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SKŁADY STAŁYCH KOMISJI RADY

Komisja Gospodarki Komunalnej i Budżetu
1. Krzysztof Fronczak - przewodniczący
2. Andrzej Pająk - zastępca przewodniczącego
3. Janina Jarząbek
4. Andrzej Królak
5. Wojciech Krzyczkowski
6. Dariusz Leszczyński
7. Andrzej Wierzchoń
8. Michał Wójcik

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1. Andrzej Zawadzki - przewodniczący
2. Janina Kownacka - zastępca przewodniczącego
3. Krzysztof Fronczak
4. Andrzej Królak
5. Jerzy Lubieniecki
6. Anna Łapińska
7. Stanisław Śmietański

Komisja Rolnictwa
1. Wojciech Krzyczkowski - przewodniczący
2. Stanisław Śmietański - zastępca przewodniczącego
3. Krzysztof Fronczak
4. Antoni Kalinowski
5. Jerzy Lubieniecki

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicz-
nego
1. Janina Kownacka - przewodniczący
2. Jerzy Lubieniecki - zastępca przewodniczącego
3. Janina Jarząbek
4. Wojciech Krzyczkowski
5. Dariusz Leszczyński
6. Andrzej Pająk
7. Stanisław Śmietański
8. Andrzej Wierzchoń
9. Michał Wójciak

Komisja do spraw Rodzin, Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Ochrony Środowiska
1. Janina Jarząbek - przewodnicząca
2. Janina Kownacka
3. Anna Łapińska
4. Katarzyna Rusek
5. Andrzej Zawadzki
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PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
KATARZYNA RUSEK

DUŻURUJE W CZWARTKI

W GODZ. 14.30-15.30

W BIURZE RADY MIEJSKIEJ

URZĄD MIEJSKI P.19

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

WOJCIECH ANDRZEJ KRÓLAK
DUŻURUJE W PONIEDZIAŁEK

W GODZ. 15.00-16.00
W BIURZE RADY MIEJSKIEJ

URZĄD MIEJSKI P.19

Czy w Nasielsku będą
Olimpijczycy?

Głośno się ostatnio mówi i pisze w całej prasie krajowej, o ko-
nieczności zbudowania dla byłych polskich „olimpijczyków” Domu
Spokojnej Starości.

Z inicjatywą taką wystąpił Polski Komitet Olimpijski, byli mistrzo-
wie i medaliści olimpijscy, oraz cały sportowy światek w Polsce.

Założył się Specjalny Komitet i powstała w Warszawie Fundacja
Dom Rodziny Olimpijskiej. W skład Komitetu między innymi weszli
tak zacni sportowcy jak: mistrzowie olimpijscy w boksie Jerzy Kulej

i Józef Grudzień, legenda polskiego kolarstwa Ryszard Szurkowski,
przedwojenna olimpijka, brązowa medalistka Igrzysk w Berlinie Ma-
ria Kwaśniewska Maleszewska, ciężarowiec Zygmunt Smalcerz i jesz-
cze wielu innych znanych sportowców.

Fundacja działa pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskie-
go, a jej prezesem jest Józef Grudzień.

Do znacznych działań Fundacji włączył się Totalizator Sportowy,
który na ten cel w styczniu br. zorganizował Zakłady Specjalne, obie-
cując, że będą one jeszcze nie raz organizowane.

Wspomniany Komitet zaczął szukać po Polsce miejsca, gdzie mógł-
by powstać taki „Dom” i między innymi, za sprawą nasielskich dzia-
łaczy sportowych zainteresował się Nasielskiem.

W styczniu przybyła do Nasielska delegacja w składzie: Józef Gru-
dzień, Ryszard Szurkowski i Maria Kwaśniewska Maleszewska. Na
spotkaniu z burmistrzem Nasielska omówiono kilka propozycji obiek-
tów znajdujących się na terenie naszej gminy. Szczególnie zaintere-
sował ich jeden z nich i czynią wszelkie starania, by można byłoby go
pozyskać. Poszły w tym kierunku stosowne działania w Starostwie
Powiatowym, u Wojewody i w Sejmiku Wojewódzkim. Twierdzą, że
jak trzeba będzie pójdą też do Prezydenta RP.

Miejmy nadzieję, że uda im się pozyskać ten obiekt, a wówczas
Nasielsk może być widziany i słyszany w całej Polsce i będzie to na
pewno piękna wizytówka naszego miasta.

Od lewej: Ryszard Szurkowski, Maria Kwaśniewska Maleszewska,
Bernard Dariusz Mucha, Józef Grudzień, Adam Stamirowski
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1. Rolnicze szkolenia
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Nasielsku we współpracy z Urzę-

dem Miejskim organizuje w lutym następujące szkolenia dla rolni-
ków z terenu naszej gminy:

- Sytuacja na rynku mleka w Polsce po zakończonych negocja-
cjach akcesyjnych i wymagania dla gospodarstw mlecznych w świetle
regulacji polskich przepisów prawnych zharmonizowanych z przepi-
sami Unii Europejskiej. Szkolenie odbędzie się 19 lutego. Jego orga-
nizatorem jest p. Arkadiusz Pniewski a wykładowcą p. mgr inż. Al-
bert Jaworski.

- Wykorzystanie umiejętności i zasobów posiadanych przez kobie-
ty do tworzenia ofert rynkowych umożliwiających dodatkowe docho-
dy. Szkolenie odbędzie się 20 lutego. Jego organizatorem jest p. Ma-
ria Brzezińska a wykładowcą p. mgr inż. Barbara Grzegorzewska.

-  Wykorzystanie badań USG w chowie koni. Szkolenie odbędzie
się 26 lutego. Jego organizatorem jest p. Arkadiusz Pniewski a wykła-
dowcą lekarz wet. Maciej Skowron.

Trwają zapisy na kurs z zakresu wykonywania zabiegów środkami
ochrony roślin. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się na
to szkolenie 30 osób. Odpłatność za kurs wynosi 60 zł. Szkolenie
zakończy się uzyskaniem świadectwa (po zaliczeniu testu) upoważ-
niającego do wykonywania zabiegów chemizacyjnych. Informacje na
temat kursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim (pokój nr 6)
u p. Bogdana Ruszkowskiego.

Tam też można uzyskać informacje na temat przeglądów i moder-
nizacji opryskiwaczy polowych, kwalifikowanego materiału siewne-
go na sezon – wiosna 2003 oraz możliwości przebadania gleby pod
względem kwasowości.

2. Przygotowania do rozpoczęcia nowych
inwestycji

W styczniu prace na placach budów ulegają poważnemu ograni-
czeniu. W tym czasie trwają intensywne przygotowania do rozpoczę-
cia nowych inwestycji. Tak jest i w nasielskim Urzędzie Miejskim.
Kompletowane są dokumentacje związane z realizacją zadań inwe-
stycyjnych przewidzianych na rok 2003. Oto wykaz niektórych z nich:

-  opracowywany jest projekt techniczny kanalizacji sanitarnej dla
Pieściróg Nowych i Starych. Przewiduje się, że zostanie on wykona-
ny do 31 marca.

- wykonywany jest projekt na podłączenie do stacji uzdatniania
wody w Jackowie trzeciego odwiertu studziennego.

- do Urzędu Marszałkowskiego – Fundusz Ochrony Gruntów Rol-
nych (FOGR) złożony został wniosek o dofinansowanie budowy dróg
gminnych. Dotyczy on dwóch zadań. Pierwsze to ulica Topolowa (160
m, wjazd do drogi w kierunku Głodowa). Drugie zaś to ulica Siennic-
ka w Mogowie.

- opracowywane są projekty techniczne na sieci gazowe dla     miesz-
kańców ulic: Kościelnej, Św. Wojciecha i Polnej.

3. Przetargi
Ogłoszony został przetarg na budowę sieci wodociągowej z przy-

łączami w miejscowościach Pniewo i Krzyczki. Przewiduje się, że
zadanie to będzie współfinansowane ze środków SAPARD.

4. Pobór do wojska
W dniach od 3.II. do 25.II.2003r. zostanie przeprowadzony pobór

do wojska. Dla poborowych z terenu naszej gminy został ustalony
w terminie od  7 lutego do 17 lutego 2003r.

Obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Poborową
w powyższym terminie podlegają mężczyźni urodzeni w roku 1984.
Obowiązkowi temu podlegają też mężczyźni urodzeni w latach 1978
– 1983, którzy dotąd nie stawali do poboru.

Do poboru wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 17. rok

życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby woj-
skowej. Do stawienia się przed powiatową komisją lekarską wzy-
wa się też mężczyzn urodzonych w latach 1975 –1983, którzy ko-
rzystali z różnego rodzaju odroczeń (w tym i odroczeń ze względu

na stan zdrowia).
Kobiety, ale tylko niektóre, podlegają także obowiązkowi stawie-

nia się do poboru. Dotyczy to kobiet, które urodziły się w latach 1979
– 1985 i w roku szkolnym 2002/2003 kończą naukę w średnich, po-
maturalnych i policealnych szkołach medycznych.

5. Chrcynno
Mieszkańcy gminy interesują się dalszymi losami obiektów po by-

łej jednostce wojskowej. Informowaliśmy, że próby ich sprzedaży za-
kończyły się niepowodzeniem. Nie oznacza to jednak, że nikt nie in-
teresuje się tymi terenami. Można nawet powiedzieć, że zaintereso-
wanie to jest bardzo duże. W chwili obecnej trwają prace mające na
celu przekształcenie przeznaczenia gruntów w planie przestrzennego
zagospodarowania gminy. Z chwilą podjęcia przewidzianej w takiej
sytuacji uchwały ponowiona zostanie próba zbycia tej nieruchomo-
ści.

6. Szkoły ponadgimnazjalne
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku jest z pewnością jedną

z najładniejszych szkół w kraju. Nie oznacza to jednak, że pod wzglę-
dem estetyki i funkcjonalności i tu nie można już nic poprawić.
O wielu inicjatywach w tym względzie informowaliśmy naszych czy-
telników. Dokumentowaliśmy to zdjęciami. Ostatnio, w okresie ferii
zimowych, młodzież ZSZ otrzymała nowe estetyczne pomieszczenie.
Na potrzeby biblioteki szkolnej zaadaptowano salę na najniższym
poziomie obiektu szkolnego. Część lokalu przeznaczono na czytel-
nię. Mieścić się tu też będzie działający w tej szkole Klub Europejski.
Całość wygląda okazale. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był

dyrektor szkoły Grzegorz Duchnowski. Prace fachowe wykonał ro-
dzic – Mirosław Komendarski.

Także w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku przez całe ferie
trwały intensywne prace modernizacyjne. Szkoła, o czym już pisali-
śmy, otrzymuje pracownię multimedialną. W związku z tym przygo-
towywana była sala na przyjęcie sprzętu komputerowego. Zmieniono
przyłącze elektryczne, wykonano nową instalację elektryczną, zamon-
towano nowe drzwi, położono nową wykładzinę, zainstalowano od-
powiednie zabezpieczenia. W najbliższym czasie odbędzie się szkole-
nie kadry. Dyrektor szkoły Zdzisław Suwiński jest przekonany, że
wszystkie warunki postawione przed szkołą zostaną spełnione. Jest
jednak pewien problem. Ministerstwo zabezpiecza sprzęt kompute-
rowy, natomiast przygotowanie zaplecza technicznego i szkolenie
kadry obciąża szkołę. A koszt tej części inwestycji wyniesie około
30 000 zł. Z pewnością część należności (prace już zostały wykona-
ne) pokryje organ prowadzący szkołę, czyli Starostwo. Kto jeszcze
pomoże szkole?

Notował AZ



ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)STR. 4

Statystyka i co z niej wynika
Ci, którzy systematycznie czytają ,,Życie

Nasielska”, wiedzą, że w tekście pod tym ty-
tułem zamieszczam co pół roku fragmenta-
ryczne dane dotyczące demografii gminy Na-
sielsk. Niestety, w dalszym ciągu nie udało
mi się zebrać wiarygodnych danych dotyczą-
cych spraw gospodarczych.  Zgadzam się
z tymi, którzy twierdzą, że taka informacja
byłaby bardziej potrzebna, ponieważ dokład-
niej pokazywałaby czy nasza gmina rozwija
się, czy też w dalszym ciągu, jak piszą niektó-
rzy, zamiera. Jedno jest pewne – średnia za-
robków w naszej gminie jest dużo niższa niż
średnia zarobków w naszym mazowieckim
województwie (3000zł). Podobnie jest z bez-
robociem. Ale to tylko domniemanie. O ile
można jeszcze zebrać dane dotyczące bezro-
bocia, to średniej zarobków w gminie nie da
się chyba ustalić.

Uważam, że dane demograficzne też wiele
mówią o rozwoju naszej gminy. Na przykład
to, że w ciągu ostatniego półrocza ubyły u nas
23 osoby (było 19 443, jest 19 420) świadczy,
że dzieje się coś złego. Gmina Nasielsk ma
atrakcyjne położenie. Leży u wrót Warszawy,
ma z nią bardzo dobre połączenia drogowe
i kolejowe, wielu mieszkańców pracuje albo
w samej stolicy, albo na jej obrzeżach. Gmi-

na posiada doskonałe warunki do inwestowa-
nia (tereny, komunikacja). Ludności powin-
no więc przybywać, a nie ubywać. Nad przy-
czynami tego stanu warto się zastanowić.

Mówiąc o zmniejszaniu się liczby ludno-
ści w gminie trzeba wziąć pod uwagę to, że
ubyło tylko mieszkańców miasta (33). Nato-
miast liczba ludności wsi zwiększyła się o 10
osób. W chwili obecnej na nasielskiej wsi
mieszka 12 048 osób, a w mieście 7 372. Cho-
ciaż minimalny, ale jednak przyrost ludności
wiejskiej wiąże się z tym, że na wieś wraca
wielu emerytów z aglomeracji warszawskiej.
Przed laty przenosili się do Warszawy, aby tam
znaleźć pracę i mieszkanie. Teraz, mając już
emeryturę, zostawiają mieszkania dzieciom,
a sami wracają na wieś. Tu zazwyczaj cze-
kają na nich mieszkania po ich rodzicach. Ist-
nieje też możliwość zakupu domu lub wyna-
jęcie mieszkania. Zjawisko to będzie się nasi-
lać także z innego powodu. Wkracza do nas
,,moda” na pracę w mieście, a mieszkanie na
wsi.

W poprzednich odcinkach zwracaliśmy
uwagę, że podobnie jak w całej Polsce tak
i u nas jest więcej kobiet niż mężczyzn (9 759
: 9 625). Istnieją jednak różnice między mia-
stem a wsią. Kobiety mają przewagę tylko w

mieście (3 800 : 3572). Na wsi mieszka wię-
cej mężczyzn (6 053 : 5 995). Powoduje to
pewne komplikacje, ponieważ chłopcom ze
wsi trudniej jest znaleźć kandydatkę na żonę.
Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jedno
niepokojące zjawisko. Wystąpiło ono ostat-
nio w całej Polsce. Więcej osób umiera niż się
rodzi. Mamy więc do czynienia z tzw. przyro-
stem ujemnym. W ostatnim kwartale roku
2002 w naszej gminie urodziło się 48 osób
a zmarło 65. Sytuacja ta uległaby z pewno-
ścią zmianie, gdyby politycy zamiast tylko
mówić o prorodzinnej polityce państwa usta-
nowili prawa wspierające rodzinę. Dobrych
wzorów w tej kwestii nie brakuje.

Mniejsza ilość urodzin powoduje też po-
ważne komplikacje w dziedzinie oświaty. Je-
żeli w ostatnich latach rodzi się w naszej gmi-
nie w jednym roczniku o 100 osób mniej niż
rodziło się 10 lat temu, to oznacza jedno –
można zmniejszyć ilość oddziałów szkolnych.
Perspektywa jest taka, że  za dziesięć lat
wszystkie dzieci z gminy w wieku gimnazjal-
nym zmieszczą się w jednym obiekcie nasiel-
skiego gimnazjum i jeszcze będzie luźno. Już
obecnie występuje problem z zapełnieniem
szkół podstawowych. Jest on trudny do roz-
wiązania, ponieważ dotyczy małych dzieci.

AZ

,,Milowe kamienie” nasielskiej historii
Urząd Miejski zwrócił się do działających

na terenie gminy Towarzystw i osób zainte-
resowanych historią Nasielska i gminy o wska-
zanie 5 wydarzeń z dziejów Nasielska, krót-
kiego opisu tych wydarzeń oraz uzasadnienie
wyboru tych właśnie faktów. Towarzystwo
Miłośników Ziemi Nasielskiej uznało nastę-
pujące wydarzenia za przysłowiowe kamienie
milowe w dziejach miasta.

1065r. – pierwszy pisany dokument, w któ-
rym wymieniony jest Nasielsk. Chociaż do-
kument ten nie zachował się w oryginale (zna-
ny jest z innego przekazu), to jednak jego
wartość dla poznawania początków naszego
państwa nie jest kwestionowana. Dokumen-
tem tym Bolesław Śmiały uposaża klasztor
benedyktynów z Mogilna. Wśród grodów, z
których na rzecz klasztoru ma być pobierana
dziewięcina wymieniony jest także Nasielsk
(castrum Nasilzco ....nonum forum, nonum
denarum, nonum porcum, nonum poledrum,
nonum piscem....). Dokument ten informuje
nas, że już w połowie XI w. istniał nasielski
gród – ośrodek administracji książęcej oraz,
że istniało tu ważne miejsce wymiany han-
dlowej.

11.XI.1386r. – Książę mazowiecki Janusz I
w drodze wymiany przekazuje na własność
rycerzowi Jakubowi z Radzanowa i jego po-
tomkom miasto Nasielsk (a właściwie jego
część – 2/3). W dokumencie sporządzonym
na tę okazję Nasielsk został nazwany miastem
książęcym (Haereditates Nostras scilicet ci-

vitatem Nostram Nasielsco....). Od tej chwili
Nasielsk przestał być własnością księcia
(przez co należy rozumieć, że przestał być
własnością państwową). Stan ten trwał aż do
roku 1866. Zmiana właściciela wiąże się rów-
nież ze zmianą prawa organizującego jego
funkcjonowanie. Nasielskowi zostało nadane
tzw. prawo chełmińskie (niemieckie). Fakt ten
jest niewątpliwie jednym z najważniejszych
wydarzeń w dziejach miasta i przez wielu jest
uważany za początek ,,miejskości” Nasielska.
Szkoda tylko, że nadanie miastu ,,europejskie-
go” na ówczesne czasy prawa nie spowodo-
wało jego rozwoju. Stało się tak dlatego, po-
nieważ równocześnie z jego nadaniem Na-
sielsk stał się miastem prywatnym ze wszyst-
kimi z tego faktu wynikającymi konsekwen-
cjami (podporządkowanie interesom właści-
ciela).

1877 (1915, 1924, 1952) – Teren gminy prze-
cięła ważna linia kolejowa – kolej nadwiślań-
ska (Kowel – Warszawa – Gdańsk). Nasielsk
stał się miastem kolejarzy (nowe miejsca pra-
cy). Następnie po zbudowaniu nowej linii do
Sierpca (1915 wąskotorówka, a w roku 1924
linia szerokotorowa) stacja Nasielsk stała się
ważnym węzłem kolejowym. Nowa linia, cho-
ciaż tylko wąskotorowa, połączyła w roku
1952 Nasielsk z Pułtuskiem. I chociaż w ostat-
nich latach koleje przeżywają trudne chwile,
to jednak kolej pełni w naszej gminie ważną
rolę. Oprócz stacji Nasielsk na terenie gminy
znajdują się 4 przystanki – Jackowo, Kątne,
Studzianki, Cieksyn.

1866 – Ukazem carskim usamodzielniono
miasta prywatne. Z ukazu tego skorzystał tak-
że Nasielsk. Fakt ten i wybudowana w tym
okresie linia kolejowa miały decydujący
wpływ na dalsze losy Nasielska.

3,4.XII.1939r. – Przez kilka wieków współ-
gospodarzami Nasielska byli Polacy i Żydzi.
Często bywało tak, że obywateli polskich po-
chodzenia żydowskiego było w Nasielsku wię-
cej niż obywateli polskich pochodzenia pol-
skiego, niemieckiego i rosyjskiego. W dniach,
które tu podaliśmy, Żydzi zostali zmuszeni
przez Niemców do opuszczenia swojego mia-
sta. Ogromna większość wypędzonych woj-
ny nie przeżyła.

Myślimy, że jest jeszcze jedna data, ale to
już szósta data, którą można traktować jako
punkt zwrotny w dziejach Nasielska. To rok
1975. Zlikwidowano wtedy powiaty. Nasielsk
w ramach województwa zyskał większą sa-
modzielność. I chociaż ostatnio wróciły po-
wiaty, to jednak powrót samorządów w za-
rządzaniu gminą i powiatem pozwala na po-
dejmowanie żywotnych dla miasta i gminy
decyzji przez samych mieszkańców naszej
nasielskiej ziemi.

Dzień 11 listopada można traktować jako
rocznicę nadania praw miejskich dla Nasiel-
ska z zastrzeżeniem jednak, że w dokumen-
cie z 1386r. Nasielsk nazwany jest już mia-
stem. Fragment tekstu łacińskiego przytoczy-
liśmy powyżej.

AZ
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KRONIKA  POLICYJNA
9 stycznia w Nasielsku z szatni hali sportowej skradziono dwa te-

lefony komórkowe. Sprawcami okazali się nieletni uczniowie nasiel-
skiego Gimnazjum.

9 stycznia w Nasielsku Piotr O. kierował samochodem marki Po-
lonez w stanie nietrzeźwości.

Nocą 13/14 stycznia w miejscowości Jaskółowo nieustaleni sprawcy
z niezabezpieczonego magazynu skradli skóry bydlęce na szkodę
Krzysztofa P.

W okresie 10 – 14 stycznia nieustaleni sprawcy dokonali włama-
nia do budynku sportowego „Wkra” Cieksyn, skąd skradli sprzęt spor-
towy na sumę ok. 490zł.

Nocą 13/14 stycznia w Nasielsku nieustaleni sprawcy wybili trzy
szyby wystawowe w sklepie „Kameleon”. Wartość ok. 4000zł.

14 stycznia nieustaleni sprawcy po wejściu do nie zamkniętego
domu za pomocą taśmy skrępowali ręce i nogi Władysława i Czesła-
wy F, a następnie skradli pieniądze w kwocie 500zł.

18 stycznia z klatki schodowej przy ul. Piłsudskiego nieustaleni
sprawcy skradli wózek dziecięcy. Wartość ok. 500zł.

20 stycznia w miejscowości Popowo Borowe Natalia B. popełniła
samobójstwo. Przyczyn nie ustalono.

Nocą 19/20 stycznia w miejscowości Siennica nieustaleni spraw-
cy z niezabezpieczonego samochodu marki Fiat 126p skradli radio-
odtwarzacz marki „Sony” wraz z głośnikami na szkodę Rafała W.
Wartość ok. 100zł.

Nocą 22/23 stycznia w Nasielsku przy ul. Dąbrowskiego nieusta-
leni sprawcy po uprzednim wyłamaniu zamka w samochodzie marki
Fiat Punto skradli radio-odtwarzacz marki „Pionier” na szkodę Wła-
dysława K. Wartość ok. 775zł.

Nocą 23/24 stycznia w miejscowości Pieścirogi nieustaleni spraw-
cy skradli z posesji samochód marki Polonez Caro na szkodę Elżbiety
B. Wartość ok. 16000zł.

Nocą 23/24 stycznia w miejscowości Siennica Paweł O., Piotr K.
oraz nieletni Damian P. po wybiciu szyby w budynku „Instal” skradli
narzędzia o wartości ok. 50zł. Przy użyciu których tej samej nocy
w miejscowości Pieścirogi dokonali włamania do sklepu przy ul. Ko-
lejowej kradnąc artykuły spożywcze i pieniądze na szkodę Grzegorza
W. Wartość ok. 900zł.

W okresie 22 – 24 stycznia w Nasielsku przy ul. Warszawskiej nie-
ustaleni sprawcy włamali się do piwnicy kradnąc dwa górskie rowery
o łącznej wartości ok. 1080zł. na szkodę Teresy G.

Nocą 26/27 stycznia w Nasielsku z parkingu przy ul. Warszaw-
skiej nieustaleni sprawcy skradli samochód marki Fiat 126p. Wartość
ok. 1200zł. na szkodę Edwarda Ch.

28 stycznia w Nasielsku na ul. Elektronowej Marek W. kierował
samochód będąc w stanie nietrzeźwości.

Nocą 3/4 lutego w Nasielsku na ul. Garbarskiej został znaleziony
martwy Leszek D. Wstępne ustalenia wykazały że śmierć nastąpiła
w wyniku wyziębienia organizmu.

Nocą 4/5 lutego w miejscowości Lelewo nieustaleni sprawcy wła-
mali się do domku letniskowego skąd skradli, kosiarki elektryczne,
odzież, garnki, komplet kominkowy, czajnik elektryczny. Wartość ok.
4290zł. na szkodę Bogdana B.

„U babci jest słodko
świat pachnie szarlotką...”

Przedszkolaki -
Seniorom

W środę 12 lutego w Przedszkolu Miejskim w Nasielsku miała miej-
sce miła uroczystość. Na zaproszenie przedszkolaków przybyli na nią
seniorzy z działającego, przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej, „Klubu Seniora”. Dzieci wykonały program artystyczny,
którego tematerm przewodnim było święto Babci i Dziadka.

Zaproszeni goście nie kryli wzruszenia i podziwu dla małych arty-
stów. Piękne stroje z bibuły i kartonu, tańce, piosenki, wiersze, bajki
przeniosły widzów w świat teatru. Program był tak dobrze przygoto-
wany, że momentami wydawało się, że na scenie nie występują pięcio
i sześciolatki, ale zawodowi aktorzy.

Seniorzy w podzięce za ogromny wysiłek włożony w przygotowa-
nie programu częstowali dzieci, specjalnie upieczonymi na tą okazję,
ciastkami.

Mat

Nasielsk będzie
miał flagę

W Urzędzie Miejskim trwają pra-
ce nad projektem flagi naszego mia-
sta.

Autorem projektów jest Pracow-
nia Usug Plastycznych pana Wojcie-
cha Henrykowskiego z Makowa Ma-
zowieckiego.

Na okładce naszej gazety zamie-
ściliśmy propozycje, które naszym
zdaniem są najlepsze.

Jesteśmy ciekawi co sądzą Pań-
stwo o tym pomyśle.

Czekamy na listy.
A może mają Państwo inną wizję. Jak powinna wyglądać flaga

naszego miasta?
Propozycje prosimy nadsyłać do 7 marca.

Redakcja
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UE NIE JEST
SUPERPAŃSTWEM

Unia Europejska to nie są Stany Zjedno-
czone Europy. Co prawda ma własną flagę (12
złotych gwiazd tworzących krąg na ciemno-
niebieskim tle), własny hymn (Kompozycja
Bethovena do „Ody do radości” Fryderyka
Schillera), a nawet wspólną walutę (euro).
Lecz nie jest superpaństwem ze stolicą w
Brukseli.

Parlament Europejski nie uchwala samo-
dzielnie aktów prawnych. Państwa członkow-
skie przekazały pewne kompetencje organom
Unii w drodze umów międzynarodowych, za-
wartych dobrowolnie.

KIEROWNICTWO I
PRZEWODNICTWO

Strategiczne i polityczne kierownictwo UE
sprawuje Rada Europejska, czyli szczyt sze-
fów państw i rządów. Rada wyznacza najważ-
niejsze cele rozwoju, podejmuje najistotniej-
sze decyzje polityczne. Zbiera się dwa razy w
roku pod przewodnictwem szefa rządu pań-
stwa członkowskiego sprawującego przewod-
nictwo w Unii Europejskiej. Zadaniem pań-
stwa sprawującego przewodnictwo jest usta-
lenie listy spraw, którymi ma się zajmować
Rada i poszukiwanie kompromisu w przypad-
ku różnicy zdań państw członkowskim.

PARLAMENT EUROPEJSKI
Jest ciałem opiniodawczym i kontrolnym.

Rada UE i Komisja Europejska są zobowią-
zane do zasięgania jego opinii we wszystkich
sprawach. Parlament może zdymisjonować
Komisję.

Po rozszerzeniu Unii zasiądzie w nim 732
posłów (dzisiaj 626), w tym 50 z Polski, wy-
branych w krajowych wyborach powszech-
nych. Parlament obraduje w Strasburgu. Po-
słowie nie tworzą grup narodowych lecz frak-
cje polityczne (np. Chrześciańscy Demokra-
ci, Zjednoczona Lewica, Zieloni).

Parlament rozlicza Komisję Europejską z
wykonania budżetu i powołuje rzecznika
praw obywatelskich.

KOMISJA OBYWATELSKA
JAK ZARZĄD

Po rozszerzeniu Unii każde państwo bę-
dzie miało jednego, „swojego” komisarza,
członka KE (dzisiaj jest ich 20, niektóre pań-
stwa mają po dwóch). Komisja Europejska
jest organem reprezentującym interes całej
Unii, nie może podlegać wpływom żadnego z
państw członkowskich. Jest strażnikiem trak-
tatów, zarządza budżetem Unii i Fundusza-
mi Strukturalnymi. Składa propozycje aktów
prawnych Radzie UE i Parlamentowi Euro-
pejskiemu.

Przewodniczącym Komisji Europejskiej
jest były premier Włoch Romano Prodi.

RADA UNII EUROPRJSKIEJ
W skład rady UE wchodzą ministrowie

spraw zagranicznych i inni ministrowie upo-

ważnieni do działania w imieniu swych rzą-
dów. Rada UE podejmuje decyzje obowiązu-
jące wszystkie państwa członkowskie, zawie-
ra umowy międzynarodowe, uczestniczy w
uchwalaniu budżetu.

Podejmuje uchwały jednomyślnie lub więk-
szością. Podział głosów odpowiada liczbie
mieszkańców danego państwa. Po wejściu Pol-
ska będzie miała 27 głosów na 345 (tyle samo
co Hiszpania, ale więcej niż np. Finlandia i
Belgia razem).

LOGIKA POLSKIEJ DROGI
Polska droga do UE to ciąg logicznych zda-

rzeń rozpoczęty przez rząd Tadeusza Mazo-
wieckiego. U progu suwerenności pojawiły się
dwie idee, wydawało się, że bardzo odległe.
Pierwsza – członkostwo w NATO, druga –
Unia. Pierwsza została zrealizowana, gwaran-
tuje nam bezpieczeństwo. Wejście do UE za-
mknie ten proces. Gdy Polska znajdzie się w
UE, będzie to święto dla wszystkich, którzy na
tej drodze coś zrobili.
(Premier Leszek Miller w rozmowie z dzienni-
karzami „Gazety Wyborczej)

DLACZEGO UE?
Świat nie kończy się na Europie, ale Unia

Europejska jest jedynym w skali świata związ-
kiem państw, który kojarzy ich interesy naro-
dowe z korzyściami gospodarczymi, politycz-
nymi i społecznymi.

Połowa mieszkańców Europy (około
375mln. ludzi) to obywatele państw UE.

Na Unię Europejską przypada 23 procent
światowej produkcji przemysłowej i jedna pią-
ta światowego eksportu.

WSPÓLNOTA IDEI I
DOROBKU

Wstępując do UE skorzystamy z dorobku
państw Unii we wszystkich dziedzinach – od
gospodarki do prawa. Mamy też szansę umoc-
nić naszą tożsamość kulturową, pielęgnując
własne tradycje i obyczaje, tak jak czynią to
dzisiaj narody państw Unii Europejskiej.

Napływ kapitału i nowoczesnych techno-
logii do Polski przyspieszy wzrost gospodar-
czy, a tym samym przyczyni się do poprawy
sytuacji materialnej rodzin i obniżenia bezro-
bocia. Wielu korzyści i udogodnień nie da się
przeliczyć ani oszacować (np. swobody osie-
dlania i pracy w dowolnym państwie).

WIZJA PREMIERA
Nie chciałbym, by Unia była organizacją

kupców zajmujących się tylko gospodarką.
Unia to system wartości, które legły u podstaw
jej powołania. Dla mnie jest ekscytujące, że
projekt jednoczącej się Europy zakładał koope-
rację niedawnych wrogów: Niemiec i Francji,
Włoch i Grecji. Współzawodnictwo czołgów
przeniosło się na współzawodnictwo uniwer-
sytetów i jakości życia. Polska musi w tym
współzawodnictwie uczestniczyć, co podwyż-
sza wymagania w stosunku do nas. Nie chce-
my być statystą, chcemy kształtować bieg wy-

darzeń w przyszłej Europie.
(Leszek Miller, „Gazeta Wyborcza”)

KALENDARZ INTEGRACJI
Po dramatycznym, ale w finale szczęśli-

wym dla Polski szczycie kopenhaskim, koń-
czącym negocjacje dotyczące warunków przy-
stąpienia do UE, najważniejsze daty w kalen-
darzu integracji:
- 16 kwietnia 2003r. – podpisanie Traktatu
Akcesyjnego w Atenach;
- czerwiec 2003 – referendum;
- 1 maja 2004 – przystąpienie Polski do Unii
Europejskiej.

SEKRETARIAT PEŁNOMOCNIKA RZĄDU
DS. INFORMACJI EUROPEJSKIEJ.

UNIA BEZ TAJEMNIC

Komisariat PolicjiKomisariat PolicjiKomisariat PolicjiKomisariat PolicjiKomisariat Policji
tel. 997, Nasielsk 691-22-07,
691-23-77

Ochotnicza Straż PożarnaOchotnicza Straż PożarnaOchotnicza Straż PożarnaOchotnicza Straż PożarnaOchotnicza Straż Pożarna
tel. 998, Nasielsk 691-22-88

Pogotowie RatunkowePogotowie RatunkowePogotowie RatunkowePogotowie RatunkowePogotowie Ratunkowe
tel. 999, Nasielsk 69-30-999

Pogotowie GazowePogotowie GazowePogotowie GazowePogotowie GazowePogotowie Gazowe
tel. 691-22-22
Pogotowie Energetyczne Pogotowie Energetyczne Pogotowie Energetyczne Pogotowie Energetyczne Pogotowie Energetyczne Nasielsk
tel. 691-24-21
(po godz.15.00 Płońsk - tel. 662-26-45)
Pogotowie Wodociągowe Pogotowie Wodociągowe Pogotowie Wodociągowe Pogotowie Wodociągowe Pogotowie Wodociągowe Nasielsk
tel. 691-24-96
Pogotowie RatunkowePogotowie RatunkowePogotowie RatunkowePogotowie RatunkowePogotowie Ratunkowe
wraz z ambulatorium dyżuruje
całodobowo w budynku Przychodni
przy ul. Sportowej w Nasielsku.

„Pomarańczowa linia”
Telefon zaufania dla osób z problema-
mi alkoholowymi czynny:
wtorek - 16.00-20.00,
środa: 12.00-16.00, tel. 69-30-250.

Stacja Opieki - Centrum
Pielęgniarstwa Rodzinnego „Caritas”

Diecezji Płockiej
Gabinet zabiegowy w „Starej Plebanii”,
ul. Żwirki i Wigury 5 tel. 693-14-28, czyn-
ny jest od poniedziałku do piątku w godz.
7.30-19.00.
W soboty, niedziele i święta czynny
jest w godz. 8.00-10.00 i 16.00-18.00

INFORMATORINFORMATORINFORMATORINFORMATORINFORMATOR
MIEJSKIMIEJSKIMIEJSKIMIEJSKIMIEJSKI
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Była jedną z najwybitniejszych polskich
śpiewaczek operowych doby powojennej

Krystyna Szczepańska
Myślę, że w Nasielsku, a nawet w całej naszej gminie nie ma już

żadnej osoby, która znałaby osobiście Krystynę Szczepańską z d. Bu-
lak. A ona tu się urodziła i tu spędziła swe dziecięce lata. Jej ojciec,
Franciszek Bulak, był organistą w nasielskim kościele. Angażował się
w życie społeczne miasta i parafii. Ka-
pelmistrzował orkiestrze rzemieślniczej.
Współpracował ze szkołą i organizacja-
mi społecznymi. Powszechnie znaną i lu-
bianą osobą była jej matka – Stanisława
z Kozerów Bulak. W przekazach ustnych
wiele mówi się o jej nieprzeciętnej uro-
dzie i wysokiej kulturze.

O tym, dlaczego nasielszczanie winni
pamiętać o Krystynie Szczepańskiej naj-
lepiej mówią słowa zawarte w nadtytule
– była jedną z najwybitniejszych polskich
śpiewaczek operowych doby powojennej.
Tekst ten pochodzi z dokumentów doty-
czących jej pracy pedagogicznej. Przyto-
czyła go pani Zofia Peret – Ziemlańska
we wspomnieniu poświęconym wielkiej
śpiewaczce (Gazeta Wyborcza). O artystce pisał też Jerzy Waldorff. My,
mieszkańcy nasielskiej ziemi, mamy obowiązek znać tych ludzi, stąd
pochodzących, którzy osiągnęli niekwestionowane sukcesy w różnych
dziedzinach życia. A taką osobą jest niewątpliwie Krystyna Szczepań-
ska z d. Bulak.

Artystka urodziła się w Nasielsku 25 stycznia 1917 roku. Sakra-
mentu Chrztu św. udzielił jej w roku 1918 wikariusz nasielski ks.
Dominik Wilczyński. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Nasiel-
sku podjęła naukę w Żeńskim Gimnazjum im. Marii Konopnickiej
w Łomży. Następną jej szkołą było Państwowe Konserwatorium Mu-
zyczne w Warszawie. Ukończyła wydział nauczycielski.
Dalsze lata nauki i doskonalenia zawodowego przypadły na lata oku-
pacji (40 – 44). Jej nauczycielem śpiewu i sztuki aktorskiej był w tym
czasie znany i ceniony śpiewak i pedagog Stefan Belina – Skupiewski.
W czasie wojny śpiewaczka rozpoczęła działalność artystyczną. Wy-
stępowała na koncertach organizowanych przez Radę Główną Opie-
kuńczą. Po wojnie znalazła się początkowo w Lublinie a następnie
w Bytomiu. Z Państwową Operą Śląską w tym mieście związana była
przez lat 10 (1947 –1957). Od występu w roli Amneris w ,,Aidzie”
Giuseppe Werdiego w roku 1947 rozpoczęła się jej wielka kariera ope-
rowa. Kontynuowała ją w latach 1957 – 1965 w Operze Warszaw-
skiej, a od 1965 do r. 1967 w Teatrze Wielkim.
W tym czasie występowała gościnnie prawie we wszystkich teatrach
muzycznych naszego kraju. Jej nazwisko było magnesem przyciągają-
cym miłośników muzyki operowej. I to nie tylko w Polsce. Śpiewała
w Berlinie, Budapeszcie, Bukareszcie, Brukseli, Cluj, Erewaniu, Gan-
dawie, Kijowie, Leningradzie, Mediolanie, Moskwie, Palermo, Permie,
Rzymie, Sofii, Taszkiencie, Turynie, Warnie.
Pani Krystyna Szczepańska była też cenionym pedagogiem. Na stano-
wisku docenta wokalistyki w warszawskiej Akademii Muzycznej pra-
cowała od roku 1966. Cenili ją współpracownicy, ceniła ją młodzież.
Przytoczona już autorka wspomnienia o wielkiej artystce pisze, że stu-
denci podziwiali i kochali swoją Maestrę, a ci, którzy ,,wyszli spod jej
ręki” byli doskonale przygotowani do zawodu śpiewaka. Podkreśla
też, że Jej bezkonfliktowy charakter, zrównoważone usposobienie, życz-
liwy stosunek do ludzi i poczucie humoru zyskiwały pani docent po-
wszechną sympatię.
Nagrody i odznaczenia, jakie otrzymała pani Krystyna Szczepańska
za swą pracę artystyczną i pedagogiczną świadczą też o jej wielkości.
Spośród nich wymienię Nagrodę Państwową, Sztandar I i II klasy,
Krzyże Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Myślę, że jedna z największych polskich śpiewaczek mezzosoprani-
stek zasłużyła na to, aby pamiętali o niej mieszkańcy ziemi nasielskiej,
ziemi z której pochodziła. Nie ma jej już wśród żywych. Zmarła po
długiej i ciężkiej chorobie 30 sierpnia 1986 roku.

Wynotował AZ

Połączone Sztaby 11. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Nasielsku mają przyjemność podziękować wszystkim osobom,
które uczestniczyły w tegorocznym Finale WOŚP. Głębokie ukłony
należą się tym wszystkim, którzy potrafili podzielić się tym, co mają
z tymi, którzy potrzebują pomocy. Pragniemy podziękować wszyst-
kim mieszkańcom naszej gminy, którzy wzięli udział w imprezach,
jakie odbyły się w trakcie tegorocznego Finału w Nasielsku, a szcze-
gólnie tym osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się swoją
pomocą do jeszcze sprawniejszego i efektowniejszego przebiegu tego
szczególnego dnia.
Gorące podziękowania pragniemy złożyć na ręce:
- Pana Bernarda Dariusza Muchy, Burmistrza Miasta Nasielska, za
umożliwienie organizacji w Nasielsku 11. Finału WOŚP oraz za ufun-
dowanie nagród głównych loterii fantowej, Pana Zbigniewa Rutkow-
skiego, Sekretarza Miasta Nasielska oraz Pana Marka Maluchnika,
który koordynował prace sztabów ze strony Urzędu Miejskiego
w Nasielsku,
- Pani Alicji Tyc, Dyrektora MGOPS i pracowników MGOPS
w Nasielsku,
- Pana Wojciecha Sierzputowskiego, Dyrektora ZGKiM i pracowni-
ków ZGKiM w Nasielsku,
- Pana Wojciecha Wołkowicza, Komendanta Komisariatu Policji
w Nasielsku oraz funkcjonariuszy nasielskiej Policji,
- Pana Zbigniewa Zarańskiego, Miejsko-Gminnego Komendanta
Ochotniczych Straży Pożarnych w Nasielsku oraz dla strażaków z OSP
w Nasielsku,
- Pana Andrzeja Królaka, Prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Nasielsku,
- Pana Bogdana Wieczorka i pracowników Zakładu Energetycznego,
- Dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkół z terenu gminy, któ-
rzy wraz z dziećmi przybyli na imprezy,
- Pani Bożenny Zawadzkiej-Roszczenko, Dyrektora Zespołu Szkół
Nr 1 w Nasielsku oraz Pana Ireneusza Domańskiego, za osobiste za-
angażowanie się w przygotowanie imprez,
- Pana Jan Witkowskiego, za przekazanie obrazu swojego autorstwa
do licytacji,
- Pani Janiny Jarząbek za pomoc oraz Państwa: Kingi Jarząbek i Mi-
rosława Szczypka, za uświetnienie imprezy na Rynku,
- Pani Jadwigi Kobusiak, za ugotowanie pysznych gorących dań,
- Ofiarodawców, m.in. tych, którzy podarowali produkty do przygo-
towania posiłków: Pani Barbary Arciszewskiej, Pani Małgorzaty Szwej-
kowskiej, Pani Teresy Suwińskiej, Pani Grażyny Budek, Pana Janu-
sza Kaczorowskiego, Pana Piotra Gogolewskiego, Pana Jana Kowal-
skiego, Pana Tadeusza Bieleckiego, Pana Andrzeja Pawłowskiego, Pana
Bogdana Pawłowskiego, Pana Marka Jóźwiaka, Pana Macieja Krzycz-
kowskiego, Pana Wacława Jeżółkowskiego, Prezesa GS Nasielsk, Pana
Zdzisława Walczuka (Piekarnia „Dołek”), Pana Witolda Kamelskie-
go, Pana Roberta Bachanka, Państwa Teodory i Adama Siekierskich,
Państwa Anny i Marka Olbryś, Państwa Stanisławy i Franciszka Jóż-
wiaków, Państwa Marzeny i Mirosław Gronowskich, Państwa Ewy i
Piotra Zakrzewskich oraz in nych ofiarodawców,
- Dzieci i młodzieży, których występy uatrakcyjniły imprezę na Ryn-
ku,
- Wolontariuszy WOŚP, którzy pomimo niesprzyjającej pogody z
uśmiechem wypełniali swoje zadania.

Pragniemy poinformować, iż w trakcie Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w dniu 12 stycznia zebraliśmy łącznie 14.827,25 zł. Zo-
stał zatem pobity ubiegłoroczny rezultat. Nie osiągnęlibyśmy takiego
wyniku bez udziału szczodrych ludzi dobrej woli, których – jak widać
– nie brakuje w Nasielsku i na terenie całej naszej gminy.

Dziękujemy za to, co zdarzyło się w trakcie 11. Finału i już teraz
zapraszamy na kolejny, 12. Finał w styczniu 2004 roku. Wierzymy, że
i tym razem nie zawiedziemy się na Państwa ofiarności i gorących ser-
cach.

Z „orkiestrowym” pozdrowieniem
Katarzyna Świderska Elżbieta Fijalska
Agnieszka Pałaszewska Robert Parzonka
Sztab przy ZS Nr 1 w Nasielsku Sztab przy LO w Nasielsku

PODZIĘKOWANIE
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Kocham życie - prosto i zwyczajnie,

ludzi - serdecznie i szczerze,
świat - radośnie i ciekawie,

drzewa - cichutko i głośno.

Wiersze sercem pisane
A pisze je pani Stanisława Wiśniewska, emerytowana nauczyciel-

ka języka polskiego. Przez ponad trzydzieści lat pracy w szkole uczyła
swych podopiecznych nie tylko tego, co przewidywał program, ale za-
chęcała ich też do wyrażania myśli i uczuć mową wiązaną, czyli wier-
szem. A tego program raczej nie prze-
widywał. Tym, którzy jej posłuchali,
służyła radą i wskazówkami. Wycho-
wankowie pani Wiśniewskiej byli so-
lidnie przygotowani do kontynuowa-
nia nauki w szkołach ponadpodstawo-
wych. Miłość do mowy ojczystej za-
szczepiona przez nią w szkole podsta-
wowej zaowocowała niekiedy ukoń-
czeniem studiów wyższych na wydzia-
le polonistyki.

Pisaniem wierszy pani Stanisława
zajmuje się dopiero od lat trzech.
Wcześniej posługiwała się głównie
prozą. Jej teksty zamieszczał ..Adal-
bertus” - miesięcznik wydawany
przez parafię św. Wojciecha w Nasiel-
sku. Czytelnicy tego pisma bardzo lubili jej ,,ciepłe”, jak określają je
niektórzy, artykuły. Niezwykle ,,ciepłe” są też jej wiersze. W chwili
obecnej znane są one tylko najbliższym. Autorka pisała je z potrze-
by serca i tylko dla siebie, do szuflady. Nie zamierzała ich publiko-
wać. Nazbierało się ich bardzo dużo, blisko dwa stukartkowe zeszy-
ty. Zapisane są pięknym, prawie kaligraficznym, pismem. W charak-
terze pisma widać charakter człowieka. Nawet gdybym nie znał au-
torki wierszy, powiedziałbym, że pisała je osoba niezwykle zrówno-
ważona.

To zrównoważenie widać też w treści wierszy. I to zarówno wtedy,
gdy autorka pisze o tym, co ją raduje, jak i wtedy, gdy wskutek  życio-
wych wydarzeń, serce jej rozdziera ból. Źródłem tego zrównoważenia
jest głęboka wiara w Boga. To ona każe jej cieszyć się wszystkim tym,
co ją otacza, to ona nie pozwala jej upaść pod krzyżem, który, jak
pisze, dźwiga już nieskończenie długo (Mój Krzyż). Tematyka wier-
szy pani Wiśniewskiej jest bardzo szeroka. Interesuje ją wszystko, co
dzieje się wokół nas. Pisze o wydarzeniach z życia kościoła i kraju,
podziwia piękno dzieł ludzkich rąk i piękno stworzone przez naturę.
Jeden z wierszy poświęciła, na  przykład kamieniowi.

 Charakterystyczną cechą twórczości pani Wiśniewskiej jest pewien
dydaktyzm (ale w dobrym tego słowa znaczeniu). W większości wier-
szy ,,pouczani” jesteśmy w sposób pośredni. Rzadko, tak jak w wier-
szu ,,Pomagaj”, daje nam życiowe wskazówki wprost. Mnie osobiście
najbardziej przypadła do gustu trzecia zwrotka tego wiersza. Czyta-
my tam:

Obdarz chorych swą miłością,
niechaj cieszą się czułością,
zamień z nimi proste słowo,
niech narodzą się na nowo.

Wiersz to nie tylko treść, ale i forma. Nasza poetka jest w tej
kwestii tradycjonalistką. Świadczy o tym chociażby wyżej zacyto-
wana strofa. Nie znaczy to jednak, że obce jej są dzisiejsze normy
poetyckie. Tu wypadałoby zacytować wiersz pod tytułem ,,Samot-
ność”. Niestety, szczupłe ramy naszego pisma nie pozwalają na
głębszą analizę twórczości pani Stanisławy Wiśniewskiej. Być może
zrobimy to wtedy, gdy uda się wydać zbiorowy tomik wierszy na-
sielskich poetów. W takim wydawnictwie utwory pani Stanisławy
winny się bezwzględnie znaleźć. Zanim to jednak nastąpi będzie-
my drukować  poszczególne  jej wiersze w naszym piśmie. Tak czy-
niliśmy też do tej pory, uważaliśmy bowiem, że mieszkańcy nasiel-
skiej ziemi winni znać ludzi, którzy się czymś spośród nas wyróż-
niają.

AZ.

Dąb

Dąb dwustuletni stoi w ogrodzie,
jego gałęzie grube i ciężkie,
dwa wieki przeżył w trudzie i chłodzie,
on o historii mówi najwięcej.

Burze dziejowe widział dąb stary,
swoją potęgą wzbudza zachwyty,
nieba sięgają dębu konary,
pień meszkiem wieków bywa spowity.

Sad do parafii dawno należy,
a dąb spogląda z góry na wszystkich,
chciałby dorównać kościelnej wieży
i coś powiedzieć swoimi liśćmi.

To niemy świadek czasów minionych,
piękna historia naszej ojczyzny,
pomnik przyrody prawnie chroniony,
czas w nim uleczył wojenne blizny.

                               Stanisława Wiśniewska
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Nasielsk, dnia 2003-02-07

G.7220/5/01/02/03
BURMISTRZ MIASTA NASIELSK
woj. mazowieckie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
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, poz. 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) ogłaszam, że w dniu 3 marca 2003 roku o godz.
9.30 w sali Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Kilińskiego 10
odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiących własność gminy Nasielsk, położonych we wsi KO-
NARY, 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 wieczystej
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
samodzielnym 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 27 lutego 2003 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 zwróco-
ne w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu przez Burmistrza.

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 wyni-
ku przetargu ustnego.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Gruntami, Spraw Komunalnych, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 6 lub pod numerem
telefonu 0 prefiks 23 69-12-664, 69-12-574, 69-12-427 wew. 26 w go-
dzinach 9.00 - 15.00 oraz na stronie internetowej www.um.nasielsk.pl

SEGREGACJA
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w selektywnej zbiórce opa-

kowań: szklanych, plastikowych oraz makulatury.

Do pojemnika pomarańczowego na szkło:
Prosimy wrzucać - czyste, bez nakrętek:
- butelki szklane jednorazowe,
- słoje i słoiki po przetworach,
- pojemniki szklane,
- stłuczka szklana
Prosimy NIE wrzucać:
- zakrętek, kapsli, korków,
- luster szkła zbrojonego,
- szkła okiennego, szyb samochodo-
wych,
- ceramiki,
- przedmiotów wykonanych z połą-
czeń szkła z innymi materiałami

Do niebieskiego pojemnika, na papier:
Prosimy wrzucać - czyste, związane:
- gazety, magazyny, katalogi, prospekty,
- listy, papier do pisania, stare zeszyty,
- kartony, pudełka (złożone), torebki
papierowe
Prosimy NIE wrzucać:
- brudnych gazet, katalogów,
- papieru ozdobnego,
- papieru pakowego: od sera, mięsa,
po maśle,
- kartonów po jajkach,
- okładek segregatorów,
- kopert z okienkami foliowymi,
- papierowych filtrów,
- opakowań po napojach, jogurtach,
mleku,
- papierowych serwetek, chusteczek
higienicznych i obrusów,
- pudełek po czekoladzie i papiero-
sach

Do pojemnika
siatkowego, na butelki
PET:
Prosimy wrzucać - czyste bez nakrę-
tek:
- plastikowe butelki po napojach
PET,
- folie z tworzyw, reklamówki
Prosimy NIE wrzucać:
- opakowań po jogurtach, kefirach itp.,
- opakowań po olejach silnikowych i spożywczych,
- tworzyw piankowych i PCW,
- opakowań plastikowych po środkach do prania, szamponach, itp.
- przedmiotów wykonanych z połączenia tworzyw sztucznych z in-
nymi materiałami.

Korzyści płynące z systematycznej
selektywnej zbiórki selektywnej to:
- ograniczenie masy odpadów kierowanych na wysypiska i wydłuże-
nie czasu ich eksploatacji;
- znaczne zmniejszenie kosztów gospodarki odpadami;
- zmniejszenie częstości wywozu odpadów z gospodarstw domowych,
a więc oszczędności w budżecie domowym,
- czyste i zdrowsze środowisko;
- zgodne z nowym prawem wykonanie przepisów ustawy ochrony
środowiska.
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Zabytkowy park w Chrcynnie
Już kilka razy przekazywaliśmy naszym czytelnikom informacje

o neogotyckim pałacu w Chrcynnie. Wskazywaliśmy na jego znacze-
nie dla całej naszej gminy. Położony przy ruchliwej trasie wzbudzał
i wzbudza nie tylko zainteresowanie, ale i zachwyt osób tędy prze-
jeżdżających. Interesowali się nim i interesują miłośnicy wiedzy o prze-
szłości naszego kraju, interesowali się nim też miłośnicy piękna. A
uroda tego miejsca to nie tylko sam pałac, ale i jego otoczenie – pięk-
ny park krajobrazowy. Niedawno był bardzo zaniedbany, obecnie zaś,
podobnie jak pałac troskliwie restaurowany, odzyskuje dawny blask.

Nie wiemy, kto projektował park pałacowy w Chrcynnie. Istnieje
przypuszczenie, że był nim sam Henryk Marconi – projektant pałacu.
Przypuszcza się też, że cały obiekt powstał na miejscu wcześniejszej
siedziby właścicieli Nasielska. Z pewnością ważnym jej fragmentem
był park. Część drzewostanu została zachowana i weszła w skład
nowego parku. Świadczyć o tym może to, że chociaż większość drzew
w chrcyńskim parku pochodzi z okresu, kiedy budowany był pałac, to
są również na jego terenie drzewa starsze aż o 100 lat od tych, które
sadzone były w momencie budowy nowej siedziby.

Wiedza społeczeństwa naszej gminy o zespole pałacowo – parko-
wym w Chrcynnie jest niewielka. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy
jest to, że obiekt nie doczekał się jeszcze opracowania monograficz-
nego. Skąpa i roz-
proszona jest też
dokumentacja ar-
chiwalna. Opraco-
wania tematyczne,
a takie są, docierają
do wąskiego grona
odbiorców. Warto
byłoby je spopulary-
zować. Spośród
nich na szczególną
uwagę zasługuje
opracowanie Anny
Ilskiej, Wandy Kli-
maszewskiej i Jerze-
go Piotrowskiego
pt. ,,Park podwor-
ski w Chrcynnie
województwo cie-
chanowskie”. Jest
to praca dyplomo-
wa pisana pod kie-
runkiem prof. dr
hab. Longina Maj-
deckiego w Stu-
dium Podyplomo-
wym Ochrony i
Konserwacji Zabyt-
kowych Założeń
Ogrodowych SGGW AR w Warszawie. Tym właśnie opracowaniem
posłużyłem się w głównej mierze przy pisaniu tego tekstu.

Przez blisko pięćdziesiąt powojennych lat zespół pałacowo – par-
kowy nie miał właściwie właściciela. Skarb Państwa, który pełnił tę
rolę, nie przejawiał większej troski o przejęte mienie. Wydawało się,
że nikt i nic nie uratuje cennego zabytku. Cennego zwłaszcza dla nas,
mieszkańców ziemi nasielskiej. Od roku 1993 zespół pałacowo – par-
kowy na nowo jest własnością prywatną. Od Skarbu Państwa wyku-
pił go pan Aleksander Nawrocki. Obecnymi jego właścicielami są pań-
stwo Ewa i Krzysztof Poszepczyńscy. Prywatni właściciele z wielką
energią i znawstwem zabrali się za ratowanie zabytku. Dotyczy to
także parku. Jak powiedziałem wyżej, odzyskuje on dawny blask.

Państwo Poszepczyńscy planują wydanie folderu – informatora
obrazującego ich posiadłość. Dlatego też w moim krótkim przekazie
zamieszczam tylko kilka ciekawostek dotyczących parku. Posłużę się
tu cytatami z pracy, o której pisałem powyżej.

,,Układ kompozycyjno – przestrzenny samego parku jest dość zwar-
ty i regularny. Teren ma kształt zbliżony do prostokąta, a jego geome-

tryczny charakter podkreślają aleje z drzew przecinające się pod ką-
tem prostym. Aleje dzielą park na dwie części. Jedna, większa część,
ma charakter krajobrazowy z dużą ilością starodrzewia, dwoma sta-
wami oraz centralnie umieszczoną ruiną dawnego pałacu. Druga część
parku, zachodnia, była do niedawna gęsto zadrzewiona, trudnodo-
stępna ze względu na zwarty podrost i podszyt. W tej części znajdują
się fundamenty dawnych poniemieckich baraków szpitalnych”.

 Warto też wiedzieć, że większy staw o kształcie zbliżonym do
okręgu ma powierzchnię 1300m2, mniejszy zaś staw o wydłużonym
kształcie ma powierzchnię 560m2. W parku przeważają drzewa li-
ściaste. Jest ich 755 (159 grabów, 120 lip, 120 klonów, 106 wiązów,
79 robinii akacjowej, 52 kasztanowce, 51 jesionów, 17 jaworów. Po-
nadto z drzew liściastych są jeszcze pojedyncze egzemplarze brzóz,
leszczyn, głogów, jabłoni, różnych odmian topoli, bzów, czeremchy,
wierzb, dębów. Drzew iglastych jest tylko 17 (16 świerków i 1 mo-
drzew). Dwa jesiony zostały wpisane do rejestru pomników. Mają
one obwody (na wysokości 130 cm) 300 cm i 420 cm. Do tego reje-
stru kwalifikuje się jeszcze 15 innych drzew. Na terenie parku gnieź-
dzi się wiele gatunków ptaków.

Jak napisałem na początku, zespół pałacowo – parkowy w Chrcyn-
nie wzbudzał i wzbudza zainteresowanie ludzi różnych profesji. Tak-
że filmowców. Tu nagrywano duże fragmenty filmu ,,Beniamiszek”.
Lubili tu też bywać malarze i miłośnicy fotografii. Jestem pewien, że
po zakończeniu prac remontowo – modernizacyjnych zainteresowa-
nie tym zabytkiem jeszcze wzrośnie. Dobrze byłoby zaś, aby i inne
zabytkowe obiekty w naszej gminie znalazły się we władaniu takich
miłośników polskiej kultury, jakimi są właściciele Chrcynna – pań-
stwo Ewa i Krzysztof Poszepczyńscy.

AZ.

Kino „NIWA”
luty

21 - 27.02.2003.
Godz. 18.00
Harry Potter i Komnata tajemnic –  prod. USA
Reż.: Chris Columbus, Scen.: Steven Kloves.

W kolejnej drugiej części serii młody czarodziej Harry Potter (Da-
niel Radcliffe) i jego przyjaciele, Ron Weasley (Rupert Grint) i Her-
miona Granger (Emma Watson), stawiają czoła nowym wyzwaniom,
jakie czekają ich podczas drugiego roku nauki w Szkole Magii i Cza-
rodziejstwa w Hogwarcie. Cała trójka próbuje zdemaskować mrocz-
ne siły, terroryzujące ich uczelnię.

28.02 - 02.03.2003.
Godz. 18.00
SKOK –  dramat/krymina prod. USA
Reż. i Scen: David Mamet Wyst.: Gene Hackman,
Danny DeVito, Delroy Lindo, Rebecca Pidgeon,
Sam Rockwell.

Joe Moore ma piękną, młodą żonę, przyzwoity stan konta w ban-
ku oraz pasjonującą pracę - jest złodziejem i to najlepszym w swoim
fachu. Joe, jego żona Fran oraz wierni wspólnicy: Bobby Blane i Pin-
ky Pincus organizują napad na sklep jubilerski na Manhattanie. Nie-
stety, misternie utkany plan, burzy sprzedawczyni, która nie wypija
kawy ze środkiem usypiającym.
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jąc Ojrzeń 3:1. Najbardziej zaciętym spotkaniem turnieju okazało się
finałowe spotkanie pomiędzy Nowym Dworem Mazowieckim a go-
spodarzami – ekipą Urzędu Miejskiego w Nasielsku. W regulamino-
wym czasie 20 minut wynik brzmiał 1:1, zatem zgodnie z regulami-
nem rozgrywek do wyłonienia zwycięzcy konieczne były rzuty karne.

Lepsi w nich okazali się gospodarze, wygrywając 2:0.
Po rozegraniu meczu finałowego nastąpiła uroczystość wręczenia

uczestnikom nagród przez Bernarda Dariusza Muchę, Burmistrza
Miasta Nasielska. Puchary i dyplomy otrzymały wszystkie drużyny
biorące udział w rozgrywkach, kolejno :
I miejsce – UM Nasielsk
II miejsce – UM Nowy Dwór Mazowiecki
III miejsce – UG Pokrzywnica
IV miejsce – UG Ojrzeń
V miejsce – UM Pułtusk
VI miejsce – UG Nowe Miasto
VII miejsce – UM Legionowo

Zwycięska drużyna grała w składzie: Wojciech Krzyczkowski
(bramkarz), Michał Sakowski, Piotr Kowalski, Piotr Mychliński, Ro-
bert Bugalski, Wiesław Rosłoński, Andrzej Krzyczkowski, Mariusz
Kraszewski, Andrzej Kiliś i Andrzej Malon (kapitan).

Królem strzelców turnieju został Tomasz Czerwiński, napastnik
reprezentujący UG Ojrzeń, zdobywca 9 bramek. Za najlepszego bram-
karza turnieju został natomiast uznany Jacek Kowalski, który w czte-
rech meczach wpuścił tylko 1 bramkę (nie licząc rzutów karnych).

Na zakończenie Burmistrz Nasielska podziękował wszystkim za-
wodnikom za wspaniałą i sportową atmosferę oraz zaprosił na kolej-
ny turniej w przyszłym roku. Po części oficjalnej uczestnicy udali się
na poczęstunek.

Marek Maluchnik
Urząd Miejski w Nasielsku

W dniu 9 lutego br. na hali sportowej przy ZS Nr 1 w Nasielsku
odbył się IV Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Halowej Drużyn Sa-
morządowych o Puchar Burmistrza Nasielska. Organizatorem tur-
nieju był Urząd Miejski w Nasielsku. Zaproszenie przyjęło w tym
roku – podobnie jak w ubiegłym – 7 drużyn. Z ubiegłorocznych uczest-
ników zabrakło dwóch najlepszych drużyn: Urzędu Miasta Mławy
i Urzędu Miasta Płońska. Zastąpiły ich ekipy reprezentujące Urząd
Gminy Ojrzeń oraz Urząd Miasta Pułtuska. Poza nimi wystąpiły
reprezentacje: Urzędu Miasta Legionowa, Urzędu Gminy Nowe
Miasto, Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Urzędu Gminy
Pokrzywnica oraz gospodarzy – Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Wraz z drużynami przybyli również przedstawiciele władz samo-
rządowych – także jako grający zawodnicy. W drużynie Legionowa
zaprezentował się Janusz Grabiec, Zastępca Prezydenta Legiono-
wa. Reprezentacja Pułtuska miała w swoim składzie Tadeusza Na-
lewajka, Starostę Pułtuskiego i Cezarego Parzychowskiego, Sekre-
tarza Urzędu Miasta Pułtuska. Efektownymi paradami na bramkach
swoich drużyn zachwycali Jacek Kowalski, Burmistrz Nowego Dworu
Mazowieckiego i Dariusz Starczewski, Wójt Nowego Miasta. Pierw-
sze skrzypce w swojej drużynie grał jak zawsze żywiołowy Dariusz
Rachuba, Wójt Pokrzywnicy. Zza linii bocznej dopingował zaś swoją
ekipę Zdzisław Mierzejewski, Wójt Ojrzenia.

Wszystkie drużyny zostały w wyniku losowania podzielone na
dwie grupy. W grupie A znalazły się ekipy Nowego Dworu Mazo-
wieckiego, Legionowa, Pokrzywnicy i Nowego Miasta, zaś w gru-
pie B – Pułtusk, Ojrzeń i Nasielsk. W ramach grup drużyny rozgry-
wały mecze systemem „każdy z każdym”. Zgodnie z regulaminem
rozgrywek, ostatnia drużyna grupy A zajmowała po fazie grupowej
automatycznie 7. miejsce w turnieju, trzecie drużyny w każdej z grup
rozgrywały mecz o V miejsce w turnieju, drugie drużyny z obu grup –
mecz o III miejsce, zaś zwycięzcy grup – mecz finałowy.

Punktualnie o godzinie 10.00 organizatorzy powitali zgromadzo-
nych i zaprosili do udziału w turnieju. Po prezentacji drużyn sędzia
Marek Prusinowski (drugim sędzią był Marcin Szwejkowski) wyja-
śnił zasady rozgrywek, po czym rozpoczął się pierwszym mecz,
w którym spotkały się drużyny Pułtuska i Ojrzenia. Zakończył się on
rezultatem 0:4. W pozostałych meczach zanotowano następujące
wyniki meczów: Nowy Dwór Mazowiecki – Legionowo 5:0, Pokrzyw-
nica – Nowe Miasto 6:1, Pułtusk – Nasielsk 0:6, Legionowo – Po-

krzywnica 1:5, Nowy Dwór Mazowiecki – Nowe Miasto 2:0, Ojrzeń
– Nasielsk 3:3, Nowy Dwór Mazowiecki – Pokrzywnica 2:0, Legio-
nowo – Nowe Miasto 3:3.

Po zakończeniu fazy grupowej rozegrano mecze decydujące o miej-
scach zajętych przez drużyny. Jako pierwsze pojawiły się na parkie-
cie ekipy Nowego Miasta i Pułtuska, które grały o V miejsce. Po wy-
sokich porażkach w grupie samorządowcy z Pułtuska powetowali
sobie wcześniejsze niepowodzenia wygrywając ten mecz aż 6:1.
Z kolei mecz o III miejsce wygrała drużyna z Pokrzywnicy pokonu-

Burmistrz wręcza nagrodę królowi strzelców

Zwyciezka drużyna
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Sprzedam lub wynajmę M4 w Nasielsku 75 m2

tel. 0605 387 895

Sprzedam garaż murowany tel. 0607 533 319

Usługi remontowo budowlane tel. 0607 816 713
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Ekstraklasa w Cieksynie!
Z inicjatywy księdza proboszcza Józefa Szczecińskiego, który jest

prezesem klubu sportowego SKS „Alumn” Płock, odbył się w Ciek-
synie mecz ekstraklasy tenisa stołowego pomiędzy: Zielonogórskim
Klubem Sportowym Zielona Góra i Alumnem Płock.

Klub zielonogórski to aktualny wicemistrz Polski i lider tegorocz-
nych rozgrywek. W klubie tym występuje reprezentant kraju, dwu-
krotny mistrz Europy juniorów Daniel Górak, aktualnie trzeci za-
wodnik z listy krajowej Grzegorz Adamiak, oraz wielokrotny repre-
zentant Polski w wielu kategoriach młodzieżowych, aktualnie piąty
na listach zawodnik w Polsce Tomasz Redzimski.

Natomiast w drużynie Płocka wystąpili: Dariusz Kiełb – czołowy

zawodnik kraju, Jarosław Kołodziejczyk – były, wielokrotny repre-
zentant kraju w różnych kategoriach wiekowych, obecnie trener ka-
dry Polski juniorów i kadetów, Jaromir Pyrek – od wielu lat znajdu-
jący się w czołówce tenisistów stołowych w Polsce, oraz Nasielsz-
czanin Marek Stamirowski.

Faworytem meczu była drużyna z Zielonej Góry i ona też wygrała
4:1, umacniając się na pozycji lidera ekstraklasy.

Będąc przy drużynie z Zielonej Góry należy wspomnieć, że w klu-
bie tym, do ubiegłego sezonu występował Nasielszczanin, Krzysztof
Stamirowski, który miał swój udział w zdobyciu przez Zielonogó-
rzan wicemistrzostwa Polski, a przed tym, razem z Danielem Góra-

kiem, w kategorii juniorów, tytuł mistrza Polski w deblu i w druży-
nie.

Powracając do samego meczu, należy podkreślić znakomitą at-
mosferę, która za sprawą gospodarza meczu księdza Józefa Szcze-
cińskiego panowała przed spotkaniem, podczas i po meczu. Przybyli
zaproszeni przez księdza proboszcza nasielscy radni z burmistrzem
na czele, oraz wielu innych gości z Płocka, Nasielska i okolic.

Zawodnicy obydwu drużyn byli zaskoczeni tym, że w małej miej-
scowości można tak profesjonalnie przygotować spotkanie. Sędzia
międzynarodowy pan Józef Myrcik nie szczędził słów uznania dla
organizatorów.

Red.

Mistrz Europu juniorów Daniel Górak

Na pierwszym planie drużyna Alumn Płock
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17.01. w hali sportowej w Nasielsku po raz pierwszy w 2003 roku
spotkali się brydżyści. Przed rozpoczęciem turnieju puchar dla naj-
lepszego brydżysty Nasielska 2002 odebrał  Stanisław Sotowicz. Na-
grodę ufundował Klub Sportowy „Sparta”.

Po dekoracji 16 zawodników zasiadło do stołów rozpoczynając IV
edycję turniejów o Grand Prix Nasielska. Z minimalną przewagą ko-
lejne zwycięstwo odnotowała para Stanisław Sotowicz – Paweł Wró-
blewski.

WYNIKI TURNIEJU „STYCZNIOWEGO”:
1. Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski 78 pkt (61,9%)
2. Tadeusz Czeremużyński i Wojciech Zaciewski 75 pkt (59,5%)
3. Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski 73 pkt (58,9%)
4. Jacek Raźniewski i Dariusz Wydra 69 pkt (54,8%)
5. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński 61 pkt (48,4%)
6. Józef Dobrowolski i Maciej Osiński 54 pkt (42,9%)
7. Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra 52 pkt (41,3%)
8. Adam Banasiuk i Andrzej Żuliński 42 pkt (33,3%)

kkkk

W dalszym ciągu trwa dobra passa brydżystów „Sparty” Nasielsk
w rozgrywkach ligi okręgowej. Tym razem wyższość naszych zawod-
ników musiała uznać drużyna „Guldi” z Ciechanowa. Mecz zakoń-
czył się wynikiem
17 : 13.

Zakończyła się pierwsza runda rozgrywek ligowych. Drużyna
„Sparty” zajmuje czwarte miejsce z niewielką stratą do czołowej dwój-
ki. Nasielsk reprezentują trzy pary: Stanisław Sotowicz i Paweł Wró-
blewski, Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński, Waldemar Gnatkow-
ski i Janusz Wydra.

Klasyfikacja ligi okręgowej po pierwszej rundzie:
1-2. „Achtel” Ciechanów 132 pkt

„Wkra” Żuromin 132 pkt
3. „Świt” Ciechanów 123 pkt
4. „Sparta” Nasielsk 119 pkt
5. „Promyk” II Ciechanów 106 pkt
6. „Guldi” Ciechanów 99 pkt
7. „Ringo” II Płońsk 79 pkt
8. „Maks” Nowe Miasto 44 pkt

P.K.

TERMINARZ MECZY
ROZGRYWANYCH

PRZEZ ZESPÓŁ MLKS
„ŻBIKI” NA STADIONIE W

NASIELSKU
Seniorzy:
1. ŻBIK – BORUTA KICZYBOR 22.03.03 godz. 15.00 (sobota)
2. ŻBIK -  ŻYRARDOWIANKA 12.04.03 godz. 15.00 (sobota)
3. ŻBIK – SKRA DROBIN 26.04.03 godz. 15.00 (sobota)

4. ŻBIK -  STOCZNIOWIEC PŁOCK03.05.03 godz. 15.00 (sobota)
5. ŻBIK – GKS STRZEGOWO 17.05.03 godz. 15.00 (sobota)
6. ŻBIK – ŚWIT WARSZAWA 31.05.03 godz. 15.00 (sobota)
7. ŻBIK -  MKS CIECHANÓW 15.06.03 godz. 15.00 (niedziela)

Juniorzy:
1. ŻBIKI – BŁONIANKA BŁONIE 23.03.03. godz. 11.00 (niedziela)
2. ŻBIKI – LEGIONOWIA 12.04.03  godz. 11.00 (sobota)
3. ŻBIKI – ŻYRARDOWIANKA 26.04.03  godz. 11.00 (sobota)
4. ŻBIKI – POGOŃ GRODZISK 04.05.03  godz. 12.00 (niedziela)
5. ŻBIKI – GROM NOWY DWÓR 18.05.03  godz. 11.00 (niedziela)
6. ŻBIKI – ORZEŁ KAMPINOS 01.06.03  godz.  12.00 (niedziela)

ML TRAMPKARZE – rocznik ’89
1. ŻBIKI – PUMKS OSTROŁĘKA 23.03.03. godz. 14.30 (niedziela)
2. ŻBIKI – ŚWIT NOWY DWÓR 06.04.03  godz. 11.00 (niedziela)
3. ŻBIKI – KASZRELAN SIERPC 18.04.03 godz. 16.00 (piątek)
4. ŻBIKI – HID OSTROŁĘKA 30.04.03 godz. 16.00 (środa)
5. ŻBIKI – VIKLTORIA NOWE M. 04.05.03 godz. 16.00 (niedziela)
6. ŻBIKI – POLONIA WARSZAWA 18.05.03 godz. 15.00 (niedziela)
7. ŻBIKI – MARCOWIA MARKI 01.06.03 godz. 16.00 (niedziela)

ŻAKI rocznik ’91
1. ŻBIKI – UKS BŁYSKOWICA 30.03.03 godz. 11.00 (niedziela)
2. ŻBIKI – BRÓDNO 13.04.03 godz. 11.00 (niedziela)
3. ŻBIKI – DOLCAN ZĄBKI 27.04.03 godz. 12.00 (niedziela)
4. ŻBIKI – DRUKARZ WARSZAWA 11.05.03 godz. 12.00 (niedziela)
5. ŻBIKI – MAZOWSZE MIĘTNE 25.05.03 godz. 12.00 (niedziela)
6. ŻBIKI – JÓZEFOWIA 08.06.03 godz. 12.00 (niedziela)

W rozgrywanym meczu (IX rundy szachowej) Ligi Mazowiec-
kiej „Sparta” Nasielsk zremisowała z „Zielonymi” Zielonka I 3:3.

W dotychczasowych meczach szachiści „Sparty” Nasielsk od-
nieśli 5 zwycięstw, 2 mecze zremisowali i ponieśli 2 porażki, zaj-
mują 9 miejsce na 20 drużyn startujących w Lidze Mazowieckiej.

Duży sukces odnieśli juniorzy „Sparty”. Na turnieju szacho-
wym w Kętrzynie. 27-30 grudnia 2002 roku – Wiktor Skłucki wy-
nikiem 5 punktów z dziewięciu rund. Uzyskał II kategorię sza-
chową. A na turnieju szachowy w Olsztynie wypełnił normę na II
kategorię szachową. W tym samym turnieju Marcin Turek wypeł-
nił normę na V kategorię szachową. Cieszy nas dobra postawa
szachistów, smuci jednak fakt, że szachiści nasi ponownie bory-
kają się z problemami lokalowymi. Mimo szczerych chęci i dużej
pomocy ze strony dyrektora Biblioteki Publicznej pana Stanisła-
wa Tyca, lokal z którego korzystali sympatycy królewskiej gry
został przeznaczony do innych celów. Pomocną dłoń wyciągnęła
do nas dyrektor MGOPS – pani Alicja Tyc. Zaproponowała sza-
chistom pomieszczenie w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dalsze
losy naszych szachistów należą do decyzji naszych władz, Burmi-
strza i Rady Miejskiej.

Kwiatkowski Włodzimierz

PIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNA
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Z okazji 5 rocznicy powstania

życzenia wszelkiej pomyślności

dla właścicieli i pracowników firmy Standard

składa redakcja Życia Nasielska


