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OBRADOWAŁA RADA
26 lutego odbyła się piąta sesja Rady Miejskiej.
Po przedstawieniu porządku obrad i przyjęciu protokółów z

trzeciej i czwartej sesji, przystąpiono do dyskusji nad pierwszym
punktem posiedzenia.

Ze względu na dużą liczbę osób przybyłych na sesję w punk-
cie pierwszym rozpatrzono projekty dwóch uchwał: o zamiarze
likwidacji Szkoły Filialnej w Krzyczkach i o zamiarze likwidacji
Szkoły Podstawowej w Żabiczynie.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem przedstawił burmistrz.
W swoim wystąpieniu wyjaśnił powody, dla których zdecydowa-

no się podjąć taką decyzję (do najważniejszych należały oczywiście
względy finansowe). Burmistrz przekonywał, że uchwały o zamiarze
likwidacji są początkiem procesu likwidacyjnego.

Przybyli na sesję mieszkańcy wyrażali obawy o los dzieci, które po
likwidacji będą zmuszone dojeżdżać kilka kilometrów do innych szkół.
Deklarowali pomoc w prowadzeniu szkoły, aby obniżyć koszty utrzy-
mania.

W głosowaniu radni zadecydowali jednak o przyjęciu projektów
tych uchwał.

W następnym punkcie obrad radni i mieszkańcy wysłuchali wystą-
pień przybyłych na sesję przedstawicieli Urzędu Skarbowego, którzy
przedstawili zmiany w przepisach podatkowych.

W kolejnym punkcie burmistrz przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności między sesjami. Do najważniejszych spraw jakimi zajmował
się w tym czasie należały: negocjacje z gazownią warszawską w spra-
wie budowy gazociągu na ul. Polnej i Kościelnej, uzupełnienie wnio-
sku do PHARE w sprawie budowy oczyszczalni ścieków i spotkanie z
przedstawicielami powiatu pułtuskiego i nowodworskiego w sprawie
przekazania budynku Ośrodka Zdrowia w Nasielsku.

Następnie przystąpiono do uchwalenia Statutu Gminy. Projekt
przedstawił przewodniczący Komisji Statutowej pan Andrzej Pająk.
Po krótkiej dyskusji i wniesieniu kilku poprawek Statut został uchwa-
lony jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad było uchwalenie budżetu miasta i gminy
na 2003 rok. Po przedstawieniu pozytywnych opinii stałych komisji
Rady i odczytaniu przez panią skarbnik Anielę Rogalską opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej budżet został uchwalony jednogłośnie.

W następnym punkcie obrad uchwalono następujące uchwały:
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotyczy zaciągnięcia pożyczki
w wysokości 350.000 zł na finansowanie wydatków związanych z
budową wodociągu Cieksyn - Andzin
- w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na rok 2003 - ustalono stawkę
dotacji przedmiotowej w wysokości 14,23 zł. na 1 m2 powierzchni
użytkowej lokali komunalnych będących w zarządzie administracji
ZGKiM i przewidzianych do remontu.
- w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Miasta i Gminy Na-
sielsk - do obsługi bankowej wybrano Bank Spółdzielczy w Nasiel-
sku.
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - w skład komisji weszły
następujący radni: Dariusz Leszczyński, Krzysztof Fronczak, Antoni
Kalinowski, Jerzy Lubieniecki, Andrzej Pająk.
- w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej- w skład komisji
weszli: Zbigniew Rutkowski - Przewodniczący, Elżbieta Binkiewicz,
Maria Lewandowska, Bogusław Sokalski, Bogdan Ruszkowski, Aniela
Rogalska.
- w sprawie nadania nazwy ulic w mieście Nasielsku - nowo powsta-
łym ulicom nadano następujące nazwy - Grabowa, Cisowa, Sadowa,
Gajowa, Jaworowa, Wspólna, Dąbrówki, Nowa, Dolna, Dziłkowa.
- w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - Rada postanowiła wy-
dzierżawić w formie przetargu nieograniczonego lokale użytkowe przy
ul. Warszawskiej 12 i Warszawskiej 3,
- w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej- Rada
wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Pieścirogach
Starych na rzecz Józefy - Danuty Pietrzak.
- w sprawie zbycia nieruchomości - podjęto decyzję aby w drodze
przetargu nieograniczonego zbyć nieruchomości w Starych Pieściro-

gach działki nr 223/36, nr 223/37, 223/38 przeznaczone w miejsco-
wym planie zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe.
- w sprawie oddania gruntów w użytkowanie wieczyste - zdecydowa-
no oddać w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Lokatorsko
- Własnościowej w Nasielsku zabudowaną nieruchomość oznaczoną
jako działka nr 1185/2 o pow. 510 m2.
- w sprawie oddania gruntów w użytkowanie wieczyste - Rada posta-
nowiła oddać w dzierżawę, na 10 lat, Spółce „Polska Telefonia Ko-
mórkowa - Centertel” Sp. z o.o. część nieruchomości o pow. 225 m2

wchodzącej w skład działki nr 132, położonej we wsi Andzin.
- w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Chechnówka
- w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Chrcynno
- w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie
Gminy - wybory odbędą się 30 kwietnia 2003 roku.
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk
- w sprawie przystąppienia do sporządzenia zmian w Studium Uwa-
runkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego „Miasta i
Gminy Nasielsk”.
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/261/98 Rady Miejskiej w
Nasielsku z dnia 4 czerwca 1998 w sprawie powołania Miejskiego
Ośrodka Profilaktyki i Terapii Problemów Alkoholowych w Nasiel-
sku.
- w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nasielsku - słowo kierownik zastąpiono słowem dyrek-
tor.
- w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta i
Gminy Na dożywianie dzieci w gminie Nasielsk - Rada Miejska przy-
znała na ten cel kwotę 21.000 zł.
- w sprawie obowiązku sprawiania pogrzebu przez gminę Nasielsk
- w sprawie zmiany wysokości stawek opłat ludności miasta i gminy
Nasielsk, dot. budowy wodociągów i przyłączy wodociągowych, bu-
dowy odwodnienia, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz
opłat za podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
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1. Rolnictwo
W związku ze zbliżającym się referendum

mającym rozstrzygnąć o miejscu Polski w Eu-
ropie, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Warszawie przygotowuje kadrę
szkoleniową do przeprowadzenia zebrań infor-
macyjnych  w sołectwach na temat Unii. Prze-
szkolone osoby poprowadzą następnie zebra-
nia informacyjne dla rolników i mieszkańców
wsi. W czasie  tych spotkań szczególny nacisk
położony będzie na przekazanie zebranym wia-
domości o Unii i możliwościach skorzystania
z funduszy strukturalnych przewidzianych dla
obszarów wiejskich. Będą to informacje bar-
dzo konkretne. Na przykład, zainteresowany
rolnik będzie miał możliwość wyliczenia środ-
ków unijnych, jakie będzie mógł uzyskać dla
swego gospodarstwa.

Informowaliśmy naszych czytelników
o szkoleniach dla rolników na temat: ,,Wyko-
rzystanie zabiegów środkami ochrony roślin”.
Obecnie trwa kompletowanie kolejnej grupy
osób pragnących przejść przeszkolenie w tym
zakresie. Odpłatność za kurs wynosi 60zł.
Chętni mogą się zgłaszać się do p. Bogdana
Ruszkowskiego (pokój nr 6 w Urzędzie Miej-
skim). Szkolenie trwa dwa dni (w tym 4 go-
dziny zajęć praktycznych) i zakończone jest
testem. Na podstawie wyników testu rolnik
otrzymuje dokument uprawniający go do sto-
sowania określonych środków chemicznych.

W dniu 12 lutego 2003r. odbyło się walne
zebranie sprawozdawczo – wyborcze delega-
tów Gminnej Spółki Wodnej w Nasielsku. Wy-
brano na nim nowe władze tej struktury orga-
nizacyjnej. Przewodniczącym Zarządu został
p. Zdzisław Kasiak, a jego zastępcą p. Halina
Kamińska. Podjęto ponadto decyzję w spra-
wie składki. Postanowiono pozostawić ją w
dotychczasowej wysokości – 20zł z 1ha grun-
tów odnoszących korzyści z melioracji. Zarząd
Związku Spółek Wodnych w Nowym Dworze
Maz. zwrócił się do członków nasielskiej Spółki
Wodnej z prośbą o dokonanie do dnia 15 mar-
ca możliwie największej ilości opłat, gdyż od
tego uzależniony jest zakres prac przy konser-
wacji urządzeń melioracyjnych. W oparciu
bowiem o wymienioną składkę opracowany
będzie plan robót na rok bieżący. Członkowie
Spółki postulowali, aby nakazy płatnicze zo-
stały przesłane do sołtysów przed wpłatą pierw-
szej raty podatku rolnego.
2. Inwestycje szkolne

20 lutego dokonano odbioru zakończonej
części zadania inwestycyjnego pod nazwą
,,Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej
przy ul. Kościuszki w Nasielsku”. W wyniku
tej rozbudowy uzyskano obszerne pomieszcze-
nie szatni (na parterze) oraz 3 pomieszczenia
lekcyjne (na I piętrze). W chwili obecnej trwają
uzgodnienia branżowe (m.in. straż, Inspektor
Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy).

Z chwilą uzyskania odpowiednich pozwoleń
nowa część obiektu szkolnego zostanie prze-
kazana społeczności szkolnej.

W roku bieżącym planowana jest realizacja
kolejnego etapu rozbudowy i modernizacji
budynku szkoły. W budżecie gminy przewidzia-
ne są na ten cel pewne środki. Nie są to jednak
środki wystarczające i dlatego Burmistrz podjął
starania o uzyskanie dodatkowych pieniędzy.
3. Przetargi

Trwają prace Komisji Przetargowej w celu
rozstrzygnięcia przetargu (w oparciu o między-
narodowy przetarg uproszczony) na wyłonie-
nie wykonawcy zadania pod nazwą: ,,Budowa
sieci wodociągowej z przyłączami w miejsco-
wościach Krzyczki Żabiczki i Pniewo. Zadanie
to będzie finansowane ze środków SAPARD.
4. Szkoły
ponadgimnazjalne

W Pomiechówku odbył się turniej piłki siat-
kowej szkół ponadgimnazjalnych powiatu no-
wodworskiego. Duży sukces odniosły szkoły
ponadgimnazjalne z terenu naszej gminy.
I miejsce w kategorii chłopców zajęła drużyna
Zespołu Szkół Zawodowych z Nasielska. Dru-
gie miejsce zajęli chłopcy z nasielskiego Liceum
Ogólnokształcącego. W kategorii dziewcząt
zwyciężyła drużyna z Liceum Ogólnokształcą-
cego. Sukces naszych siatkarzy jest tym więk-
szy, jeśli się weźmie pod uwagę to, że żadna z
naszych szkół średnich nie posiada sali gim-
nastycznej, a dostęp do miejskiej hali sporto-
wej, zwłaszcza dla młodzieży z ZSZ, jest nie-
wielki.

Obydwie zwycięskie drużyny będą repre-
zentowały powiat nowodworski w rozgryw-
kach na szczeblu rejonowym.

28 marca odbędzie się powiatowa giełda
szkół ponadgimnazjalnych. Głównym jej adre-
satem jest młodzież kończąca w tym roku gim-
nazja. Uczniowie tych szkół będą mogli poznać
możliwości zdobywania wykształcenia średnie-
go na terenie naszego powiatu. Ponieważ i do
oświaty wkroczył pewnego rodzaju ,,rynek”,
każda szkoła ponadgimnazjalna stara się poka-
zać na giełdzie z jak najlepszej strony. Może to
bowiem zaowocować większą liczbą chętnych
starających się o przyjęcie do danej szkoły.

Na giełdzie zaprezentują się też obydwie
nasielskie szkoły ponadgimnazjalne. W chwili
obecnej przygotowywane są odpowiednie ma-
teriały informacyjno – propagandowe.

Przy kształceniu zawodowym ważne jest
wyposażenie szkoły w urządzenia techniczne.
Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby na przy-
kład technik ekonomista czy handlowiec nie
umiał obsłużyć takich urządzeń, jak kompu-
ter, maszyna do pisania, fax czy kserokopiar-
ka. Aby więc nadążyć za potrzebami pracow-
niczego rynku w nasielskim Zespole Szkół

Zawodowych zmodernizowano pracownię ma-
szynopisania. Została ona wyposażona w ma-
szyny do pisania najnowszej generacji.

Systematyczne doposażanie szkolnej pra-
cowni jest możliwe dzięki dobrej współpracy
Dyrektora i Rady Pedagogicznej z Radą Ro-
dziców. Jak powiedział dyrektor szkoły Grze-
gorz Duchnowski, rodzice rozumieją, że in-
westowanie w szkołę jest inwestowaniem we
własne dzieci.

Przed maturzystami dwa ważne problemy.
Pierwszy to sama matura, a drugi to decyzja
w sprawie wyboru właściwej szkoły wyższej.
Wychodząc naprzeciw potrzebom, Liceum
Ogólnokształcące podjęło działania dla klas ma-
turalnych w zakresie przekazywania informa-
cji o możliwościach kształcenia w szkołach po-
maturalnych i na studiach wyższych. W najbliż-
szym czasie przewidziane są spotkania z przed-
stawicielami  czterech wyższych uczelni.

Szeroko informowaliśmy w poprzednich
numerach naszego pisma o eksperymencie
dydaktycznym w naszym LO pod nazwą ,,Ko-
piec”. Projekt tego eksperymentu został już
opracowany i przesłany do Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i Sportu  w celu jego oceny
i zatwierdzenia.

Informowaliśmy już też o przydzieleniu
nasielskim szkołom ponadgimnazjalnym pra-
cowni multimedialnych i o dotychczasowych
pracach przygotowawczych do ich przyjęcia.
Obecnie trwa szkolenie kadry. W sumie facho-
we przygotowanie do ich obsługi i właściwego
ich wykorzystania uzyska 30 osób.
5. Gaz dla miasta i gminy

Rozwój gazownictwa w gminie Nasielsk był
tematem spotkania, jakie burmistrz Bernard
Mucha i inspektor d/s. inwestycji odbyli
w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa. Usta-
lono kierunki gazyfikowania gminy Nasielsk.
1) W tym roku gazyfikowana będzie w pierw-
szym rzędzie ul. Św. Wojciecha i Kościelna,
 a następnie ul. Polna. Inwestycję sfinansuje
budżet gminy, gazownia i mieszkańcy.
2) Gazownia powróci do tematu gazyfikacji
miejscowości: Pieścirogi, Mogowo, Siennica.
W tych miejscowościach przeprowadzona zo-
stanie przez pracowników gazowni analiza
opłacalności (pismo gazowni do mieszkańców
tych miejscowości zamieszczamy na stronie).
3) W perspektywie przewiduje się gazyfikację
ul. Leśnej, Warszawskiej i Młynarskiej.

Decydujące znaczenie dla podjęcia gazyfi-
kacji ma perspektywa odbioru przez mieszkań-
ców dużej ilości gazu (cele grzewcze).

Wymienieni przedstawiciele naszej gminy
zabiegali też w czasie tego spotkania o pozo-
stawienie w Nasielsku Biura Obsługi Klientów.
6. Z obrad Komisji Zdrowia

Komisja Zdrowia rozpatrywała i zaakcep-
towała wniosek w sprawie poszerzenia statu-
towej działalności Samorządowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej o poradnię terapii uzależ-
nień (alkohol, narkotyki). Planuje się, że bę-
dzie to poradnia o zasięgu powiatowym.

Notował AZ.
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Pieniądze z Unii Europejskiej dla Nasielska

Nasielsk rozpoczyna
budowę oczyszczalni

Jeszcze nie jesteśmy w Unii Europejskiej,
a już będziemy korzystać z pieniędzy unij-
nych. Otrzymamy je na budowę oczyszczalni
ścieków o przepustowości 2000 m3 na dobę
oraz na budowę kolektora i głównych kana-
łów przesyłowych kanalizacji sanitarnej o dłu-
gości ok. 5km.

Będzie to możliwe dzięki temu, że został
zaakceptowany przez Komisję Europejską
projekt złożony w tej sprawie przez gminę Na-
sielsk do Brukseli. Tytuł projektu brzmi: ,,Po-
prawa warunków
rozwoju sektora ma-
łych i średnich
przedsiębiorstw na
terenie Nasielska”.
Brak oczyszczalni
ścieków był tym
czynnikiem, który
hamował rozwój
przedsiębiorczości
na terenie naszej
gminy, a bez tego
trudno jest walczyć z
bezrobociem.

Ważne podkreśle-
nia jest również to,
że jest to jedyny przyjęty do realizacji program
złożony przez samorządy województwa ma-
zowieckiego. To zaś świadczy o tym, że nasz
projekt był starannie i kompetentnie przygo-
towany. Na niewątpliwy sukces złożyła się
praca i zdeterminowanie wielu ludzi. Podkre-
ślić tu należy decydującą rolę Burmistrza i
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
kierowanego przez p. Małgorzatę Rosłońską.

Jak napisałem na wstępie pieniądze na bu-
dowę oczyszczalni otrzymamy z Unii Euro-
pejskiej. Będą to środki z tzw. funduszy przed-
akcesyjnych (można je określić jako fundu-
sze przygotowujące, dostosowawcze) z pro-
gramu Phare 2003 (z działu II – Spójność

społeczna i gospodarcza).
Unia daje pieniądze, ale stawia też warun-

ki (i to twarde). Jednym z nich jest to, że be-
neficjent (obdarowany) musi w przedsięwzię-
cie zaangażować także środki własne. W przy-
padku programu Phare muszą być to środki
wielkości 25% całych kosztów przedsięwzię-
cia. W naszym wypadku całkowity koszt in-
westycji wyniesie 3 047 tys. euro (ponad 12
mln. złotych). Unia da nam 2 285 tys. euro
(ok. 10 mln. zl.). Resztę musimy wygospoda-

rować sami. Drugim
równie ważnym wa-
runkiem jest efekt,
czyli uzyskanie okre-
ślonych korzyści, ja-
kie winny przynieść
wydane pieniądze.
W naszym wypadku
będzie to stworzenie
optymalnych warun-
ków dla rozwoju
przedsiębiorczości, a
to winno dać przy-
najmniej  300 no-
wych miejsc pracy,
stworzyć nowe tere-

ny pod inwestycje (w tym i budownictwo
mieszkaniowe) oraz wpłynąć na ochronę śro-
dowiska.

 Nasielsk jest już przygotowany do reali-
zacji zaplanowanej inwestycji. Gmina posia-
da projekt techniczny i zezwolenia na budo-
wę. Zgodnie z umową prace nad realizacją
programu zaczną się w II kwartale br. Szcze-
gółowo opracowany jest harmonogram prac i
przepływu środków. Na III kwartał br. prze-
widziana jest kwota 300 tys. euro. Wszystko
jest rozpisane kwartał po kwartale aż do koń-
ca 2005 roku.

AZ.

Co to jest Phare?
Program Phare, początkowo adresowany

do Polski i Węgier (stąd nazwa - Poland and
Hungary: Assistance for Restructuring their
Economy) powstał w 1989 roku. Jest najwięk-
szym programem bezzwrotnej pomocy udzie-
lanej przez Unię Europejską krajom Europy
Środkowo - Wschodniej. Program wspiera je
w ponownym przyłączeniu się do głównego
nurtu rozwoju europejskiego i stworzeniu sil-
niejszych więzów politycznych i gospodar-
czych z Unią Europejską.

W każdym z tych krajów, mimo iż procesy
przemian są różne zaawansowane, pomoc
skierowana jest na te same priorytetowe dzie-
dziny: restrukturyzację przedsiębiorstw pań-
stwowych i rolnictwa, rozwój sektora prywat-
nego, reformę instytucji publicznych i admi-
nistracji, reformę systemów opieki społecznej,
zdrowotnej, oświaty i zatrudnienia, restruk-
turyzację energetyki, transportu i telekomu-
nikacji, ochronę środowiska i bezpieczeństwo
korzystania z energii atomowej oraz dostoso-
wanie prawodawstwa  tych krajów do norm i
standardów Unii Europejskiej. W ten sposób
dotacje Programu Phare służą wspieraniu pro-
cesów transformacji gospodarczej i umacnia-
niu w społeczeństwach nowych, demokratycz-
nych stosunków.
Phare w Polsce

W Polsce Program Phare rozpoczął się w
roku 1990. Wspierane są działania związane
z transformacją ekonomiczną - czyli przej-
ściem od gospodarki planowej do rynkowej -
oraz ze spełnieniem warunków stawianych
przyszłym członkom Unii Europejskiej.

Sektorom, uznanym przez rząd polski za
priorytetowe, zapewniany jest niezbędny
know - how. Udzielana jest pomoc inwesty-
cyjna i udostępniane środki pochodzące od
innych donatorów. Finansowane są eksper-
tyzy, analizy wykonalności i studia sektoro-
we. Przyznawane są dotacje kapitałowe, udo-
stępniane linie kredytowe i fundusze gwaran-
cyjne. Pewne przedsięwzięcia w zakresie in-
frastruktury finansowane są bezpośrednio.
Opracowanie przygotowane na podstawie biuletynu:
Program Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy.
Cross Border Cooperation Programme.

Ubezpieczenia komunikacyjne po staremu!
Z po-

wodu reorga-
nizacji In-
spektoratów
PZU, z dniem
1 stycznia
2003 roku
miasto i gmi-
na Nasielsk
podporząd-
kowane zo-
stały pod In-
s p e k t o r a t

PZU w Nowym Dworze Mazowieckim. Re-
organizacja ta miała spowodować, że stawki
w ubezpieczeniu komunikacyjnym miałyby
wzrosnąć o 100 %.

W związku z tym, Burmistrz Nasielska

Bernard Mucha wystąpił do Prezesa Zarządu
Centrali PZU w Warszawie z pismem stwier-
dzającym, że tak drastyczne podwyższenie
stawek na pewno spowoduje ogólne niezado-
wolenie społeczeństwa naszej gminy, łącznie
z możliwością zabiegania o powrót  gminy do
powiatu pułtuskiego, prosząc go jednocześnie
o ponowne wnikliwe przeanalizowanie tego
problemu i pozostawienie składek w dotych-
czasowej strefie taryfowej.

W odpowiedzi, Powszechny Zakład Ubez-
pieczeń S.C. w Warszawie  poinformował
Pana Burmistrza, że po wnikliwej analizie,
mimo zmian organizacyjnych w Spółce, stre-
fa taryfowa dla ubezpieczenia obowiązkowe-
go OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
dla mieszkańców gminy Nasielsk pozostała
niezmieniona.

Burmistrz Nasielska, w imieniu społeczno-
ści gminy serdecznie podziękował Dyrekto-
rowi Biura Rozwoju i Organizacji PZU S.A.
w Warszawie, za utrzymanie V strefy taryfo-
wej dla mieszkańców naszej gminy, stwierdza-
jąc, że taka decyzja PZU ma duży wpływ na
rozwój naszej gminy, oraz współpracę PZU
S.A. a Samorządem Nasielska.

AS
PS
W imieniu całego społeczeństwa gminy, któ-
re zaniepokojone możliwością podwyższenia
składki komunikacyjnej, wielokrotnie infor-
mowało nas o tym problemie, redakcja Życia
Nasielska dziękuje Panu Burmistrzowi za tak
szybką i skuteczną interwencję.
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KRONIKA  POLICYJNA
Nocą 13/14 lutego w miejscowości Słustowo z „komórki” skra-

dziono piłę spalinową „husqvarna”. Wartość 1300zł.
16 lutego w miejscowości Pieścirogi Stare Sebastian N. lat 32 pod

wpływem alkoholu popełnił samobójstwo przez powieszenie.
18 lutego w Nasielsku na ul. Warszawskiej nieznany sprawca wy-

rwał idącej kobiecie z ramienia torebkę. Straty 570zł.
Nocą18/19 lutego w miejscowości Nowa Wrona z niezabezpieczo-

nego garażu nieznany sprawca skradł Fiata 126p. na szkodę Wacława
D. Wartość 6000zł.

18 lutego w Zespole Szkół nr1 zatrzymano nieletniego Michała N.
który zażywał narkotyki w postaci marihuany.

24 lutego w miejscowości Cegielnia Psucka Marek D. Skradł szta-
chety i żerdzie drewniane na szkodę Mariana R. Wartość 500zł.

25 lutego w Nasielsku przy ul. Warszawskiej po odgięciu blachy
zabezpieczającej nieznani sprawcy skradli trzy butle gazowe. War-
tość 330zł.

2-3 marca na terenie Parowozowni Nasielsk 32 letni Krzysztof D.
Popełnił samobójstwo przez powieszenie.

Nocą 6/7marca w miejscowości Popowo Borowe nieznany spraw-
ca skradł Fiata 126p. Wartość 5000zł. na szkodę Józefa M.

10 marca w miejscowości Pniewo Robert Sz. zamieszkały w Pułtu-
sku kierował samochodem Skoda favorit w stanie nietrzeźwym (1,2
prom.) powodując kolizje drogową z samochodem Fiat 126p.

12 marca około godz. 1400 na osiedlu przy ul. Piłsudskiego niezna-
ny sprawca przy użyciu łatwopalnej substancji podpalił drzwi wej-
ściowe w lokalu na czwartym piętrze. Spaliła się znaczna część miesz-
kania. Uszkodzone zostały mieszkania w całym pionie i klatka scho-
dowa.

Złote i Diamentowe Gody
Określenia zawarte w tytule dotyczą jubileuszy małżeńskich. Naj-

częściej świętowana jest 50. rocznica małżeństwa. To właśnie Złote
Gody. Niestety, niewiele małżeństw ma okazję doczekać tej chwili.
Rocznica taka jest więc czymś wyjątkowym, stąd też
jest obchodzona w sposób szczególny. I to zarówno
przez samych zainteresowanych, ich rodziny jak i spo-
łeczności lokalne. Znaczenie trwałości małżeństw
docenia też państwo. Wyrazem tego jest ustanowie-
nie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz
to, że nadaje go Prezydent Rzeczypospolitej.

W bieżącym roku Prezydent przyznał ten medal
dziewięciu parom małżeńskim z terenu naszej gmi-
ny. Skierował też do nich listy, w których czytamy:

,,Medal ten jest podziękowaniem za wszystko, co
przez tak długi czas tworzyliście i budowaliście jako
małżeństwo i rodzina.

Wasz trwały związek dwojga wspierających się
wiernie ludzi, wytrwałość, wzajemne zrozumienie,
zgodna praca dla wspólnego dobra pomogły pokonać
trudności, jakich nikomu nie szczędzi życie. Wasze
wspólne życie i praca złożyły się na półwieczne dzie-
je naszej Ojczyzny”.
W dalszej części listu prezydent podkreślił, że mał-
żeństwo i rodzina jest jedną z najważniejszych war-
tości, która stanowi źródło duchowej siły społeczeń-
stwa.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 27
lutego w sali ślubów nasielskiego Urzędu Stanu Cy-
wilnego. Przybyło na nie 7 par: państwo Barbara i Kazimierz Zasada
z Nasielska, Elżbieta i Bernard Kowalscy z Nuny, Marianna i Zenon
Wawrzyńscy z Nasielska, Kazimiera i Stanisław Lewandowscy z Na-
sielska, Helena i Stanisław Kiliś z Psucina, Janina i Tadeusz Jerzeł-
kowscy z Nasielska, Janina i Stanisław Wierzchoń z Jaskółowa.  W
imieniu Prezydenta RP medale wręczał Burmistrz Bernard Dariusz
Mucha.

Aktowi wręczenia odznaczeń towarzyszyły życzenia od władz sa-

morządowych, pracowników Urzędu Miejskiego i rodzin. Władze miej-
skie przygotowały skromny poczęstunek z tradycyjną lampką szam-
pana.

Ze względów zdrowotnych dwom parom Jubilatów medale zosta-
ły wręczone w domu. Do państwa Jadwigi i Henryka Smolińskich
z Popowa Borowego i do państwa Jadwigi i Józefa Łempickich z Pie-
ścirogów z odznaczeniami udała się p. kierownik USC Bożena Kobu-
siak w towarzystwie wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej p. An-
drzeja Królaka.
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Państwo Janina i Stanisław Wierzchoń małżeństwem są od 65 lat. Na zdjęciu w towarzystwie
Burmistrza

dokończenie na str. 11dokończenie na str. 11dokończenie na str. 11dokończenie na str. 11dokończenie na str. 11

„Kochamy
wciąż za mało...”

Dnia 19 lutego br. w Szkole Podstawowej w Nunie odbył się mon-
taż słowno-muzyczny pt. „Kochamy wciąż za mało...”. Akademia ta
została przygotowana przez dzieci uczęszczające na zajęcia kółka re-
cytatorskiego prowadzonego przez p. Anetę Żabowską.

Była to trzecia uroczystość w tym roku szkolnym zorganizowana
przez małych recytatorów (pierwszą poświęcono Janowi Matejce,
drogą Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu).

Podczas  występu dzieci recytowały wiersze księdza Jana Twar-
dowskiego, m.in. „O nieobecnych”, „Żal”, „Śpieszmy się”, „Wyzna-
nie”, „Nie sądź”, „Podziękowanie”, „Tak mało”. Mino, że teksty nie
były łatwe uczniowie włożyli w recytację dużo serca. Dzieci z przeko-
naniem mówiły:

„(...) wszystkie słowa sprawiają, że widzi się tylko połowę”

Wiersze przeplatane były nagraniami piosenek z repertuaru m.in.
S. Sojki, M. Bajora, E. Geppert.

W ciszy słuchacze chłonęli mądrość zawartą w poezji ks. Jana
Twardowskiego, który w swoich utworach ukazuje życie w jego wie-
lorakich sprzecznościach.

Występ zakończono optymistyczną piosenką z repertuaru E. Gep-
pert. Długo po akademii tu i ówdzie słychać było nucenie:

„Uparcie i skrycie.
Och życie kocham cię nad życie...”

Nie był to ostatni występ małych recytatorów. Trwają już przygo-
towania do następnych

AŻ
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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

Stacja Opieki - Centrum
Pielęgniarstwa Rodzinnego „Caritas”

Diecezji Płockiej
Gabinet zabiegowy w „Starej Plebanii”,
ul. Żwirki i Wigury 5 tel. 693-14-28

INFORMATORINFORMATORINFORMATORINFORMATORINFORMATOR
MIEJSKIMIEJSKIMIEJSKIMIEJSKIMIEJSKI

Jerzy Piekarski najlepszy w konkursie KRUS

Aby było bezpieczniej
Mądry Polak po szkodzie. Powiedzenie to

znamy wszyscy i powtarzamy je w różnych
wersjach i w różnych okolicznościach. I naj-
częściej nie wyciągamy żadnych wniosków z
myśli w nim zawartej, bo gdyby było inaczej,
gdybyśmy byli mądrzy przed szkodą, to wtedy
większości nieszczęść byśmy uniknęli. Stwier-
dzenie to jest jedną z podstaw funkcjonowa-
nia firm ubezpieczeniowych. Ich działalność
przeciętnemu człowiekowi kojarzy się najczę-
ściej z wysokimi składkami i trudnym do uzy-
skania odszkodowaniem. Niewielu z nas wie,
że zakłady ubezpieczeniowe przeznaczają
znaczne środki na profilaktykę, czyli zapobie-
ganie nieszczęśliwym wypadkom. Jest to ko-
rzystne dla obydwu stron – ubezpieczającego i
ubezpieczonego.

Jedną z często stosowanych przez firmy
ubezpieczeniowe form profilaktyki w zakresie
zapobiegania wypadkom są konkursy wiedzy
na tematy zasad bezpieczeństwa. Taki konkurs
od lat organizuje ciechanowski oddział Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego
(KRUS). Adresowany jest on do rolników, bo
organizuje go ich ubezpieczyciel. W konkursie
startowali też rolnicy z naszej gminy. Wcze-
śniej uczestniczyli w wielu szkoleniach, w któ-
rych poszerzali swą wiedzę na temat zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.
Do finału na szczeblu ciechanowskiego Od-
działu zakwalifikował się pan Jerzy Piekarski,
sołtys z Siennicy.

Reprezentant naszej gminy był doskonale
przygotowany do rozgrywki finałowej. Nie za-
wiódł. Zwyciężył. Zwycięstwo nie przyszło mu
jednak łatwo, ponieważ napotkał godnych sie-
bie przeciwników. Tym cenniejszy jest jego

sukces. Nie
jest bowiem
sztuką poko-
nanie słabe-
uszy. Sztuką
jest bycie naj-
lepszym wśród
najlepszych.
Cz łonkowie
konkursowej
Komisji ze
szczególną sa-
tysfakcją i po-
dziwem obser-
wowali rywali-
zację o meda-
lowe pozycje w finałowej rozgrywce. Prezen-
towany przez uczestników poziom wiedzy
przerósł ich oczekiwania.
Jak napisałem wcześniej, zwycięzcą został p.
Jerzy Piekarski z Siennicy gm. Nasielsk. Dru-
gie miejsce zajął p. Stanisław Tartas z Pokry-
tek gm. Strzegowo, a trzecie p. Agnieszka Te-
klińska z Halinina gm. Ojrzeń.
W roku bieżącym przewidziana jest kolejna
edycja konkursu. Liczymy, że reprezentanci
naszej gminy zajmą w niej jedną z czołowych
lokat. Liczymy też, że popularyzacja zasad
bezpiecznych zachowań w gospodarstwach
rolnych przełoży się na zmniejszenie ilości nie-
szczęśliwych wypadków na terenach wiejskich.
Statystyki podają, że jest ich bardzo dużo. W
ostatnich latach na terenie działania ciecha-
nowskiego KRUS ich liczba przekracza w cią-
gu roku 1000. Ponad 10 z nich kończy się
śmiercią. Wypadkom ulegają także dzieci.

AZ.

Służba  zdrowia w gminie
członkowie Komisji Zdrowia Rady Miejskiej
w Nasielsku.

Efektem spotkania było podpisanie listu
intencyjnego, w którym każda ze stron przyję-
ła na siebie pewne zobowiązania. Ich wypeł-
nienie winno zaowocować przejęciem przez
naszą gminę obiektu Przychodni Zdrowia w
Nasielsku. W podpisanym dokumencie zabez-
pieczono również interesy SP ZOZ w Pułtu-
sku.

Zarząd Powiatu Pułtuskiego przesłał już do
NSA pismo wycofujące skargę na decyzję Mi-
nistra Skarbu podtrzymującą decyzję Wojewo-
dy przyznającą nasielską Przychodnię Zdro-
wia powiatowi nowodworskiemu. Starosta
Nowodworski w liście intencyjnym zobowią-
zał się do przekazania Przychodni gminie Na-
sielsk.

Doprowadzenie do końca podjętych przez
p. Burmistrza i p. Sekretarza działań powinno
przynieść poprawę w zakresie świadczonych
na terenie naszej gminy usług medycznych.
Chodzi tu głównie o ich dostępność i jakość.

AZ.

Na początku zaznaczam, że tytuł jest nieco
mylący w stosunku do tego, co chcę przekazać
w poniższym tekście. Nie będzie w nim szero-
kiej informacji o funkcjonowaniu służby zdro-
wia w gminie. Poruszę tu tylko jeden, ale moim
zdaniem bardzo ważny problem, mający zde-
cydowany wpływ na dostępność do usług me-
dycznych. O problemie tym pisaliśmy kilka-
krotnie w latach poprzednich.

Burmistrz wraz z Sekretarzem podjęli zde-
cydowane działania mające na celu przejęcie
przez Gminę obiektu Przychodni Zdrowia w
Nasielsku i poszerzenie statutowej działalno-
ści naszego Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej.

18 lutego odbyło się spotkanie wszystkich
zainteresowanych tą sprawą stron – przedsta-
wicieli Zarządu Powiatu Pułtuskiego (Staro-
sta i Wicestarosta), przedstawicieli Zarządu
Powiatu Nowodworskiego (Starosta i Wicesta-
rosta), Burmistrza i Skarbnika Nasielska. W
spotkaniu uczestniczyli ponadto: Sekretarz
gminy Nasielsk, nasielscy radni powiatowi,

Z powodu śmierci

Tadeusza
Jerzełkowskiego

wyrazy współczucia
rodzinie

składa
Towarzystwo Miłośników

Ziemi Nasielskiej

Kol.
Irenie Konerberger

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Brata

Dyrekcja,
 nauczyciele i nauczyciele emeryci,
pracownicy administracji i obsługi

Szkoły Podstawowej
im. St. Starzyńskiego

w Nasielsku
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Nowa pracownia komputerowa
Jeszcze niedawno poeta marzył, aby księ-

gi, i to nie tylko jego, trafiły pod strzechy.
Obecnie nie ma już prawie strzech, a książki,
chociaż nadal są dobrem, to są dobrem tak
powszechnym, że przestaliśmy o nie dbać.
Zmieniają się więc marzenia. Wszystko się
zmienia.  I to coraz szybciej. I coraz częściej
przypominamy sobie o prawdzie wypowie-

dzianej w starożytności przez filozofa grec-
kiego – panta rei (wszystko płynie).

Dziś marzeniem jest komputer. Chociaż
już, prawdę mówiąc, nie dla wszystkich. Fakt
jest jednak faktem. Dla wielu osób jest to na-
dal przedmiot marzeń. O posiadaniu pracowni
komputerowych marzy w naszym kraju wiele
jeszcze szkół. Nas, mieszkańców ziemi nasiel-

skiej cieszy to, że
większość naszych
szkół posiada już kom-
putery. Cieszymy się z
każdej nowej pracow-
ni oraz z tego, że w
niektórych placów-
kach pracownie te są

już modernizowane.
14 lutego miało miejsce

uroczyste otwarcie nowej
szkolnej pracowni kompu-
terowej w Nunie. Dyrek-
tor Tomasz Domżała i
Rada Pedagogiczna zapro-
sili na tę uroczystość Bur-
mistrza i przedstawicieli
Rady Miejskiej. Zorgani-

zowanie pracowni w małej wiejskiej szkole
było możliwe dzięki zaangażowaniu całej spo-
łeczności szkolnej, tj. dyrekcji, nauczycieli, ro-
dziców a nawet dzieci. Komputery otrzymała
szkoła z Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Nie za darmo. Ceną była jed-
nak aktywność pracowników szkoły i miesz-
kańców wsi. Szkoła zorganizowała kursy dla

W szkolnej pracowni komputerowej w Nunie

W uroczystości otwarcia szkolnej pracowni komputerowej
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych

rolników na temat prowadzenia rachunkowo-
ści rolnej i agroturystyki. Po kursach kompu-
tery zostały przekazane szkole na własność.

Nowoczesne urządzenie potrzebuje nowo-
czesnego otoczenia. Z pomocą przyszli rodzi-
ce. Za ich pieniądze zakupiono panele, wy-
kładziny, farby i inne potrzebne materiały. Oni
też razem z nauczycielami wykonali wszyst-
kie potrzebne prace.

W czasie kolejnego pobytu w szkole ob-
serwowałem dzieci korzystające ze szkolnej
pracowni komputerowej (klasy O – VI). Wi-
dać było, że komputer jest już ich ,,chlebem
powszednim”. Zajęcia komputerowe prowa-
dzi osobiście dyrektor szkoły. Ma ukończone
podyplomowe studia z zakresu informatyki.
Komputery są używane także przez pozosta-
łych nauczycieli tej szkoły.

AZ.

Wdzięczność
przedszkolaków

Dzieci z nasielskiego
przedszkola serdecznie

dziękują uczniom
Szkoły Podstawowej nr 1

za przedstawienie im
w dniu 4 marca baśni
„Królewna Śnieżka”.

W ubiegłym roku grupa
przedszkolaków skorzystała

z gościnności Szkoły
Podstawowej w Popowie,

której uczniowie przedstawili
maluchom jasełka.

I Bal Karnawałowy Orkiestry

Strażackiej w Nasielsku
W dniu 15 lutego w remizie strażackiej odbył
się bal karnawałowy zorganizowany przez Or-
kiestrę Strażacką. Gości bawił wraz z wodzi-
rejem zespół Matteo. Wystąpili również mi-

strzowie tańca towarzyskiego. W klimacie nie-
powtarzalnym, ciepłym, sąsiedzko - rodzin-

nym, jak przystało na Polaka, zintegrowały
się wspaniałe, sympatyczne rodziny z różnych
miast. To dla nich wyzwanie - tańczenie i śpie-
wanie. Bal trwał do białego rana.

Celem balu
było wsparcie fi-
nansowe Orkie-
stry Strażackiej,
której marzeniem
jest założenie ze-
społu młodzieżo-
wego Orkiestry
Dętej oraz kaba-
retu tanecznego
Ziemi Nasielskiej.

Zarząd Orkie-
stry serdecznie
dziękuje wszyst-
kim uczestnikom
balu - to oni przy-
czynili się do tego,
że Orkiestra bę-
dzie mogła zagrać
na uroczysto-

ściach kościelnych i państwowych.
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UNIA BEZ TAJEMNIC
Akcesja Polski do Unii Europejskiej staje

się coraz bliższą perspektywą. Działania in-
stytucji zajmujących się integracją europejską
nabierają większego tempa i rozmachu, stają
się bardziej zintensyfikowane. My również
chcemy włączyć się w proces informowania
społeczeństwa miasta i gminy Nasielsk o Unii
Europejskiej. Stąd też tworzymy na naszych
łamach dział pod nazwą: INTEGRACJA EU-
ROPEJSKA. Dział ten będzie redagowany
przez Ośrodek Informacji Europejskiej dzia-
łający w ramach Urzędu Miejskiego w Nasiel-
sku. Będziemy w nim informować nie tylko
o tym, co nas czeka w Unii Europejskiej, ale
także, a może przede wszystkim o podejmo-
wanych działaniach oraz o możliwościach
skorzystania z różnego rodzaju konferencji,
seminariów, konkursów, itd.

1. Ośrodek Informacji Europejskiej
W dniu 3 marca br. w Nasielsku rozpoczął

funkcjonowanie Ośrodek Informacji Europej-
skiej. W jego skład wchodzą pracownicy Urzę-
du Miejskiego oraz dwoje młodych ludzi za-
trudnionych na stażu zawodowym w ramach
programu „Moja Gmina w Unii Europejskiej”:
Agnieszka Witkowska i Jarosław Jaworski.
Gminnym koordynatorem programu „Moja
Gmina w Unii Europejskiej” jest pracownik
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Pan Marek
Maluchnik.

Zadaniem Ośrodka Informacji Europej-
skiej jest realizacja zadań służących promo-
cji integracji z Unią Europejską, w szczegól-
ności informowanie mieszkańców miasta i
gminy Nasielsk o procesie integracji. Każda
zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać
wyjaśnienia i informacje odnośnie różnych
kwestii dotyczących UE. Stażyści udzielą in-
formacji na miejscu, pozyskają takie informa-
cje np. z internetu bądź od instytucji rządo-
wych zajmujących się integracją lub wskażą
publikacje, w których zainteresowani znajdą
odpowiedź na pytania.

Ośrodek Informacji Europejskiej czyn-
ny jest w Urzędzie Miejskim w Nasielsku,
I piętro, pokój nr 12 w godzinach pracy
Urzędu, czyli od godz. 8.00 do godz. 16.00.
Ponadto, informacji można zasięgać pod
numerem telefonu 691-24-27 wew. 14.

2. Konferencje dla firm
W marcu br. rusza zimowa edycja I Ogól-

nopolskiego Forum Małych i Średnich Przed-
siębiorstw „Twoja firma w Europie”. Celem
przedmiotowego Forum jest przygotowanie
firm sektora małych i średnich przedsię-
biorstw (MSP) do skutecznego konkurowa-
nia na rynkach zjednoczonej Europy.

Na Forum składa się cykl konferencji,
w których uczestniczą właściciele i kadra za-
rządzająca firm produkcyjnych i usługowych
sektora MSP, mających swoją siedzibę na te-
renie Polski. Program konferencji przygoto-
wany został przez wysokiej klasy fachowców
i obejmuje kluczowe aspekty codziennej dzia-
łalności każdej firmy, tj. zarządzanie, rachun-

kowość, nowe technologie czy komunikację.
Prezentowane są konkretne przykłady i roz-
wiązania, jest zatem możliwość zdobycia
praktycznej wiedzy o zasadach prowadzenia
firmy w UE i korzystania ze środków pomo-
cowych. Podczas specjalnej sesji wystawien-
niczej można także nawiązać bezpośrednie
kontakty z dostawcami produktów i usług do-
stosowanych do potrzeb firm sektora MSP.

Najbliższe konferencje odbędą się w Cie-
chanowie w dniu 1 kwietnia oraz w Płocku
w dniu 3 kwietnia. Udział w konferencjach
jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.
Organizatorzy zapewniają salę, wykładow-
ców, materiały konferencyjne oraz poczęstu-
nek dla wszystkich uczestników konferencji.

Co zrobić, aby wziąć udział w konferencji
? Chęć udziału można zgłosić przez telefo-
niczną infolinię 0-801-609-509 lub wypełnia-
jąc formularz zgłoszeniowy zawarty na stro-
nie internetowej: www.wEuropie.pl. O przy-
jęciu zgłoszenia decyduje podanie prawdzi-
wych danych (każde zgłoszenie podlega we-
ryfikacji) oraz świadczenie usług lub prowa-
dzenie działalności produkcyjnej na terenie
Polski. Przyjęcie zgłoszenia oznacza wpisa-
nie na listę firm zaproszonych na konferen-
cję. O wpisaniu na listę zaproszonych, w tym
również na listę rezerwową, decyduje kolej-
ność zgłoszeń. O przyjęciu zgłoszenia i wpi-
saniu na listę uczestników konferencji wraz
z informacją szczegółową o dacie i miejscu
konferencji, uczestnik zostanie poinformowa-
ny telefonicznie, e-mailem lub faksem. Swój
udział należy potwierdzić najpóźniej na 14 dni
przed datą konferencji przez infolinię 0-801-
609-509.

Organizatorami konferencji cyklu „Twoja
firma w Europie” są: WBK Bank Zachodni
S.A. i portal „Serio.pl”, zaś współorganizato-
rami: Telekomunikacja Polska S.A. i Kana-
dyjsko-Polska Fundacja Rozwoju Przedsię-
biorczości (CPEF). Patronat nad przedsię-
wzięciem sprawuje Urząd Komitetu Integra-
cji Europejskiej i SME Finance Facility. Pa-
tronat medialny objęły: portal Gazeta.pl, Ra-
dio ZET i Gazeta Wyborcza. Partnerami cy-
klu konferencji są: Instytut Biznesu, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd
Zamówień Publicznych, Centrum Kreowania
Liderów S.A., Euro Info Centre oraz e-Lear-
ning.pl.

Zachęcamy do skorzystania z okazji i wzię-
cia udziału w konferencji. Więcej informacji
oraz formularz zgłoszeniowy na stronie inter-
netowej: www.wEuropie.pl.

3. Konkurs fotograficzny
„Pokaż Polskę Europie”

Prasa ogólnopolska podała, iż zainauguro-
wany został konkurs fotograficzny pod hasłem
„Pokaż Polskę Europie”. Jego celem jest pro-
mowanie Polski w Europie i na świecie. Kon-
kurs ma charakter nieustający. Autor zdjęć
może zgłosić do pięciu prac miesięcznie
(pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną).
Pierwsza wystawa prac jest planowana na 9

maja br. Zachęcamy naszych amatorskich
i zawodowych fotografów do zainteresowa-
nia się tym konkursem. Więcej informacji na
temat konkursu na stronie internetowej Pol-
skiej Agencji Informacyjnej:
http://www.pai.pl/konkurs/index.html

4. Konkurs dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów

Chcesz dostać zaproszenie na uroczysty
obiad z minister Danutą Hûbner oraz polski-
mi negocjatorami traktatu z Unią Europejską
– Janem Kułakowskim i Janem Truszczyń-
skim?

Weź udział w konkursie Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Wystarczy odpowie-
dzieć na trzy pytania:
1) Kiedy zakończyły się negocjacje akcesyj-
ne Polski z Unią Europejską ?
2) W jakim mieście europejskim zostanie
podpisany traktat akcesyjny ?
3) Ile kosztuje najtańszy znaczek pocztowy
na przesyłkę priorytetową z Polski do Belgii
?

Uczniowie szkół podstawowych i gimna-
zjów mogą wysyłać odpowiedzi do 31 marca
br. na kartkach pocztowych na adres:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem „UNIA EUROPEJSKA”.

Na kartkach trzeba koniecznie nakleić wy-
dany w lutym znaczek pocztowy z nowej se-
rii „Polska w UE”. Nie zapomnijcie podać ad-
resu zwrotnego i numeru telefonu!

Spośród kartek z prawidłowymi odpowie-
dziami zostaną wylosowane nazwiska dzie-
sięciu zwycięzców, których minister Hûbner
zaprosi na uroczysty obiad. Nadawcy kolej-
nych stu kartek otrzymają nagrody ufundo-
wane przez Sekretarza Komitetu Integracji
Europejskiej i Pocztę Polską.

5. Rajd Rowerowy Młodych
Rolników

Ośrodek Informacji Europejskiej w Nasiel-
sku informuje, iż organizowany jest „Rajd Ro-
werowy Młodych Rolników do Brukseli”.
Wspomniany rajd posiada charakter konkur-
su, który będzie składać się z trzech etapów:
- Konkurencja 1 – rajd rowerowy na dystan-
sie 40-50 km.
- Konkurencja 2 – test wiedzy o Unii Euro-
pejskiej, składający się z 30 pytań.
- Konkurencja 3 – tor sprawnościowy po-
konywany na rowerze, rozgrywany na czas.

Wszystkich zainteresowanych udziałem
zapraszamy do Ośrodka Informacji Euro-
pejskiej w Nasielsku, mieszczącego się w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
ul. Kilińskiego 10, I piętro, pokój nr 12,
tel. 691-24-27 wew. 14.

Sporządził:
Marek Maluchnik

Urząd Miejski w Nasielsku
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Pożegnanie
27 lutego w Urzędzie Miejskim miała miej-

sce wzruszająca uroczystość pożegnania prze-
chodzącej na emeryturę długoletniej pracow-
nicy tej instytucji p. Urszuli Krzyżewskiej.
Przybyli na nią prawie
wszyscy pracownicy tej
placówki z Burmistrzem na
czele. Atmosfera spotkania
była niezwykle serdeczna.
Pani Krzyżewska była bo-
wiem bardzo lubiana przez
urzędniczą rodzinę. Przeło-
żeni cenili ją za obowiąz-
kowość i kompetencję.
Podkreślił to w swym wy-
stąpieniu burmistrz Ber-
nard Dariusz Mucha. Cie-
płe słowa podziękowań
skierowane do pani Urszu-
li Krzyżewskiej poparł na-
grodą. Były także życzenia
na nową drogę życia od
władz samorządowych
oraz koleżanek i kolegów.

Pani Urszula Krzyżew-
ska (z d. Królak) pochodzi
z Bulkowa (gm. Winnica).
W Nasielsku mieszka już
35 lat. Ukończyła Techni-
kum Rolnicze w Golądko-
wie. Cała jej praca zawodo-
wa związana była z rolnictwem. Po ukończe-
niu szkoły średniej (1962r.) odbyła roczny
staż zawodowy w Państwowym Gospodar-
stwie Rolnym w Zbroszkach. Następnie pra-
cowała w Wydziale Rolnictwa  w Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Pułtusku.
Od roku 1968 pracowała w Nasielsku w ad-
ministracji gminnej (Gromadzka Rada Naro-
dowa, Miejsko – Gminna Rada Narodowa,
Urząd Miejski). W czasie swej zawodowej

kariery zajmowała różne stanowiska. Była in-
spektorem, zootechnikiem, kierownikiem re-
feratu. Pracę swą lubiła, chociaż nie zawsze
była to praca najprzyjemniejsza. Musiała by-
wać w terenie. Wsiadała wtedy na swą wu-

efemkę i bez względu na pogodę jechała po-
lnymi drogami, aby być tam, gdzie potrzebna
była jej wiedza i doświadczenie. Z jej zdaniem
liczyli się przełożeni, liczyli się też rolnicy.
Wiedzieli, że mają do czynienia z fachowcem,
a do tego z pracownikiem sumiennym i obo-
wiązkowym.
Przejście na emeryturę jest trudnym okresem
w życiu każdego człowieka. I chociaż wszy-
scy wiedzą, że chwila ta jest nieuchronna,

a przez wielu nawet upragniona, to jednak
związana jest z ogromnym stresem. To otwar-
cie nowej karty w naszym życiu. Często li-
czymy, że zajmiemy się wieloma sprawami,
na które dotychczas nie mieliśmy czasu.

Pani Urszula Krzy-
żewska też liczy, że
po 41 latach solidnej
pracy zawodowej
będzie miała czas na
czytanie, rozwiązy-
wanie krzyżówek,
szydełkowanie, ha-
ftowanie czy częst-
szy kontakt z ro-
dziną. Czy tak bę-
dzie? Tego należy
jej życzyć. Wiem
jednak z własnego
już doświadczenia
i z kontaktów z in-
nymi emerytami, że
to, czego im najbar-
dziej brakuje obok
pieniędzy, to czas.
Myślę, że pani Ur-
szuli też będzie go
brakowało, bo za-
wsze była osobą bar-
dzo aktywną i praca
ją lubi.
Pani Urszula Krzy-

żewska jest mężatką. Mąż Jan był długolet-
nim pracownikiem nasielskiej Gminnej Spół-
dzielni ,,Sch”. Wychowali dwóch synów – Mi-
rosława i Ireneusza. Synowie założyli już wła-
sne rodziny. Żoną Mirosława jest p. Marze-
na, a żoną Ireneusza p. Iwona. Obydwie ro-
dziny mają po dwoje dzieci (Marcin i Agniesz-
ka oraz Łukasz i Olga).

AZ.

Pracownicy Urzędu Miejskiego i działających przy Urzedzie filii Starostwa Powiatowego na uroczystości
pożegnania p. Urszuli Krzyżewskiej

Karnawał to świetny czas na prezentację
artystycznych umiejętności dzieci. Dlatego
właśnie zaproponowano maluchom Zespołu
Szkół nr 2 w Pieścirogach udział w konkur-
sie „Nasi mali artyści”. Wzbudził on ogrom-
ne zainteresowanie. Już przygotowania oka-
zały się świetną zabawą, która integrowała
organizatorów, wychowawców, dzieci i rodzi-
ców.

Wstępne eliminacje wyłoniły aż 65 osób,
które wystąpiły w dniu 26 lutego w trzech gru-
pach wiekowych.

W kategorii klas pierwszych:
I miejsce Ola Przytulska
II miejsce Daria Jakubiak
III miejsce Filip Szulkowski

Zwycięzcami w kategorii klas drugich oka-
zali się:
I miejsce Ola Rzepkowska, Patrycja
Daniszewska i Bartłomiej Kołakowski
II miejsce Karina Lewandowska
III miejsce Aldona Smolińska

Spośród „arty-
stów” z klas trze-
cich najlepszymi
okazali się:
I miejsce Natalia
Mazurkiewicz
II miejsce Paulina
Pawłowska
III miejsce Agnie-
szka Kowalczyk

Wszyscy uczest-
nicy konkurs otrzy-
mali nagrody za-
s p o n s o r o w a n e
przez nauczycieli.
Organizatorami
imprezy były Panie:
Monika Sadłow-
ska, Sławomira
Mazurkiewicz i Ad-
riana Kołakowska.

NASI MALI ARTYŚCI
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WOŚP
W nawiązaniu do artykułu zawar-

tego w poprzednim numerze „Życia
Nasielska”, chcemy uzupełnić grupę
osób, którym pragniemy złożyć spe-
cjalne podziękowania za zaangażo-
wanie i udział w 11. Finale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Nasielsku.

Połączone Sztaby 11. Finału
WOŚP pragną podziękować Panu
Adamowi Stamirowskiemu, Dyrekto-
rowi Nasielskiego Ośrodka Kultury i
wszystkim pracownikom NOK za or-
ganizację koncertu muzyki młodzieżowej w sali kina „Niwa” w Na-
sielsku. Pragniemy również serdecznie podziękować wszystkim ze-
społom muzycznym, które wystąpiły w koncercie, nie biorąc za swój
występ ani grosza, czym bez wątpienia wpisują się chlubnie w ideę
propagowaną przez Jurka Owsiaka. Zespołami tymi były: MOTOR-
BREATH, DROPSY, KAKAOWY POTWÓR, HEYDAY i SIRIUS.
Jednocześnie zapewniamy, iż brak podziękowań w poprzednim nu-
merze ŻN nie wynikał z naszej złej woli, a jedynie z niedopatrzenia z
uwagi na liczne grono osób, które wspomagały nas i uczestniczyły
w organizacji imprez.

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

Nasielski epizod
w życiu znanych polityków

W przeszłości w Nasielsku bywało wielu ważnych ludzi. Mówią
o tym liczne zapiski. Wiadomości w nich zawarte nie zawsze są pełne
i pewne. Wydaje się jednak, że każdy nawet najmniejszy ślad warto
sprawdzić, aby oddzielić fakty od mitów. Z tego, co dotychczas udało
się ustalić, prawie pewny jest pobyt w naszym mieście samego cesa-
rza Napoleona. Bywali tu, i to na pewno, książęta mazowieccy. Jest
duże prawdopodobieństwo, że w Nasielsku, nawet kilka razy, gościł
król Władysław Jagiełło. Przypuszcza się też, że w naszym mieście
przebywał królewicz Konstanty Sobieski. A przywędrował tu dla pięk-
nej Marii Wesslówny. Wkrótce została  jego żoną. Nie była to miłość
najszczęśliwsza, ale czyż historia zawsze musi się powtarzać? Fakty
mówią, że nie.

Minęły lata. Skończyły się czasy książąt i królów. O wielkiej poli-
tyce decydują nowi ludzie. Ci także odwiedzają nasze miasteczko.
Każdy z nas mógłby wyliczyć nazwiska kilku polityków najwyższej
rangi, którzy w ostatnich dziesięciu latach odwiedzili Nasielsk. Wśród
nich był obecny minister spraw zagranicznych (wcześniej był już pre-
mierem) Włodzimierz Cimoszewicz. Nasielsk stanowi ważny punkt
etapowy w jego życiu i życiu jego żony, tu bowiem w roku 1970 naro-
dziła się ich miłość.

W Nasielsku znaleźli się trochę przypadkowo. Byli studentami,
a studenci musieli w okresie wakacji zaliczyć tzw. praktyki studenc-
kie. Grupę studentów z Białegostoku (30 kobiet i 4 mężczyzn) skie-
rowano do pracy w nasielskiej Przetwórni Owocowo – Warzywnej.
Opiekunem grupy z ramienia uczelni był, nieżyjący już niestety, wte-
dy asystent, Lech Falandysz. Pamiętamy go jako głównego prawnika
Lecha Wałęsy. Z ramienia Zakładu studencką grupą opiekowała się
p. Marlena Chylińska. Włodzimierz Cimoszewicz pełnił w tej grupie
rolę specjalną. Był jej brygadzistą. Z nim też najczęściej i z Lechem
Falandyszem kontaktowała się p. Marlena Chylińska.

Pani Chylińska z rozrzewnieniem wspomina białostocką grupę.
Opiekowała się wieloma grupami, ale ta szczególnie utkwiła w jej
pamięci. Mówi, że byli to wyjątkowo kulturalni ludzie. Obowiązko-
wi, pracowici, odpowiedzialni, a przy tym bardzo weseli, skorzy do
żartów i psikusów. Jest to opinia bardzo wyważona. Pani Marlena
przebywała z grupą przez miesiąc od rana do późnego wieczora. To-
warzyszyła im w pracy, odpoczynku i zabawie. A wieczorki taneczne
studenci organizowali codziennie. Brała w nich też udział młodzież
z miasta.

Lech Falandysz mile wspominał wakacje spędzone w 1970 roku
w Nasielsku. Także Minister Cimoszewicz, a myślę, że i jego żona
pamiętają o pobycie w Nasielsku – mieście dla nich bardzo ważnym.

Po ponad dwudziestu latach, a więc już w latach dziewięćdziesią-
tych, w czasie jednej z kampanii wyborczych, Włodzimierz Cimosze-
wicz przyjechał do Nasielska, aby wziąć udział w spotkaniu z miesz-
kańcami miasta. Ostro, a właściwie niegrzecznie (delikatnie mówiąc)
zaatakowany przez przeciwników politycznych, ogromnie zdenerwo-
wany, opuścił na pewien czas salę gimnastyczną, w której odbywało
się spotkanie. Zamierzał powrócić do Warszawy. Wtedy miałem moż-
ność spędzenia z nim kilku minut na korytarzu szkoły. Rozmawiali-
śmy o jego pobycie w naszym mieście w r.1970.   Myślę, że m.in.
i wspomnienie tamtych, tak ważnych dla niego dni, wpłynęło na to,
że powrócił odprężony na salę, a dalsza część spotkania przebiegała
już w innej atmosferze.

AZ.

Pod opieką
Czynne już od kilku miesięcy schronisko w Chrcynnie, jest w sta-

nie zapewnić opiekę dla kilkudziesięciu zwierząt. Obecnie w schroni-
sku przebywa 35 psów i kilka kotów. Kierownictwo schroniska za-
prasza różne firmy i instytucje do współpracy i pomoc w formie daro-
wizn. Jednocześnie dziękuje za dotychczasową pomoc Lecznicy dla
Zwierząt przy ulicy Lipowej w Nasielsku i Zakładowi Masarskiemu

we Winnicy.
W najbliższej przyszłości Fundacja Centrum Ochrony Środowi-

ska, przy której działa schronisko, rozpocznie w ramach Programu
Ekologicznego organizować EKO – PAINTBALL - PARK tzn. niety-
powe gry i zabawy w strzelaniu z broni na kulki z farbą, na które
zaprasza nasielską młodzież i dzieci, w planie są również przedsię-
wzięcia edukacyjne, które realizowane będą na terenie gminy i po-
wiatu.
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Ostatki w szkole
Zgodnie z tradycją ostatni dzień karnawału to okazja do zabaw.

Jak co roku w Szkole podstawowej w Dębinkach Samorząd Uczniow-
ski, pod kierunkiem mgr Katarzyny Tomczyk, zorganizował dyskote-
kę dla swoich kolegów i koleżanek.

Jedną z atrakcji w tym dniu, była loteria fantowa zorganizowana
przez uczniów klasy pierwszej i wychowawczynię mgr Małgorzatę
Miłoszewską. Atrakcyjne nagrody, niska cena losów i chęć wygranej
sprawiły, że losy rozeszły się w błyskawicznym tempie. Dzieci były
bardzo zadowolone z wylosowanych fantów.

Wszystko to było możliwe dzięki życzliwości Pani Dyrektor mgr
Grażyny Menich–Masanowskiej, rodziców i osób, które przekazały
na rzecz loterii: pączki, słodycze, napoje, odzież, siodełka rowerowe,
produkty mleczne i inne przedmioty.

Cała społeczność szkolna bardzo dziękuje dobroczyńcom: T. Su-
wińskiej, G. Budek,  A. L. Jankowskim, E. Bobowskiej, E. Jóźwiak,
A. Świderskiej, Z. Kozłowskiej, A. Menich oraz dyrektorowi CSM
w Ciechanowie.

Dzięki tym osobom zostały zebrane pieniądze dla dzieci i rodzin
ubogich, które będą mogły pojechać wiosną na wycieczkę szkolną.

W imieniu dzieci i organizatorów loterii jeszcze raz serdecznie
dziękujemy
i zapraszamy do współpracy wszystkich przyjaciół dzieci i naszej szko-
ły.

MM

Ogłoszenie
Stosownie  do  art.  18  ust.  2 pkt.  1  Ustawy  z  dnia  7  lipca 1994

roku O zagospodarowaniu przestrzennym oraz Uchwałę Rady Miej-
skiej w Nasielsku V/46/03 z dnia 26 lutego 2003 roku

BURMISTRZ MIASTA NASIELSKA
ZAWIADAMIA

O przystąpieniu do sprzedaży Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk w granicach admini-
stracyjnych miasta i gminy, polegającego na zmianie przeznaczenia i
zagospodarowania.

W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych
do składania wniosków dotyczących zmian w zagospodarowaniu nie-
ruchomości położonych na terenie miasta i gminy.
Wnioski należy składać do tutejszego Urzędu /pokój nr 14 I piętro/
w terminie do 30 kwietnia br.

Burmistrz      Miasta     Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, 2003-03-05
G. 71441/1/03

WYKAZ
nieruchomości - lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierża-

wienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Na podstawie art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

roku ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U z 2000 roku Nr 46, póz. 543 z późniejszymi zmianami)
oraz Uchwały Nr Y/38/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 lu-
tego 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości podaję
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości - lokali użytkowych
położonych w mieście Nasielsku przy ulicy Warszawskiej przezna-
czonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego.
1. Lokal użytkowy o powierzchni 59,89 m 2 znajdujący się w budyn-
ku mieszkalno-użytkowym, położonym w mieście Nasielsk przy
ulicy Warszawskiej 12 ( działka nr 1139/1)
2. Lokal użytkowy o powierzchni 14,00 m2 znajdujący się w budyn-
ku mieszkalno-użytkowym, położonym w mieście Nasielsku przy ulicy
Warszawskiej 3 ( działka nr 1380/6 )

Okres trwania dzierżawy lokalu użytkowego - nieruchomości na-
stępuje na czas określony tj. 10 lat z możliwością przedłużenia w for-
mie aneksu na dalszy okres poprzez podjęcie stosownej uchwały przez
Radę Miejską w Nasielsku.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi nie
mniej niż 15,00 złotych za l m2 plus podatek od towarów i usług VAT
w wysokości 22%.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy lokalu użytkowego -
nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Nasielsku na okres od dnia 10.03.2003 roku do dnia 2.04.2003 roku.

Najdłuższym stażem małżeńskim spośród odznaczonych osób mogą
się pochwalić państwo Janina i Stanisław Wierzchoń z Jaskółowa.
Przeżyli już wspólnie 65 lat. Pani Janina od urodzenia mieszka
w Jaskółowie. Pan Stanisław pochodzi z Woli Mystkowskiej k. Wy-
szkowa. Poznali się w Jaskółowie, dokąd przybył p. Stanisław, aby

terminować u kowala.  Związek małżeński zawarli w nasielskim ko-
ściele 12 września 1937roku. Wychowali dziesięcioro dzieci. Pani Ja-
nina zajmowała się domem, a pan Stanisław, chociaż z zawodu był
kowalem, pracował na roli. Umiejętności techniczne bardzo się jed-
nak przydały, ponieważ mógł podejmować dodatkowe prace. Posia-
dał maszynę omłotową i dzięki niej mógł świadczyć poszukiwane
wtedy usługi. Obecnie państwo Wierzchoń mieszkają razem z naj-
młodszym synem i jego rodziną. AZ.

Złote i Diamentowe Gody

7 par małżeńskich przybyło do Urzędu Stanu Cywilnego na uroczystość
wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżńskie

dokończenie ze str. 5dokończenie ze str. 5dokończenie ze str. 5dokończenie ze str. 5dokończenie ze str. 5

PS. W okresie, kiedy rodziny Jubilatów i oni sami przeżywali jesz-
cze wydarzenia związane z uroczystym wręczeniem przyznanych im
przez Prezydenta RP odznaczeń, przyszła tragiczna wiadomość: zmarł
pan Tadeusz Jerzełkowski. Był przyjacielem naszej redakcji. Publiko-
waliśmy udostępnione przez niego materiały. Teraz łączymy się w
bólu z jego żoną, córkami i całą Jego rodziną. Był wspaniałym czło-
wiekiem. Jego pamięci poświęcimy specjalny artykuł.

Redakcja
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Sprzedam lub wynajmę M4 w Nasielsku 75 m2

tel. 0605 387 895

Sprzedam M3  w Nasielsku osiedle Warszawska
tel. 691 21 66 0608 872 584

Do wynajęcia pod działalność gospodarczą ok.
50m2 w Nasielsku. tel. 0-44 683 62 38 po 1700

Usługi remontowo budowlane tel. 0607 816 713

SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT

TENIS STOŁOWYTENIS STOŁOWYTENIS STOŁOWYTENIS STOŁOWYTENIS STOŁOWY

OGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNE

O Puchar 7 Redakcji
W nasielskiej hali sportowej

odbył się gminny turniej tenisa
stołowego o Puchar 7 Redakcji.
Jest to najstarszy i najpopular-
niejszy turniej tenisowy dla dzie-
ci i młodzieży szkolnej na Ma-
zowszu, a być może i w Polsce.
Pod różnymi nazwami odbywał
się ten turniej, ale cel jest jeden
– popularyzacja tenisa stołowe-
go, szczególnie w małych miej-
scowościach.

Turniej ten ma swoją specyfi-
kę. Aby zagrać w turnieju fina-
łowym, trzeba przejść sito elimi-
nacji. Najpierw turnieje klasowe, potem szkolne, gminne, powiato-
we, rejonowe i dopiero finał centralny.

Tegoroczny, będzie już kolejnym 48 turniejem w jego historii, a
finał centralny zostanie rozegrany pod koniec kwietnia w Ostrołęce.

Z tego turnieju wyrosło wielu wspaniałych tenisistów, którzy wy-

stępowali i nadal występują w ekstraklasie tenisa stołowego, którzy
byli i są reprezentantami Polski w różnych kategoriach wiekowych.

Nasielsk też przeszedł do historii, ponieważ Nasielszczanie czte-
rokrotnie wygrywali turniej finałowy. Dwukrotnie Krzysztof Stami-
rowski, oraz Klaudia Szadkowska i Grzegorz Ciukszo.

W turnieju gminnym, który odbył się na początku marca wystąpiło
ponad 50 zawodników i zawodniczek ze szkół: ZS Nr 1 w Nasielsku,
SP Nasielsk, ZS Nr 2 w Pieścirogach, ZS Nr 3 w Cieksynie SP Dę-
binki. SP Nuna. Po trzech zawodników i zawodniczek w każdej kate-
gorii wiekowej zakwalifikowało się do turnieju powiatowego, który
też odbędzie się w nasielskiej hali 18 lutego br.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli
Chłopcy:
klasy I-IV 1. Włodarczyk Patryk SP Dębinki

2. Kozaczuk Adrian SP Cieksyn
3. Żyła Adrian SP Nasielsk

dokończenie na str. 4dokończenie na str. 4dokończenie na str. 4dokończenie na str. 4dokończenie na str. 4
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SZACHYSZACHYSZACHYSZACHYSZACHY

W związku z dużym zainteresowaniem turniejami brydżowymi
organizowanymi przez K.S. „Sparta” Zarząd Klubu postanowił, aby
turnieje przeprowadzać dwa razy w miesiącu.

Dnia 7 lutego odbył się drugi a 28 lutego trzeci z kolei turniej par
zaliczany do klasyfikacji Grand Prix Nasielska «2003. W pierwszym z
nich wzięło udział dziesięć par a w drugim aż 26 zawodników. Obok
10 par nasielskich, gościliśmy dwie pary z Nowego Miasta i jedną z
Pułtuska. Coraz większa liczba uczestników cieszy. Rywalizacja jest
ciekawsza i bardziej wyrównana. Tym bardziej trzeba docenić dwa
kolejne zwycięstwa pary Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra.

Klasyfikacja turnieju „drugiego” 07.02.2003 r.:
1. Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra 127 pkt (58,8%)
2. Jacek Raźniewski i Dariusz Wydra 124 pkt (57,4%)
3. Adam Banasiuk i Andrzej Żuliński 123 pkt (56,9%)
4. Adam Epa i Stanisław Sotowicz 111 pkt (51,4%)
5. Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski 110 pkt (50,9%)
6. Tadeusz Czeremużyński i Wojciech Zaciewski 109 pkt (50,5%)
7. Józef Dobrowolski i Zbigniew Michalski 106 pkt (49,1%)
8. Stanisław Makowski i Maciej Osiński 102 pkt (47,2%)
9. Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski 85 pkt (39,4%)
10. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński 83 pkt (38,4%)

BRYDŻBRYDŻBRYDŻBRYDŻBRYDŻ
Wyniki turnieju „trzeciego” 28.02.2003 r.:
1. Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra 145 pkt (60,4%)
2. Józef Dobrowolski i Zbigniew Michalski 142 pkt (59,2%)
3. Tadeusz Czeremużyński i Wojciech Zaciewski 134 pkt (55,8%)
4. Grzegorz Śniadowski i W. Lachowski 134 pkt (55,8%)
5. Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski 124 pkt (51,2%)
6. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński 124 pkt (51,2%)
7. Stanisław Makowski i Maciej Osiński 120 pkt (50.0%)
8. Adam Banasiuk i Andrzej Żuliński 118 pkt (49,2%)
9. Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski 116 pkt (48,3%)
10. Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski 110 pkt (45,8%)
11. Jacek Raźniewski i Dariusz Wydra 110 pkt (45,8%)
12. Alicja Bartosik i Marcin Wojciechowski 100 pkt (41,7%)
13. Elżbieta Krzemińska i Jerzy Krzemiński 84 pkt (35,0%)

Czołówka klasyfikacji po trzech turniejach:
1-2. Waldemar Gnatkowski 49 pkt

Janusz Wydra 49 pkt
3. Stanisław Sotowicz 48 pkt
4-5. Tadeusz Czeremużyński 44 pkt

Wojciech Zaciewski 44 pkt
6-7. Dariusz Wydra 38 pkt

Jacek Raźniewski 38 pkt
8-10. Janusz Czyżewski 36 pkt

Józef Dobrowolski 36 pkt
Grzegorz Kosewski 36 pkt

KKK

Dnia 21 lutego w Miszewie odbył się towarzyski mecz brydżowy
między „Maksem” Nowe Miasto i „Spartą” Nasielsk. Gospodarze byli
bardzo gościnni i pozwolili się wysoko ograć 7 : 23.

KKK

Nasielscy brydżyści kontynuują zmagania w lidze okręgowej. Dnia
23 lutego w Ciechanowie odbył się kolejny ligowy zjazd. W pierw-
szym meczu „Sparta” Nasielsk wysoko uległa 6 : 24 liderowi rozgry-
wek „Achtelowi” Ciechanów. W drugim meczu było znacznie lepiej.
Wysokie zwycięstwo 22 : 8 nad „Promykiem” Ciechanów pozwoliło
naszej drużynie awansować na trzecie miejsce w rozgrywkach.

P.K.

Zakończyły się rozgrywki III Ligi Szachowej. Drużyna Sparty Na-
sielsk zakończyła sezon na 9 miejscu (I miejsce w finale B). Starto-
wało 20 drużyn z województwa mazowieckiego. W ostatnim meczu
Sparta Nasielsk podejmowała u siebie drużynę Skoczek Siedlce i od-
niosła zwycięstwo 4 : 2. Sezon szachiści Sparty zakończyli 6 zwycię-
stwami, 2 porażkami i 2 remisami. Drużynę Sparty Nasielsk repre-
zentowali:
SZACHOWNICA I - LEŚNIAK MAREK

5 pkt  z 8 partii
SZACHOWNICA II - SOKOŁOWSKI KRZYSZTOF

6 pkt z 10 partii
SZACHOWNICA III - PIOTROWSKI ARKADIUSZ

4 pkt z 8 partii
SZACHOWNICA IV - KWIATKOWSKI WŁODZIMIERZ

6,5 pkt z 10 partii
SZACHOWNICA V - KANIA WŁODZIMIERZ

8 pkt z 10 partii
SZACHOWNICA VI - WITKOWSKA JOLANTA

3,5 pkt z 4 partii
REZERWOWI: - Skłucki Wiktor 2 pkt z 4 partii

- Runowiecki Tadeusz 0,5 pkt z 1 partii
Sezon 2002/2003 należy uznać za udany. Drużyna Sparty Nasielsk

została uznana według zgodnej decyzji uczestników tych rozgrywek
za „czarnego konia” tego sezonu. Zabrakło 1 punktu do wzięcia udzia-
łu w zasadniczej fazie tych mistrzostw (Finał A, baraże do II ligi).
Cieszy dobra postawa naszych szachistów, jednak ciągle pozostaje
nierozwiązany problem bazy lokalnej dla sympatyków królewskiej gry.
Dzieci i młodzież, która chce się nauczyć i doskonalić grę w szachy
nie mają gdzie się spotykać.

KW
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klasy V-VI 1. Niedzielski Mateusz ZS 1 Nasielsk
2. Czarnecki Paweł ZS 1 Nasielsk
3. Rejchel Sebastian ZS 1 Nasielsk

gimnazja 1. Michalski Karol ZS 1 Nasielsk
2. Wierzchoń Robert ZS 2 Pieścirogi
3. Ziemiński Arkadiusz ZS 3 Cieksyn

Dziewczęta:
klasy I-IV
1. Bodalska Sylwia ZS 2 Pie-
ścirogi
2. Melaniuk Paulina ZS 2 Pie-
ścirogi
3. Ludwicka Karolina ZS 2 Pie-
ścirogi
klasy V-VI
1. Ropielewska Karolina ZS 3
Cieksyn
2. Kucińska Angielika SP Nuna
3. Kamińska Edyta ZS 1 Nasielsk
gimnazja
1. Przybysz Iwona ZS 1 Nasielsk
2. Skiba Małgorzata ZS 1 Nasielsk
3. Hajdanowicz IlonaZS 2 Pieścirogi

Największą rewelacją turnieju był najmłodszy
uczestnik siedmio i pół letni pierwszoklasista Adrian
Żyła, który w walce z jedenastolatkami z czwartych
klas wypadł rewelacyjnie. Nie tylko wygrał kilka po-
jedynków, ale zajmując trzecie miejsce zakwalifiko-
wał się do turnieju powiatowego. Podczas walk w
oczach Adriana były na przemian radość i łzy, oraz
duże wzruszenie kiedy odbierał puchar z rąk sekreta-
rza Urzędu Miasta Zbigniewa Rutkowskiego dyplom
i gratulacje od radnej Janiny Kownackiej.

O Puchar 7 Redakcji
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Najmłodszy uczestnik turnieju odbiera nagrodę


