samorządu gminnego zawiaduje Zarząd Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Nasielsku.
Na terenie naszej gminy mamy 44 km dróg
wojewódzkich. Są to drogi relacji: Nasielsk –
Legionowo (IV standard), Chrcynno – Szadki
(V standard), Nasielsk – Pułtusk (IV), Nasielsk
– Płońsk i Nasielsk – Naruszewo (IV). Zimowym utrzymaniem tych dróg zajmuje się gospodarstwo pomocnicze Rejonu Dróg Wołomin –
Nowy Dwór Maz. (przy współudziale obwodów
drogowych w Nowym Dworze Maz. i Nasielsku).
Powiat na terenie gminy Nasielsk posiada 85
km dróg. Niektóre z nich nie posiadają jeszcze
nawierzchni bitumicznej. Podobnie, jak w przypadku dróg wojewódzkich, podaję relacje dróg,
ale powiat nasz jest właścicielem tych dróg tylko w granicach naszej gminy i gmin należących
do powiatu nowodworskiego. Drogi powiatowe
więc to drogi relacji: Nasielsk – Gąsocin (wraz z
ul. Przemysłową), Nasielsk – Strzegocin (wraz
z ul. Młynarską), Nasielsk – Lorcin (wraz z ul.
Piłsudskiego), Łosewo – Krzyczki Szumne, Nasielsk – Lipniki Stare (wraz z ul. Topolową),
Nasielsk – Prusinowice (wraz z ul. Słoneczną i
Błękitną), Nasielsk – Pomiechówek (wraz z ul.
POW), Pieścirogi – Siennica, Nasielsk (od drogi
wojewódzkiej) – Stacja PKP, Nasielsk – Ruszkowo (wraz z ul. Kościuszki), Siennica – Lelewo (do drogi wojewódzkiej nr 571), Ruszkowo
– Studzianki – Nuna, Wągrodno – Studzianki,
Cieksyn – Władysławowo, Cieksyn -Nowe Miasto, Nasielsk –ul. Rynek. Zimowym utrzymaniem
dróg w imieniu zarządcy zajmuje się firma pana
Ireneusza Ziemieckiego z Nasielska. Tu jednak
uwaga. Tylko drogi: Naielsk – Pomiechówek, ul.
Rynek i odcinek od drogi wojewódzkiej do stacji PKP mają tzw. IV standard zimowego utrzymania. Drogi: Nasielsk – Gąsocin i Nasielsk –
Strzegocin mają V standard. Pozostałe drogi są
to drogi VI standardu.
Drogi gminne to wszystkie pozostałe drogi
na terenie naszej gminy. Obowiązuje na nich V i
VI standard zimowego ich utrzymania. Jak napisałem wcześniej zawiaduje nimi Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Firma ta
odpowiada też za ich zimowe utrzymanie.
W zimowym utrzymaniu dróg obowiązują
tzw. standardy. Zależą one od ważności danej
drogi. Drogi na terenie naszej gminy należą do

całej szerokości, ale lokalnie w ciągu ośmiuiu
IV, V i VI standardu. Co to oznacza? Oznacza godzin od ustania opadów śniegu mogą utrzyto m.in., że drogi nasze po opadach śniegu nie mać się na nich nawet zaspy. Mogą występować
przerwy w komunikacji nawet do 8 godzin. Posypywane muszą być tylko skrzyżowania dróg z
innymi drogami i koleją, odcinki drogi w lesie,
niebezpieczne łuki, odcinki o pochyleniu powyżej 4%, przystanki autobusowe.
Drogi V standardu, a takich jest większość w
naszej gminie odśnieżane mogą być tak, aby przy
obfitych opadach odśnieżony był co najmniej
jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana jest tylko na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (podobnie jak w
IV standardzie). Mogą wystąpić przerwy w komunikacji nawet do 24 godzin.
W gminie mamy dużo dróg VI standardu
utrzymania. Zaspy na nich mogą zdezorganizować ruch nawet na 48 godzin. Prowadzi się na
nich tylko odśnieżanie interwencyjne.
Zalegający często na niektórych drogach IV,V
i VI standardu zajeżdżony śnieg oraz bardzo
uciążliwe i niebezpieczne języki lodowe mieszczą
się niestety w dopuszczalnych odstępstwach od
standardu.
Zima w tym roku nas nie rozpieszcza. Przedstawione materiały nie nastrajają nas optymistycznie. Wręcz przeciwnie. Cała nasza nadzieja w tym, że zima nieco pofolguje, bo zarządcy
dróg wydali już większość pieniędzy przewidziaCo kilka lat powtarzają się śnieżne zimy. Drogowcy
nych na tegoroczne zimowe utrzymanie dróg.
liczą, że w tym roku takiej zimy nie będzie. My też
Smutne to, ale zazwyczaj wszystko zależy od piena to liczymy.
niędzy. Pociechą zaś jest to, że mimo skromnych
muszą być czarne (suche lub mokre), nie muszą środków i innych trudności drogi nasze do tej
być też całodobowo przejezdne i posypywane na pory odśnieżane były ponadstandartowo. I może
trudno w to uwierzyć, ale wiele osób podróżującałej długości.
Drogi IV standardu mają być odśnieżane na cych po całym kraju ten fakt potwierdza.
AZ

Zarząd Gospodarki Komunalnej informuje o możliwości nabycia pojemników i worki
foliowe na śmieci ogólne:
- małe SM 110 o pojemności 0,11 m3
- duże L 1100 o pojemności 1,1 m
- worki foliowe czarne 120 l.
Cena małego pojemnika wynosi 80 zł - worka foliowego - wg kosztów, zaś wywóz śmieci
kosztuje – 6,96 zł. Duży pojemnik kosztuje 820 zł, zaś wywóz odpadów z niego - 60,80 zł.
Pojemniki i worki foliowe można zakupić w ZGKiM, ul. Płońska 43, pokój nr 6,
tel. 691-23-64. Do zawieranych umów dołączone są określone zasady, które przedstawiamy.

Życzymy wszystkim mieszkańcom naszej gminy pomyślności i dobrej współpracy
w 2003 roku.
Dyrektor i pracownicy

Zasady przekazania i u¿ytkowania worków foliowych do segregacji.
1. Przedmiotem objętych zasad są worki foliowe do segregacji o pojemności 120 litrów, w
kolorach : niebieski, czerwony i biały.
2. Worki są własnością ZGKiM i nie mogą być przedmiotem handlu.
3. Przekazywane będą mieszkańcom terenów wiejskich (rekreacyjnych) gminy Nasielsk wyłącznie do prowadzenia segregacji wytworzonych odpadów. Pozostali mieszkańcy prowadzą
zbiórkę posegregowanych odpadów bezpośrednio do ustawionych zestawów pojemników 1100l.
4. Worki udostępnione będą osobom które podpisały umowę na wywóz nieczystości z ZGKiM
nieodpłatnie przez jego pracownika.
5. Po napełnieniu odbierane będą wg ustalonego grafiku z miejsca określonego w umowie.
6. Pracownik który będzie odbierał napełnione worki ma prawo kontroli ich zawartości.
7. W przypadku zmiany przeznaczenia worka lub jego napełnienia innymi odpadami niż dla
niego przeznaczone, zostanie naliczona opłata jak za wywóz odpadów komunalnych.
8. Nowy worek zostanie przekazany przez pracownika ZGKiM po odebraniu napełnionego i
odnotowaniu w prowadzonej ewidencji zbiórki odpadów i surowców wtórnych.
9. Segregacja odpadów będzie wg podziału:
- worek niebieski - makulatura
- worek czerwony - szkło
- worek biały – plastyk
Worek czarny lub pojemnik służy do innych odpadów komunalnych nieposegregowanych.
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Z kart historii naszego miasta

Kino ,,Niwa”

Piękno starych
budowli
Czy podoba się nam nasze miasto? Czy podoba się jego zabudowa
i rozwiązania komunikacyjne? Myślę, że myślimy podobnie. Kochamy
to miasteczko, ale wiele byśmy tu zmienili. W ostatnich latach wybudowano u nas kilka prywatnych, bardzo ciekawych architektonicznie,
budowli. Nie wszyscy nawet o nich wiedzą, ponieważ usytuowane są
one na ogół w miejscach rzadziej uczęszczanych. Wyjątkiem jest tu
hotel i restauracja ,,Stary Młyn”. Położony przy centralnej arterii przyciąga wzrok i zmusza niejako do zatrzymania się i wejścia do jego
wnętrza. I tylko ta przysłowiowa łyżka dziegciu: wszystko byłoby O.K.
(jak mówi młodzież), gdyby nie sąsiedztwo szkaradnych komórek będących... własnością miasta. Nieciekawe szczyty bloków też nie po-

prawiają estetyki tego miejsca.
W tytule zapowiedziałem, że będę pisał o pięknie starych budowli.
Myślę, że nie odbiegłem od tematu. Moja dygresja mówiła o tym, jak z
czegoś brzydkiego (stary młyn) można zrobić coś ładnego (nowy Stary Młyn). Wracam jednak do tematu. Kilka miesięcy temu przedstawiliśmy fotografię ciekawego pod względem architektury budynku, napisaliśmy też, że jego fragmenty istnieją do dzisiaj. Zapytaliśmy, gdzie
on jest usytuowany. Większość osób, które podjęły próbę znalezienia
odpowiedzi twierdziła, że to niemożliwe, aby tak ładny budynek był
kiedyś w Nasielsku.
Dzisiaj, już nie w formie zagadki, przedstawiamy kolejną nasielską
budowlę. Pokazaliśmy tę fotografię ludziom w różnym wieku. Okazało się, że nie tylko młodzież ma kłopoty z jej zlokalizowaniem. Niektórych zmyliły niemieckie napisy na drogowskazie. Zdjęcie zostało wykonane w czasie wojny i przedstawia budynek, w którym obecnie mieści się kino ,,Niwa” i redakcja ,,Życia Nasielska”.
Myślę, że większości z nas bardziej podoba się stara budowla niż obecna. Jestem przekonany jednak, że i dzisiejszemu budynkowi można
byłoby dodać trochę blasku, a zwłaszcza ożywić jego szarą i martwą
ścianę zewnętrzną na wysokości pierwszego i drugiego piętra. Modernizacji wymaga też i jego wnętrze. O potrzebie przebudowy mówiło
się właściwie już od chwili wybudowania nowego kina (stary budynek
został zniszczony i rozebrany do fundamentów). Były już nawet kon-
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Orkiestra będzie grać
Tym razem nie postawiłem po tytule znaku zapytania. Okazało się
bowiem, że był niepotrzebny. Artykuł zamieszczony w poprzednim
numerze naszego pisma spotkał się z szerokim oddźwiękiem społecznym. Wymowa dyskusji nim spowodowanych jest jednoznaczna – orkiestra musi grać i będzie grać. Tego chcą zarówno ci, którzy tworzą
strażacki zespół muzyczny jak i ci, którzy lubią muzykę przez ten zespół wykonywaną. Bo w orkiestrach dętych jest, jak śpiewa Halina
Kunicka, jakaś siła. I tej siły nam wszystkim potrzeba.
W obecnym tekście pragnę przekazać czytelnikom kilka informacji
dotyczących historii innych orkiestr w naszym mieście. Tak to już jest
w życiu, że kiedy przychodzą trudne chwile, wracamy często myślami
do przeszłości. A tę widzimy najczęściej w różowych kolorach. Dlatego od razu na wstępie informuję, że trudnych chwil w dziejach nasielskich orkiestr było bardzo dużo i bardzo często wisiały nad nimi czarne chmury. I nie pierwszy już raz, ostatniej tym razem, nasielskiej
orkiestrze grozi upadek. Dotyczy to także orkiestry strażackiej.
W dziejach Nasielska bywały czasy, gdy funkcjonowało tu jednocześnie aż pięć orkiestr dętych. Swe orkiestry oprócz strażaków mieli
też rzemieślnicy (głównie szewcy), kolejarze, Żydzi i Niemcy. O trzech
ostatnich wiemy niewiele. Najwięcej wiemy o orkiestrze strażackiej,
co nie jest dziwne, ponieważ istnieje ona do dnia dzisiejszego. Jak
napisałem wcześniej, przeżywała ona jednak niekiedy trudne chwile.
O takiej sytuacji czytamy w Protokóle nr 22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mistrzów Cechu Szewskiego odbytego w dniu 15
października 1937 roku. Zapisano w nim, że Starszy Cechu pan Jan
Tomasiński oznajmił zebranym, że Zarząd Straży proponuje połączenie Orkiestry Rzemieślniczej i Orkiestry Strażackiej. Dodał przy tym
krótkie stwierdzenie – której nie ma. Dzisiaj, ta, której nie było, istnieje, natomiast ta, która działała, zakończyła swój byt (już po drugiej
wojnie).
Notatka dotycząca dyskusji w sprawie orkiestr jest bardzo krótka i
niezbyt dokładna. Z wcześniejszych protokółów wiemy jednak, że i
sytuacja orkiestry rzemieślniczej, nazywanej niekiedy orkiestrą
szewską, była bardzo trudna. Niekiedy dochodziło do konfliktów, a
nawet swoistego rodzaju demonstracji. W protokóle z Walnego Zebrania Członków Cechu Szewskiego z roku 1936 czytamy, że w dniu
3 maja orkiestra nie przybyła po sztandar. Było to poważne uchybienie, ponieważ w Polsce międzywojennej wysoko ceniono honorowe
zachowania, a pojęcia Bóg, Honor i Ojczyzna były najważniejszymi
życiowymi wskazówkami dla każdego, kto uważał się za prawdziwego
Polaka.
Na jednym z następnych zgromadzeń mistrzów profesji szewskiej postawiono wniosek o przyłączenie orkiestry rzemieślniczej do Stowarzyszenia ,,Lira”. Po długiej i burzliwej dyskusji postanowiono jednak, że należy utrzymać dotychczasowy stan, tzn. że będzie ona nadal
orkiestrą rzemieślniczą utrzymywaną przez miejscowe cechy. Postanowiono jednak wprowadzić pewne oszczędności. Nie dotyczyły one
jednak dwóch spraw. Zdecydowano, że należy utrzymać stanowisko
kapelmistrza oraz własny lokal orkiestry. Na omawianym wcześniej
posiedzeniu Zarządu Cechu Szewców rzucono myśl, aby powołać koło

dokończenie na str. 16
kretne projekty jego rozbudowy. Wiele mówiło się o tym przed każdymi wyborami. Także i obecnymi.
Na podstawie rozmów ze starszymi mieszkańcami Nasielska ustaliłem funkcje, jakie spełniał budynek, w miejscu którego stoi dzisiejsze
kino. Na parterze w części tylnej znajdowała się początkowo elektrownia. Siłą napędową dla potężnej prądnicy był silnik na ropę. Parter od strony ul. Kościuszki użytkowała straż. Tu też znajdował się jej
garaż. Obok mieścił się sklep. Początkowo był to sklep z obuwiem, a
następnie cukiernia. Na piętrze mieściła się sala, w której urządzano
imprezy kulturalne i okolicznościowe. W czasie wojny Niemcy w części po elektrowni trzymali konie, a w części frontowej mieściła się kawiarnia. Początkowo mogli z niej korzystać Polacy, później dostępna
była tylko dla Niemców. Myślę jednak, że moje ustalenia nie są pełne,
a ci, którzy mają inne wiadomości na ten temat, podzielą się nimi z
czytelnikami ,,Życia Nasielska.”
AZ.
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W Nasielsku stanie pomnik
Oto projekt pomnika, który być może w niedługim czasie pojawi się w naszym mieście. Autorem projektu jest
pan Sławomir Umiński.

Podziękowanie
„Spieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”

Rodzinie, Przyjaciołom i Tym,
którzy wspierali nas
w tych trudnych chwilach
oraz Wszystkim,
którzy brali udział w pogrzebie

W związku z licznymi postulatami mieszkaców Nasielska, dotyczącymi uwieńczenia
historycznych postaci znaczących dla kraju, regionu, czy naszego miasta, zwracamy się do
czytelników o opinie, wnioski
i propozycje. Jeśli uważają Państwo, że w Nasielsku powinien
stanąć pomnik znanej postaci - napiszcie do nas. Najciekawsze propozycje opublikujemy na łamach naszej gazety.
Redakcja

ŚP. Franciszka Borzyńskiego
wyrazy wdzięczności
składa
Marianna Danisiewicz
z Rodziną
Janusz z Radzanowa

Życie bez uzależnień
W dniach od 10 października do 30 listopada w gimnazjach na terenie naszej gminy został przeprowadzony konkurs literacki o tematyce profilaktyczno zdrowotnej, pt.: „Życie bez uzależnień”, poświęcony pamięci Marka Kotańskiego.
Nadrzędnym celem konkursu było uświadomienie młodzież „Co
może stracić uzależniając się od narkotyków, alkoholu...”. Organizatorami imprezy byli Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Dyrektorzy Szkół Gimnazjalnych.
Uczniowie mogli wybrać jeden z pięciu poniższych tematów:
1. Kraina ułudy szczęścia czy dno bólu, rozpaczy i straszliwej śmierci? - w formie wypracowania przedstaw swoją opinię na temat narkomanii.
2. Nie zamknięci w klatkach, a jednak zniewoleni - dowolna forma.
3. Moja wizyta na planecie Pijaka była bardzo krótka, bo... - dokończ
w dowolnej formie wypowiedź Małego Księcia.

4. Dlaczego ludzie sięgają po kieliszek? - pyta Mały Książe. Spróbuj
udzielić odpowiedzi w formie opowiadania z dialogiem.
5. W rzeczywistości żaden pijak nie żyje sam na swojej planecie. forma dowolna.
Po dwóch etapach zmagań Jury wyłoniło laureatów.
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 23.12.2002r. nagrody zwycięzcom
wręczył Burmistrz Miasta Bernard Dariusz Mucha.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Małgorzata Suwińska z Gimnazjum w Nasielsku, drugie miejsce przypadło Ewelinie Jońskiej z Gimnazjum w Pieścirogach, a trzecie Anecie Gers z Gimnazjum w Cieksynie.
Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom za czynny udział i pomoc w zorganizowaniu konkursu.
Poniżej publikujemy pracę Małgorzaty Suwińskiej - zwyciężczyni
konkursu.

Małgorzata Suwińska
KL III a
Publiczne Gimnazjum nr lw Nasielsku
nauczyciel: p. Bożena Kozłowska

Nie zamknięci w klatkach , a jednak zniewoleni
- dowolna forma.
List do mojej duszy.
,,Coś się dzieje z naszymi myślami
i emocjami, kiedy przelewamy je na papier,
nie są już tymi samymi co wypowiedziane słowa .
Są umieszczone w innym,
szczególnym kontekście,
i przemawiają na innym poziomie,

służąc raczej przemyśleniom duszy
niż rozumieniu dzięki zdolnościom umysłu”
Tomasz Moore
Warszawa 21.11.2001r.
Droga Nieznajoma !
Dlaczego mnie opuściłaś? Dlaczego pozwoliłaś mi doprowadzić się
do takiego stanu? Dlaczego wyciągnęłaś mój ą dłoń po coś, czego te-
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Nie zamknięci w klatkach, a jednak zniewoleni
raz nie umiem już nazwać? To nie jest trawka, ani „marycha”, ani
nawet amfa lub po prostu narkotyk -jak kto woli! Dla mnie jest to ból,
cierpienie, śmierć w morzu łez i krwi. Tyle jest innych, pięknych rzeczy, przynoszących radość i szczęście. Dlaczego akurat dla mnie wybrałaś ten los? Szczęście, które ma dwie twarze. Jedna to ekstaza,
zapomnienie, ułuda. Druga to ból, cierpienie, niepewność, czy dożyje
się kolejnego dnia - który i tak dla wielu będzie ostatnim. Dlaczego nie
pozwoliłaś mi iść inną drogą, żyć, kochać i być kochaną?
Kim ja teraz jestem? Nie umiem odpowiedzieć sobie na to pytanie.
Jedyna odpowiedź, która nasuwa się to - „Nikim”. Jestem nikim i nie
mam nic . Straciłam wszystko , rodziców , przyjaciół, wiarę i nadzieję
w to, że kiedyś uda mi się coś osiągnąć, stać się normalnym szarym
człowiekiem. Chciałabym kiedyś stanąć przed lustrem i ten jeden, jedyny raz nie brzydzić się sobą, uśmiechnąć się do siebie. Powiedzieć:
„Jestem z siebie dumna”.
Kiedyś miałam rodzinę, mamę, tatę, rodzeństwo. Często wspominam nasze wspólnie przeżyte chwile, śmiech mamy i powagę taty. Pamiętam, jak siadaliśmy wspólnie do kolacji, opowiadaliśmy śmieszne
historie. Bardzo ich kocham, ale chyba już za późno!
W domu nie przelewało się, ale mama zawsze powtarzała, że pieniądze nie są najważniejsze, że kiedy jest ich za dużo, to niszczą najważniejsze wartości człowieka. Uczyła całą naszą czwórkę, że należy
być dobrym, miłować bliźniego, pomagać innym.
Dziś straciłam swoją rodzinę. Nie chce mnie znać, dałam się sprzedać za pieniądze na kolejną dawkę. Nie mogę spełnić tego, czego przez
tyle lat uczyła mnie mama, przez tyle lat. Nie mogę, ponieważ jak mam
pomagać innym, miłować bliźniego, skoro nie miłuję nawet siebie.
Miałam tyle marzeń, pomysłów i pragnień. Chciałam skończyć szkołę, iść na studia, być lekarzem, ratować ludzi i pomagać im. Teraz to ja
potrzebuję pomocy. Nie umiem opanować swojej choroby. Chciałabym kiedyś obudzić się i być tak naprawdę szczęśliwa, wolna. Jestem
świadoma tego, że już zawsze będę uzależniona. Szkoda tylko, że tak
późno „otworzyłam oczy”. Z tej choroby albo się nie wychodzi, albo
jest się do końca życia zamkniętym w klatce. Nie można z niej tak po
prostu wyfrunąć. Klatka jest bardzo mała i kiedy chce się rozwinąć
skrzydła, trzeba uważać, żeby nie skaleczyć się. Moja klatka staje się
coraz mniejsza i już nieraz moje skrzydła zostały okaleczone. Pewnie
zapytasz, o jaką klatkę mi chodzi, przecież nie jestem skrępowana,
mogę robić, co chcę. To tylko się tak wydaje, to tylko na zewnątrz tak
wygląda. We mnie, w środku ciągle tkwi ta niewola. Każdy z nas narkomanów, jest uwięziony w krainie bólu i śmierci. Już nieraz widziałam ludzi umierających z bólu, zakrwawionych.
Ja sama wybrałam sobie taki los, nikt mnie do niczego nie zmuszał.
Można powiedzieć, że znajomi zaproponowali mi trawkę, ale nie wciskali mi jej na siłę. Chciałam zaszaleć, nie być gorsza od innych, spróbować czegoś nowego.
Wszystko zaczęło się trzy lata temu. Teraz zdałam sobie z tego sprawę, że były to najgorsze lata w moim życiu. Kiedy zaczęłam brać, miałam 15 lat. Skończyłam podstawówkę z najlepszym wynikiem w szkole. Zdałam do najlepszego liceum w Warszawie. Miałam przed sobą
ogromne perspektywy, mnóstwo planów na przyszłość, chciałam stać
się kimś, być potrzebna.
W nagrodę za dobre wyniki i dostanie się do wymarzonej szkoły,
rodzice wysłali mnie na obóz żeglarski do Augustowa. Bardzo ucieszyłam się, ponieważ były to moje pierwsze, prawdziwe wakacje spędzone poza domem, pierwsze i kto wie, może ostatnie. Do tej pory
spędzałam je najczęściej, pomagając mamie w jej małym sklepiku.
Dochody nie były wysokie, ale zawsze jakoś wystarczało na jedzenie,
ubrania i książki dla nas. Tata pracował jako dozorca w firmie produkującej części do samochodów. Rodzice kochali nas i chcieli zapewnić
nam jak najlepsze warunki.
W Augustowie poznałam wielu ludzi, którzy zapewniali mnie, że
są przyjaciółmi. Byli dla mnie bardzo mili, teraz już wiem, że chcieli
mnie pociągnąć za sobą na dno. Kiedy próbowali mnie pierwszy raz
namówić do zapalenia trawki, mówili: „ Kaśka przestań! Żyje się tylko raz, trzeba wszystkiego spróbować”. Byłam na tyle głupia, że wyciągnęłam rękę po skręta. Nie wiem, co mnie do tego popchnęło. Myślałam, że jak odmówię, to będą się ze mnie śmiać. Później stwierdziłam, że jeden skręt mi nie zaszkodzi, że nic złego mi się nie stanie. Tak

właśnie się zaczęło. Jeden, drugi, trzeci skręt. Potem chciałam spróbować czegoś mocniejszego. Pragnęłam doznać jeszcze większego odlotu, być szczęśliwa. Sięgnęłam po „marychę”. Uważałam, że nic złego
nie robię, że panuję nad tym wszystkim i kiedy będę chciała, mogę
przestać. Mimo że tak uważałam, brnęłam w to coraz głębiej.
Do domu przyjechałam całkiem odmieniona, rodzice nie poznali
mnie. Nie chciałam nic mówić, odpowiadałam tylko tak albo nie. Nikt
nie wiedział, co się ze mną dzieje, nie byłam już taka jak dawniej.
Przez kilka dni wszystko mnie bolało, byłam na głodzie. Nie znałam
nikogo w moim mieście, kto mógłby sprzedać mi działkę. Pewnego
dnia, kiedy szłam ulicą, obolała i załamana, spotkałam kolegę z obozu. Zastanawiałam się, co on tu robi, przecież mieszkał w innym mieście. Zapytałam go, a odpowiedź, którą otrzymałam, bardzo mnie zdziwiła. Powiedział, że uciekł z ośrodka dla uzależnionych. Wysłali go
tam rodzice, bo nie mogli już patrzeć, jak się zabija. Dał mi działkę w
zamian za nocleg. Poprosiłam go, żeby dał mi telefon jakiegoś dilera w
Warszawie.
Nie myślałam wtedy, co będzie za kilka lat, żyłam z dnia na dzień
tylko dla narkotyków. „Odlot” stał się moim życiem. Byłam cały czas
pewna, że panuję nad sobą.
Zaczęła się szkoła . Poziom w liceum był wysoki, a ja ledwo dawałam sobie radę. Widocznie mój organizm i umysł były już tak wyniszczone, że nie byłam w stanie niczego się nauczyć. W połowie roku
szkolnego zapowiedziano nam ważny test z matematyki. Nie miałam
siły się uczyć. Zadzwoniłam do znajomego mi już dilera. Poprosiłam o
coś na wzmocnienie. Powiedział, że najlepsza jest amfetamina i, że
nie muszę się dużo uczyć, wystarczy wziąć działkę i zdam na piątkę.
Mówił, że to najlepszy sposób na wkuwanie. Teraz wiem, że jeżeli
byłaby to prawda, to amfetamina sprzedawana by była w każdej szkole, jako dodatek do drugiego śniadania. Wzięłam i ...zdałam na piątkę.
Nie wiem tylko, dlaczego później nic nie pamiętałam. Po tym zdarzeniu już zawsze, kiedy miałam kłopoty z nauką, brałam amfę i zawsze
pomagało. Zdarzało się często, że nie miałam kasy na towar. Wtedy
albo zwijałam się w kałuży krwi z bólu, albo kradłam. Wynosiłam najcenniejsze rzeczy z domu. W końcu rodzice zauważyli, że giną rzeczy
z domu, pieniądze ze sklepu. Wiedzieli już od dawna, że biorę, próbowali umieścić mnie w szpitalach, zakładach opieki, robili wszystko,
żebym przestała. Przestałam chodzić do szkoły i uciekłam z domu.
Kilka razy znalazłam się na policji. Nie miałam pieniędzy na działkę.
Błagałam dilera o kolejną pożyczkę, chociaż i tak wisiałam im już sporo kasy. Włóczyłam się po melinach, sprzedawałam się. To był mój
największy błąd w życiu. Nigdy sobie tego nie wybaczę. Chciałam wrócić do domu, rodzice....., rodzice..... udawali, że mnie nie znają nie
wpuścili mnie. Wiem, było im ciężko i jeszcze te moje kłopoty.
Byłam na samym dnie, po raz kolejny złapała mnie policja. Widząc,
w jakim jestem stanie, wysłali mnie na odwyk. Trafiłam do Monaru.
Wiele o nim słyszałam, ale nigdy nie przypuszczałam, że mogę się tam
znaleźć. Przyszedł do mnie Marek. To on otworzył mi oczy na świat.
Uświadomił wiele rzeczy, pomógł uwierzyć w siebie, ocalił moje życie.
Postanowiłam dać sobie szansę, przestać brać.
W Monarze jestem już cztery miesiące. Najtrudniejszy był ten pierwszy. Miałam depresję, chciałam uciec, zabić się. Przeżyłam tylko dzięki prawdziwym przyjaciołom. Pomogli mi, podzielili się cząstką swojego życia. Żyjemy razem i pomagamy sobie w swoich cierpieniach.
Tak łatwo jest zacząć brać, a tak trudno jest się z tego wyzwolić.
Dużo dałabym, żeby wszystko odkręcić, żeby nie być uwięzionym.
Moje życie stało się zagadką. Nie wiem, czy kiedy dostanę przepustkę i wyjdę, nie zadzwonię do dilera, czy znów nie będę chciała
wyfrunąć z klatki. Boję się, że kiedyś mogą znaleźć mnie martwą na
dworcu lub w jakimś rowie. Nikt nie będzie o mnie pamiętał, nic nie
osiągnęłam. Zniszczyłam sobie życie i nie wiem, czy kiedyś uda mi się
naprawić błędy.
Wiem, że zawsze będę już uzależniona, ale mam nadzieję, że opanuję siebie i moją chorobę. Mam nadzieję, że będę mogła żyć normalnie i nie kaleczyć się o swoją klatkę.
Wierzę, że jeszcze mnie nie opuściłaś, moja droga Duszo. Ufam, że
zrozumiesz mnie i pomożesz mi kiedyś zaufać sobie. Marzę, że kiedyś
będę szczęśliwa i będę żyć w miarę normalnie. Dążę do tego każdego
dnia, przezwyciężam strach, ból, niepewność.
Narkomanka
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WOŚP w Nasielsku
Początek stycznia to tradycyjnie czas grania Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Corocznie w jej trakcie zbierane są fundusze na
różne cele związane z ratowaniem życia i ochroną zdrowia dzieci. W
tym roku Orkiestra pod „batutą” niezmordowanego Jerzego Owsiaka
zagrała po raz jedenasty. Tegoroczna zbiórka była przeznaczona na
zakup sprzętu medycznego dla oddziałów noworodków i dzieci młodszych.
W niedzielę 12 stycznia br. WOŚP zagrała po raz drugi także u
nas, w Nasielsku. Od rana tego dnia w teren ruszyli wolontariuszeuczniowie szkół, zbierający do puszek datki. O godzinie 13.00 na
nasielskim Rynku rozpoczęła się natomiast impreza, którą zainicjowało krótkie wystąpienie gospodarza miasta i gminy – Burmistrza
Miasta Nasielska, Bernarda Dariusza Muchy. Na scenie zaprezentowały się z występami dzieci z Zespołu Szkół Nr 1 w Nasielsku, Zespołu Szkół Nr 2 w Pieścirogach Starych i Szkoły Podstawowej w
Nasielsku oraz młodzież z Liceum Ogółnokształcącego. Również na
scenie i przed sceną obecnych zabawiała grupa artystyczna z Cieksyna. Występy były przeplatane licytacjami pamiątek i gadżetów WOŚP.
Licytowano również obraz podarowany organizatorom przez naszego malarza, pana Witkowskiego oraz prace plastyczne wykonane przez
dzieci. Właśnie jedna z prac uczniów była przedmiotem najbardziej
żywej i zaciekłej licytacji. Przez cały czas trwała loteria fantowa, której głównymi nagrodami były – ufundowane przez Burmistrza Miasta
Nasielska – rower oraz aparat fotograficzny. Zziębniętym widzom
strażacy z OSP w Nasielsku serwowali gorące posiłki, które organizatorzy nazwali „grochówką Jurka” i „bigosem Owsiaka”. Choć zi-

mowa pogoda nie dostroiła się do odświętnego charakteru dnia i spłatała nam obfitego śniegowo figla, to jednak przez całą imprezę na
Rynku pozostawało liczne grono mieszkańców Nasielska. Z kolei od
godziny 14.30 w kinie „Niwa” trwał koncert muzyczny. Zgromadził
on młodych ludzi spragnionych mocnego brzmienia. Na koncercie
zagrały zespoły: KAKAOWY POTWÓR, DROPSY, SIRIUS, HEYDAY, MOTORBREATH.
Wreszcie o godzinie 19.45 zgromadziliśmy się ponownie na Rynku, by podsumować krótko 11. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Nasielsku. Podana została wstępna kwota zebrana przez
wolontariuszy z ZS Nr 1 w Nasielsku. Burmistrz Miasta Nasielska
oraz organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom imprez.
Dokładnie o godzinie 20.00 – zgodnie z „orkiestrową” tradycją – wysłaliśmy wraz z setkami tysięcy ludzi w całej Polsce symboliczne „Światełko do nieba”. Światełkiem był ogień bengalski oraz ogień, którym
podczas krótkiego występu zionęli członkowie grupy artystycznej z
Cieksyna. Na koniec wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na przyszłoroczny , już 12. Finał WOŚP, który też będzie zorganizowany w
Nasielsku. Organizatorzy obiecali i zapewnili, iż tegoroczne doświadczenia i nowe pomysły pozwolą poszerzyć program kolejnego finału o
nowe atrakcje.
Marek Maluchnik
PS. Ze względu na konieczność jak najszybszego oddania niniejszego artykułu do druku oraz na chęć rzetelnego opracowania materiału, lista osób, którym Sztab 11. Finału WOŚP w Nasielsku chce podziękować za udział i pomoc w organizacji tegorocznej imprezy, jak
również łączna kwota zebrana przez wolontariuszy, zostanie opublikowana w kolejnym numerze „Życia Nasielska”.

Droga do gwiazd

Recyklingowa edukacja
Najistotniejszymi problemami ochrony środowiska są zanieczyszczenia oraz wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Z jednej strony
z roku na rok ilość wytwarzanych przez nas odpadów rośnie, z drugiej strony cały czas czerpiemy z przyrody różne surowce nieodnawialne. O ile problem wyczerpywania zasobów naturalnych jest mniej
zauważany i dlatego mniej się o nim mówi to sprawy związane z odpadami nie da się pozostawić niezałatwionej.
Zdajemy sobie sprawę, że budowanie składowisk i wyrzucanie na
nie nieposegregowanych odpadów to działanie bardzo nieracjonalne,
nieprzyszłościowe. Dlatego właśnie recykling musi stać się podstawowym zachowaniem związanym z odpadami. Nie tylko zmniejsza
on ilość odpadów, ale pomaga równocześnie oszczędzać surowce.
Trudno jest nam jednak przyzwyczaić się do segregacji śmieci, a
musimy rozpocząć organizowanie jej już w domu.
Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z ważności recyklingu. Społeczeństwo w gminie, w której powstają mechanizmy recyklingowe
wymaga edukacji.. Najczęściej dokonuje się jej poprzez drukowanie
ulotek informacyjnych i rozdawanie ich mieszkańcom. Trudno wymyśleć inną formę edukacji dorosłych, natomiast dużą uwagę należy
zwrócić na edukację recyklingową dzieci w szkole.
W wielu szkołach odbywają się zbiórki makulatury. Warto by również zbierać inne surowce wtórne np. szkło, plastik, aluminium, czy
baterie. Wymaga to jednak porozumienia ze służbami komunalnymi.
Ważnym zadaniem szkoły mogłoby być również przygotowanie do
segregacji odpadów w domu. W tym celu zajęcia z plastyki lub pracy
techniki można poświęcić projektowaniu lub budowaniu domowego
punktu segregacji śmieci. Przed przystąpieniem do pracy koniecznie
należy zapoznać dzieci z problemami związanymi z odpadami i wyczerpywaniem się zasobów naturalnych. Wyjaśnić na czym polega
recykling, że śmieci niekoniecznie muszą być czymś nieużytecznym,
czymś co tylko zawadza. Można z nich wytworzyć nowe użyteczne
przedmioty. Korzyści jakie można osiągnąć z odzyskania odpadów
warto zilustrować konkretnymi przykładami:
• papier, gazety, szmaty przerabia się na papier, a mogą one także
służyć do wytwarzania alkoholu przemysłowego lub kompostowania;
• z odpadów z tworzyw sztucznych można produkować np. płyty lub
środki do utwardzania tynków, a także różnorodne materiały budowlane;

• stare oleje można zregenerować i znajdą ponownie zastosowanie;
• odpady szklane używane są z innymi domieszkami do wykładania
nawierzchni dróg lub ponownego przetapiania na szkło;
• granulowana i sproszkowana guma z opon jest surowcem używanym do produkcji wykładzin podłogowych, oleju, i czerni drukarskiej;
• odzyskiwać można różnego rodzaju metale np. żelazo, ołów, miedź,
aluminium.
Przy projektowaniu lub budowaniu domowego punktu segregacji
odpadów należy zwrócić uwagę na aspekt funkcjonalny, ale również
estetyczny.
Pojemniki na poszczególne odpady muszą być dostosowane do ich
wielkości (kształtu) oraz ilości wytwarzanych w określonym czasie.
Przewidzieć należy miejsce ustawienia punktu segregacji w domu.
Może to być np. kuchnia lub piwnica. Pojemniki najlepiej wykonać z
kartonów, wykorzystać można również plastikowe pojemniki, worki.
Na każdym z nich umieścić należy informację, co możemy wrzucać
do danego pojemnika czy worka foliowego.
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Z redakcyjnej
poczty
Szanowna Redakcjo!
Kierownictwo hali sportowej pragnie odnieść się do tekstu podanego w Życiu Nasielska z grudnia 2002 i zatytułowanego Dla kogo
hala?. Z tekstu wynika, iż młodzi piłkarze Żbika treningi zimowe
zmuszeni są rozpocząć w Nowym Mieście, gdyż kierownictwo klubu
nie może dojść do porozumienia a kierownictwem hali. Powodem tego
jest fakt, iż proponuje się młodym piłkarzom zajęcia po godzinie dwudziestej, czyli w czasie gdy młodzi piłkarze winni być w łóżkach. Prawda jest zupełnie inna. Od kilku lat młodzi piłkarze „ŻBIKA” korzystali w pełni z hali w okresie zimowym, czego potwierdzeniem jest
dokumentacja z ostatnich lat.
Korzystają z niej nadal biorąc udział w zajęciach SKS, lidze halowej, zawodach szkolnych na szczeblu gminy i powiatu. O tym kierownictwo ŻBIKA powinno wiedzieć. W miesiącu grudniu ustalono
z kierownikiem klubu iż młodzi piłkarze treningi rozpoczną w czasie
ferii zimowych (luty). Tyle wyjaśnień w sprawie piłkarskiej młodzieży. Szkoda więc iż zastosowano chwyt „poniżej pasa”, wprowadzając w błąd czytelników, kibiców a przede wszystkim piłkarską młodzież. Nie służy to na pewno rozwojowi sportu w gminie. Komu więc
na tym zależało?
Rozmowy z kierownikiem dotyczyły głównie piłkarzy seniorów
MLKS „Żbik”. To im właśnie zaproponowano zajęcia o godz. 2000.
Tak zresztą było w latach poprzednich. Wzięto bowiem pod uwagę
ich obowiązki, pracę zawodową i fakt, iż część z nich dojeżdża z zewnątrz łącznie z trenerem. Propozycje zostały przyjęte i w dn. 7 stycznia rozpoczęto treningi przy pełnej frekwencji dorosłych piłkarzy.
W sprawie funkcjonowania hali.
W okresie zimowym przez halę „przewija się” około 700 osób dziennie. Do południa odbywają się zajęcia dydaktyczne, po południu zaś
tylko zajęcia sportowe poprzez ruch, gry i zabawy, treningi i zawody
od rana do późnych godzin wieczornych dla wszystkich chętnych.
Nie prowadzi się działalności handlowej w postaci kiermaszy, wystaw i wyprzedaży. Bo takie jest przeznaczenie hali sportowej i służyć ma ona wszystkim mieszkańcom miasta i gminy. I służy.
Kierownictwo hali sportowej

Szanowna Redakcjo!
W imieniu wielu starszych osób z Osiedla na Warszawskiej bardzo
proszę o zainteresowanie kogoś z Urzędu lub nawet samego Burmistrza, aby spowodował, żeby na głównej ulicy miasta, ulicy Warszawskiej, założyć na jednym ze słupów latarnię.
Ulica jest bardzo dobrze oświetlona, tak jak całe miasto. Na każdym słupie jest latarnia, tylko brak jej właśnie na tym słupie.
Nie byłoby może to tak ważne gdyby nie fakt, że w tym miejscu z
jednej strony są zarośla i śmietnik, a z drugiej ogródki i właśnie tam
najczęściej skupia się młodzież, którą trudno zaliczyć do młodzieży
kulturalnej. Często tam zaczepia się starszych ludzi, zdarzały się też
przypadki wyrywania torebek z zakupami.
Myślę, że ta jedna latarnia w porównaniu do kilkuset świecących
w naszym mieście nie spowoduje rewolucji i nie zrobi wielkiej dziury
w budżecie gminy, a tak bardzo może pomóc nam starszym osobom.
Z wyrazami szacunku
stała czytelniczka Życia Nasielska
(nazwisko i adres znane redakcji)

Od Redakcji!
Popieramy prośbę naszej czytelniczki. Przekażemy sprawę tam gdzie
trzeba i mamy nadzieję, że zostanie ona pozytywnie załatwiona, o
czym .powiadomimy w następnym numerze.
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BURMISTRZ MIASTA
NASIELSK
woj. mazowieckie
Nasielsk, 2003-01-10
G. 7220/4/01/02/03
Na podstawie art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U z 2000
roku Nr 46, póz. 543) Burmistrz Miasta Nasielska podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości
położonych we wsi KONARY, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

1) Nieruchomość oznaczona jako działka nr 104/1 o powierzchni 0,25 ha.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość nie zabudowana , użytkowana jako pastwisko.
Kształty działki regularny. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej.
Nieruchomość leży poza zabudową wiejską w sąsiedztwie gruntów
użytkowanych rolniczo, w odległości około 5 km od Nasielska.
Teren przeznaczony na cele rolne.
Wartość nieruchomości wynosi 2.400,00 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

2) Nieruchomość oznaczona jako działka nr 104/3 o powierzchni 0,17 ha.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi pozostałość siedliska rolniczego z samodzielnym dojazdem od asfaltowej drogi publicznej w postaci drogi
wewnętrznej. Kształt działki nieregularny, teren zakrzaczony z nierównościami pozostałymi po rozbiórce budynków. Nieruchomość graniczy z działką nr 104/1. Na nieruchomość znajduje się nie dokończony fundament o wymiarach 6.95 x 18,00 m. Nieruchomość leży
poza zabudową wiejską w sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo, w odległości około 5 km od Nasielska. Teren przeznaczony na
cele rolne.
Wartość nieruchomości wraz z istniejącym fundamentem wynosi
5,600,00 złotych w tym :
- wartość fundamentu3.900,00 złotych
- wartość gruntu
1.700,00 złotych
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Własność przedmiotowych nieruchomości uregulowana jest w księdze wieczystej Nr 36083.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nasielsku w okresie od dnia 10 stycznia 2003 roku do dnia 7 lutego
2003 roku.

Łączymy się w bólu
z Koleżanką Dyrektor
Janiną Czyżewską
i Jej Mężem

z powodu śmierci
Syna Andrzeja
Koleżanki i koledzy emeryci
ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Stefana Starzyńskiego

w Nasielsku
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go województwa ciechanowskiego Marek Stamirowski, który jednocześnie występuje w ekstraklasie z drużyną Alumna.
Mecze mistrzowskie w IV lidze drużyna Sparty rozgrywa w nasiel-

TENIS STOŁOWY
Powrót tenisa stołowego

Najbardziej utytułowana sekcja sportowa Nasielska na pewien okres
czasu zniknęła z mapy tenisowej województwa. Po rozwiązaniu sekcji
tenisowej w Żbiku, niektórzy z czołowych zawodników i zawodniczek zakończyli kariery, inni bardziej utytułowani rozjechali się po
Polsce.
Ostatnio jednak coś drgnęło. W nowym powołanym klubie Sparta
powstała sekcja tenisa. Zaczęto treningi z najmłodszymi. Do Cieksyna przybył z Płocka ksiądz Józef Szczeciński - prezes klubu SKS Alumn
Płock, którego zawodnicy występują w ekstraklasie tenisa stołowego.
Aktywnie włączył się w rozwój tenisa w naszej gminie.
Aktualnie, zespół Sparty prowadzony przez Sławomira Szadkowskiego występuje w IV lidze mazowieckiej. Drużyna składa się z samych młodzików i kadetów. Niektórzy z nich regularnie biorą udział
w wojewódzkich turniejach klasyfikacyjnych w swoich kategoriach wiekowych. Na dzień dzisiejszy barw Sparty bronią: Paweł Czarnecki,
Sebastian Rejchel, Bartek Białorucki, Rafał Hermanowski, Karol Michalski, Łukasz Tećkowski i Robert Wierzchoń.
Natomiast, inni zawodnicy: Jacek Malicki, Paweł Kowalski, Albert
Czyżyk, Paweł Sokolnicki, Mateusz Niedzielski, i Paweł Rudziński
występują w III lidze i na dzień dzisiejszy reprezentują barwy Alumna
Płock, a spowodowane jest to tym, że ksiądz Józef zamierza w przy- Drużyna Sparty Nasielsk.
szłym sezonie przenieść drużynę do Cieksyna lub Nasielska i nie bę- skiej hali sportowej, natomiast trzecioligowcy Alumna w sali gimnadzie ona musiała zaczynać rozgrywek od klasy najniższej. Zajęcia z stycznej w Cieksynie, lub w Szkole Podstawowej w Nasielsku.
drużyną prowadzi były czołowy zawodnik Żbika i reprezentant byłered.

BRYDŻ
13.12.2002 roku w hali sportowej odbył się ostatni turniej w brydżu sportowym zaliczany do klasyfikacji Grand Prix Nasielska «2002.
Zwycięstwo w tych zawodach odniosła para Stanisław Sotowicz i Piotr
Turek. To była ważna wygrana dla Stanisława Sotowicza ponieważ
pozwoliła mu odnieść sukces w całym cyklu Grand Prix. Serdecznie
gratulujemy.
Rozgrywki, które zorganizował Klub Sportowy „Sparta”, cieszyły
się dużym zainteresowaniem nasielskich brydżystów oraz przebiegały
w sportowej atmosferze. Zorganizowano 11 turniejów, w których wystąpiło 28 zawodników.
Zarząd Klubu serdecznie dziękuje kierownictwu i pracownikom
hali sportowej za pomoc w organizacji zawodów.
K.S. „Sparta” organizuje czwarty już z kolei cykl o Grand Prix
Nasielska.
Na następny turniej zapraszamy 21 lutego 2003 r. o godz.18.00. do
jak zwykle gościnnej hali sportowej.
Wyniki turnieju grudniowego:
1. Stanisław Sotowicz i Piotr Turek
2. Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski
3. Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra
4. Dariusz Wydra i Jacek Raźniewski
5. Adam Banasiuk i Andrzej Żuliński
6. Elżbieta Krzemińska i Jerzy Krzemiński
7. Tadeusz Czeremużyński i Maciej Osiński
8. Józef Dobrowolski i Krzysztof Michnowski
9. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stanisław Sotowicz
Piotr Kowalski
Grzegorz Nowiński
Waldemar Gnatkowski
Paweł Wróblewski
Janusz Wydra
Janusz Czyżewski
Grzegorz Kosewski
Tadeusz Czeremużyński
Andrzej Żuliński

Adam Banasiuk
Krzysztof Michnowski
Dariusz Wydra
Maciej Osiński
Jacek Raźniewski
Teodor Brodowski
Wojciech Zaciewski
Jerzy Krzemiński
Elżbieta Krzemińska
Józef Dobrowolski
Zbigniew Michalski
Piotr Turek
Marek Rębecki
Alicja Bartosik
Adam Duczman
Stanisław Makowski
27-28. Sławomir Chojnacki
Bogdan Didkowski

98 pkt
97 pkt
94 pkt
91 pkt
86 pkt
85 pkt
82 pkt
72 pkt
57 pkt
53 pkt
52 pkt
27 pkt
17 pkt
9 pkt
8 pkt
8 pkt
7 pkt
7 pkt
kkk

92 pkt (63,9%)
85 pkt (59,0%)
83 pkt (57,6%)
79 pkt (54,9%)
76 pkt (52,8%)
71 pkt (49,3%)
66 pkt (45,8%)
57 pkt (39,6%)
40 pkt (27,8%)

Końcowa klasyfikacja Grand Prix Nasielska 2002.

1.
2-3.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25-26.

160 pkt
154 pkt
154 pkt
150 pkt
140 pkt
138 pkt
134 pkt
127 pkt
107 pkt
105 pkt

Kolejny bardzo dobry występ w rozgrywkach ligowych zanotowali
brydżyści K.S. „Sparta”. Po bardzo ciekawym meczu wygrali 18 : 12 z
dotychczasowym liderem rozgrywek „Wkrą” Żuromin. Po tym zwycięstwie drużyna „Sparty” plasuje się w pierwszej trójce rozgrywek
ligi okręgowej.
P.K.

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam lub wynajmę M4 w Nasielsku 75 m2
tel. 0605 387 895
Piec japoński „Zibro Kamin” ogrzewany naftą
sprzedam. Okazja! tel. 023 693 09 80
0600 560 847
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SZACHY
Bardzo dobrze spisują się szachiści nasielskiej Sparty występujący
w rozgrywkach Mazowieckiej Ligi Szachowej. Po 6 rundach (a będzie ich 10) na 20 zespołów występujących w tej lidze, Nasielszczanie zajmują wysokie 4 miejsce. W dwóch ostatnich meczach pokonali: Ursus Warszawa 6:0 i Modus Warszawa 3,5:2,5.
Aktualna tabela po 6 rundach:
1. WRZOS Międzyborów
25 pkt.
2. YMCA Warszawa
25 pkt.
3. CZARNI Węgrów
24 pkt.
4. SPARTA Nasielsk
21,5 pkt.
5. SZACHBEM Warszawa
20,5 pkt.
6. ELEKTRTCZNOŚĆ Warszawa
20 pkt.
7. ENTROPIA Warszawa 2
19,5 pkt.
8. MODUS Warszawa
19,5 pkt.
9. KORONA Góra Kalwaria
19,5 pkt.
10. ZIELONI Zielonka 1
19,5 pkt.
11. POLFA Grodzisk
19,0 pkt.
12. ENTROPIA W/wa I
18,5 pkt.
13. MTSZ Mińsk Maz.
17,5 pkt.
14. LEGIONOWIA Legionowo
17,5 pkt.
15. ZIELONI Zielonka II
17,5 pkt.
16. URSUS Warszawa
16,5 pkt.
17. SKOCZEK Siedlce
16,0 pkt.
18. ROSZMENI Piastów
12,5 pkt.
19. VIKTORIA Sulejówek
9,5 pkt.
20. AMATOR Jesionka
0,5 pkt.
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Przy tej okazji sekcja szachowa dziękuje Pani Alicji Tyc za inicjatywę i pomoc w wyposażeniu pomieszczeń w Bibliotece Miejskiej w
Nasielsku z Funduszy Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2002 r., gdzie szachiści trenują i rozgrywają mecze. Dziękują również Panu Łukaszowi Cejnógowi za sponsorowanie rocznej
prenumeraty Przeglądu Szachowego.
W. Kwiatkowski

PIŁKA SIATKOWA
W walce o II ligę
W sobotę 11 stycznia siatkarki nasielskiej Sparty rozegrały w Wołominie bardzo ciekawy i emocjonujący mecz barażowy o II ligę z
miejscową drużyną „Voley”. Na mecz pojechało wielu wiernych kibiców nasielskiej siatkówki i na pewno tego nie żałowali. gdyż mecz
stał na dobrym poziomie i było w nim wiele dramaturgii.
Ostatecznie nasze siatkarki, po twardej równej walce, przegrały
1:3. W czwartym secie, przy stanie 24:22 dla Sparty nasza zawodniczka zaryzykowała zagrywkę z wyskoku, niestety w aut. Za chwilę

Koledze Jerzemu Różalskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Żony
składa Redakcja „Życia Nasielska”

Państwu Janinie i Stanisławowi
Czyżewskim
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci syna Andrzeja
składa Rada Pedagogiczna
i pracownicy Szkoły Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

Koledze Jerzemu Różalskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Żony
składają koleżanki i koledzy
emeryci ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

był remis, a piłka kończąca należała do przeciwniczek.
Jak wyrównany był mecz wystarczy dodać, iż suma małych punktów wyniosła 92:86 dla naszych zawodniczek.
W meczu tym zespół „Sparty” wystąpił w składzie: Karolina Renkiewicz [kapitan], Dorota Smukowska, Sylwia Darkowska, Zuzanna Adamska, Karolina Kowalewska, Ada Górecka, Mariola Brych,
Ewelina Kuczborska, Małgorzata Skiba. Trenerem
zespołu jest Pan Waldemar
Wróblewski.
Następny mecz młode
siatkarki „Sparty” rozegrają w Siedlcach w dniu
18 stycznia. Natomiast
runda rewanżowa zostanie
rozegrana w lutym. W dniu
16 lutego o godz. 11.00 z
zespołem „Voley” Wołomin, a w dniu 22 lutego o
godz. 12.00 z drużyną
„Ósemki” z Siedlec.
Stawką tych meczy jest
awans do 1/4 rozgrywek o
wejście do II ligi.
Już teraz zapraszamy
kibiców siatkówki na halę
sportową, bowiem czekają
nas duże emocje.
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Orkiestra będzie grać

dokończenie ze str. 7

przyjaciół muzyki. Miałoby ono skupiać przyjaciół orkiestr. Składki członkowskie byłyby przeznaczane na utrzymanie zespołów muzycznych.
Przyczyną trudności w funkcjonowaniu orkiestr dętych w naszej gminie przed
wojną były kłopoty finansowe. Nie zmienia tego stwierdzenia nawet fakt, że
wspomniany tu cech szewski na cele orkiestry rzemieślniczej przeznaczał trzecią

część swego budżetu. Pieniędzy ciągle brakowało.
Problem ten aktualny jest
i dzisiaj. Nie jest to jednak
problem jedyny i chyba nie
Chciałoby się, aby jak najwięcej młodzieży naśladowało dawnych miłośników orkiestry jest to problem najważniejszy. Obecnie w orkiestrze
dętej. Na pierwszym planie orkiestranci Kazimierz Zalewski i Tadeusz Kordowski.
brakuje ,,młodego narybku” Dla orkiestry trzeba
więc pozyskać na nowo młodzież. Zarówno na temat sposobów pozyskania pieniędzy jak i sposobów
zainteresowania grą w orkiestrze dętej młodzieży toczą się rozmowy. Ci zaś którzy uważają, że Nasielsk musi mieć orkiestrę dętą, a sami z różnych względów nie mogą w niej grać, mogą ją wspomóc
finansowo.
AZ

