rys. A. Rajkowska ZS w Pieścirogach pod kierunkiem pani Barbary Sotowicz
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Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych,
wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Nasielsk
oraz szanownym gościom,
którzy będą spędzać te święta w naszych domach,
pragnę życzyć zdrowych, radosnych i pogodnych świąt,
smacznego jajka i obfitości świątecznego stołu
oraz mokrego śmigusa-dyngusa.
Niech w Państwa sercach zagości pogoda
ducha, pokój, ukojenie i nadzieja, które płyną
od Zmartwychwstałego Chrystusa.

Wesołego Alleluja !
Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

OBRADOWAŁA RADA
20 marca o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się szósta sesja Rady Miejskiej. Po
stwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji, przystąpiono do realizacji porządku dnia.
W czwartym punkcie Burmistrz Bernard Dariusz Mucha przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami Rady. Poinformował m.in., że projekt rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy Nasielsk w ramach programu PHARE
2003 został przyjęty w Brukseli jako jedyny z terenu województwa
mazowieckiego. Na jego realizację gmina otrzyma środki unijne,
które zostaną przeznaczone na budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3 na dobę oraz na budowę kolektora i głównych
kanałów przesyłowych kanalizacji sanitarnej o długości 5 km. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 12 mln złotych z czego około 10
mln złotych gmina otrzyma ze środków unijnych. Jak stwierdził Burmistrz, jesteśmy przygotowani do realizacji zaplanowanej inwestycji.
Do końca kwietnia br. zostanie ogłoszony przetarg.
Jak poinformował Burmistrz, po konsultacjach z pracownikami Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odwołał ze stanowiska
dyrektora panią Alicję Tyc. Obecnie obowiązki te pełni pani Urszula
Goszczyńska. Burmistrz nie ukrywał, że decyzja ta była niezmiernie
trudna, gdyż pani Alicja Tyc była dobrym menadżerem.
Trzecią sprawą, którą poruszył Burmistrz w swoim wystąpieniu
była umowa z Gazownią Warszawską dotycząca gazyfikacji ul. Kościelnej i Polnej. Obecnie przygotowywany jest nowy wariant, który
ma być bardziej korzystny dla naszej gminy.
W punkcie piątym radni nie zgłosili żadnych interpelacji i zapytań.
Następnie Rada zapoznała się z projektem budżetu Powiatu Nowodworskiego w części dotyczącej naszej gminy. Informację na ten
temat przedstawił Wicestarosta pan Andrzej Borowski. Budżet powiatu w 2002 roku zamknął się kwotą 32 mln złotych, a w 2003 roku
jest mniejszy o 9,6mln z racji zmiany źródeł finansowania policji. Inwestycje powiatowe realizowane na terenie Nasielska to: Dom Pomocy Społecznej (do zakończenia tej inwestycji potrzeba 2,9 mln zł.),
droga Pomiechówek - Nasielsk (promesa na nakładkę ze środków
SAPARD w kwocie 1,1 mln zł.). Jest wykonana dokumentacja na
budowę hali sportowej dla ZSZ w Nasielsku.
Wicestarosta chwalił dotychczasową współpracę z władzami samorządowymi Nasielska.
W kolejnym punkcie obrad informacje o stanie bezpieczeństwa i
porządku publicznego przedstawił Komendant Komisariatu Policji w
Nasielsku pan Wojciech Wołkowicz. Na zakończenie swego wystąpienia podziękował Radzie i Burmistrzowi za pomoc okazaną nasielskim policjantom.
Następnie radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie wydania

Wesołych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,
rodzinnym i zawodowym
życzą wszystkim mieszkańcom
miasta i gminy Nasielsk
Przewodnicząca Rady Katarzyna Rusek
i Wiceprzewodniczący Wojciech Andrzej Królak

Wesołego Alleluja
i mokrego Dyngusa
wszystkim Czytelnikom
życzy
Redakcja Życia Nasielska

opinii wobec projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie
ograniczenia statutowego zakresu świadczeń Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.
W punkcie dziewiątym jednomyślnie podjęto uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie w 2003 roku,
- w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta i
gminy na dożywianie dzieci w gminie Nasielsk,
- w sprawie upoważnienia Dyrektora MGOPS w Nasielsku do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonania zadań własnych
o charakterze obowiązkowym,
- w sprawie upoważnienia Dyrektora MGOPS w Nasielsku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatków
mieszkaniowych.
W następnym punkcie rozpatrzono pisma kierowane do Rady. Rada
zapozanła się z prośbą pana Mirosława Kosewskiego o rozstrzygnięcie kwestii zapłaty za działkę znajdującą się przy ul. Wyszyńskiego,
która została zajęta w związku z budową drogi. Kwestię tą wyjaśniła
pani Maria Lewandowska - Kierownik Wydziału Zagospodarowania
Przestrzennego.
Burmistrz zaproponował Radzie zorganizowanie spotkania z Marszałkiem Sejmiku Województwa Mazowieckiego panem Adamem
Struzikiem, w dniu 14 kwietnia 2003 r., w celu omówienia realizacji
projektu rozwoju sektora małych i średnich firm.
W ostatnim punkcie obrad Przewodnicząca Rady pani Katarzyna
Rusek w związku z przyjęciem w Brukseli projektu dotyczącego rozwoju sektora małych i średnich firm, złożyła wniosek o ufundowanie
nagrody dla Burmistrza w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia brutto. Wniosek ten został przyjęty przez Radę 9 głosami za, braku przeciwnych i przy 5 wstrzymujących się. Burmistrz podziękował
za przyznaną nagrodę i obiecał jedno wynagrodzenie przeznaczyć na
zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
Na zakończenie sesji, minutą ciszy, uczczono pamięć zmarłego długoletniego działacza samorządowego i straży pożarnej Henryka Olszewskiego.
Wynotował Marek Tyc
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Ks. Szczeciński pieniądze ofiarowane przez
nasielskich parafian
przeznaczył na remont
zabytkowej świątyni w
Cieksynie. W ubiegłym
roku informowaliśmy naszych czytelników o
ogromie prac renowacyjno – modernizacyjnych
podjętych przez ks. Proboszcza.
Rekolekcje w parafii św. Doroty w Cieksynie prowadził ks. kanonik Tadeusz Niestępski z Przasnysza.

kultury tego kraju. Szkoła miała więc ciekawy udział w akcji o nazwie ,,Spring day”.
Zespół Szkół Zawodowych. 3 i 4 kwietnia
zorganizowano w szkole Dni Otwarte. Ich celem było zapoznanie uczniów kończących w
bieżącym roku gimnazja i ich rodziców z pracą
szkoły, możliwościami zdobywania w niej wiedzy i z obiektem szkolnym. Na spotkanie ze
społecznością ZSZ przybyło około 250 potencjalnych kandydatów na uczniów tej szkoły.
Wśród nich byli też gimnazjaliści z sąsiednich
gmin. Dyrektor szkoły, mgr Grzegorz Duchnowski, uważa, że ta prezentacja kierowanej
przez niego placówki zaowocuje zwiększonym
naborem w nowym roku szkolnym.
Dyrektor szkoły, po analizie potrzeb środowiska i w porozumieniu z organem prowadzącym (Starostwo), wprowadza nowy kierunek nauczania liceum profilowanego – ,,zarządzanie informacją”. Ukończenie tego kierunku daje przygotowanie do korzystania i
przetwarzania różnych form przekazu i informacji oraz umożliwia dalsze kształcenie w
następujących branżach zawodowych: informatyka, informatyka naukowa, urządzenia
audiowizualne, techniki multimedialne, grafika komputerowa, poligrafia.
,,Zarządzanie informacją” jest nowym profilem szkoły ponadgimnazjalnej. Otrzymanie
nowej sali komputerowej oraz dokształcanie
nauczycieli zapewni właściwy poziom przygotowania młodzieży do pracy lub podjęcia
dalszej nauki.
4 kwietnia Szkolny Klub Europejski zorganizował spotkanie z Greczynką Eleni - młodą
wolontariuszką przebywającą w Polsce na zaproszenie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Wzięło w nim udział 6 nauczycieli i 20
uczniów. Opiekunki Klubu, panie Danuta Białorucka i Elżbieta Wróblewska poprzez to spotkanie chciały przybliżyć uczniom jeden z krajów będący już od ponad dwudziestu lat w Unii
Europejskiej, zwrócić ich uwagę na potrzebę
nauki języków obcych, wskazać na możliwości, jakie otwierają się przed państwami, które
wejdą do wielkiej europejskiej rodziny. Obserwacja greckiej drogi do Unii, jak i doświadczenia tego państwa w strukturach europejskich,
są dobrym przykładem dla Polaków, ponieważ
startujemy z podobnego ,,pułapu” i podobny
jest poziom życia w naszych krajach.

1. Wodociągi
Rozpoczęła się realizacja II etapu wodociągowania wsi w rejonie Cieksyna. Etap ten
obejmuje budowę sieci z przyłączami dla miejscowości Cieksyn i Andzin. Zaplanowano, że
do 30 czerwca 2003r. wykonana zostanie sieć
o długości 14 813m i przyłącza o długości
5387m. Popłynie nimi woda do 201 gospodarstw domowych. Prace prowadzi firma ,,Hydrobud” z Ostrołęki.

2. Inwestycje
W Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego prowadzone są następujące prace mające
na celu realizację zadań przewidzianych na
rok 2003:
a) przygotowywany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy kolejnego etapu rozbudowy
Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
b) kompletowana jest dokumentacja na budowę chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej przy ulicy Warszawskiej.
c) trwają rozmowy z gazownią w sprawie
ustalenia warunków realizacji sieci gazowej
z przyłączami w obrębie gminy Nasielsk.

3. Rolnictwo
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Nasielsku wspólnie z nasielskim Ośrodkiem Informacji Europejskiej organizują w kwietniu cykl
szkoleń dotyczących akcesji Polski do Unii
Europejskiej. Ich adresatem są mieszkańcy
nasielskiej wsi. Spotkania odbędą się w szkołach w: Nunie, Krzyczkach, Dębinkach, Żabiczynie, Budach Siennickich, Pianowie, Cieksynie i Popowie. Jedno ze spotkań odbędzie
się w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
Szkolenia poprowadzą pracownicy Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Nasielsku i nasielskiego Ośrodka Informacji Europejskiej pp. Maria
Brzezińska, Agnieszka Rutkowska, Arkadiusz
Pniewski, Jarosław Jaworski. Oni też udzielać
będą informacji na tematy związane z planowanym wejściem Polski do struktur unijnych.
Tematyka szkoleń:
a) Dopłaty bezpośrednie (system płatności i
wysokość dopłat), podatki w rolnictwie i pomoc państwa.
b) Rejestr gospodarstw i działek rolnych.
c) Funkcjonowanie rynku owoców i warzyw
w Polsce po akcesji do UE.
d) Plan rozwoju obszarów wiejskich.
e) Funkcjonowanie rynku mleka.
f) Wymogi sanitarne i weterynaryjne.

4. Rekolekcje
Okres Wielkiego Postu to czas rekolekcji.
Odbyły się już one w parafii św. Doroty w
Cieksynie i w parafii św. Wojciecha w Nasielsku. W chwili, gdy nasza gazetka dotrze do
czytelników, trwały będą rekolekcje w parafii
św. Katarzyny w Pieścirogach.
W tym roku nauki dla wiernych nasielskiej
parafii głosił proboszcz parafii w Cieksynie ks.
kanonik Józef Szczeciński. Zgodnie z przyjętym w naszej parafii zwyczajem o przeznaczeniu ofiar złożonych przez wiernych w ostatnim
dniu rekolekcji decyduje ojciec rekolekcjonista.

5. Drogi
Po zimowej przerwie ruszyły na nowo prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nasielsk – Naruszewo na fragmencie ulicy Kościuszki i Kolejowej. Przypominamy, że prowadzi je firma z Płońska – Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo – Mostowych.

6. Konkurs
Zakończyła się dziewiąta już edycja Ogólnopolskiego Konkursu ,,Rolnik – Farmer
2002”. Organizuje go Stowarzyszenie ,,Rolnik Klub Polski – Farmer Roku” i Wydział
Rolniczy Akademii Techniczno – Rolnej w
Bydgoszczy. Odbywa się on pod patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podsumowanie tegorocznego konkursu odbyło się 4
kwietnia w Bydgoszczy. Wśród osób nagrodzonych znalazł się także mieszkaniec naszej
gminy, Tomasz Rasiński. Został wyróżniony
w kategorii gospodarstw do 20ha. Na bydgoską imprezę udał się w towarzystwie instruktora nasielskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego p. Arkadiusza Pniewskiego.
Przypomnę, że p. Tomasz Rasiński w ubiegłym roku został wyróżniony (pisaliśmy o tym
w numerze grudniowym) w konkursie organizowanym przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa za modernizację obory wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce (kategoria: budynki inwentarskie).

7. Szkoły ponadgimnazjalne
28 marca obydwie nasielskie szkoły średnie wzięły udział w zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.
giełdzie szkół ponadgimnazjalnych.
Liceum Ogólnokształcące. Ostatnie tygodnie obfitowały w liczne imprezy organizowane w nasielskim Liceum Ogólnokształcącym.
10 marca Szkolny Klub Młodego Europejczyka kierowany przez pp. Elżbietę Fijalską i Roberta Parzonkę
zorganizował debatę i pogadankę, w której uczestniczył
poseł Artur Zawisza (PiS).
Tematem dyskusji były problemy związane z wstąpieniem Polski do struktur Unii
Europejskiej.
28 marca Szkolny Klub
Młodego Europejczyka zorganizował w ramach imprez
związanych z pierwszym
dniem wiosny Dzień Angielski. Obfitował on w liczne konkursy, zabawy i inne
atrakcje. Ich celem było poszerzenie wiedzy
uczniów na temat życia ludzi w Wielkiej Brytanii. Szczególną uwagę poświęcono sprawom

W rozmowie dominował język angielski. Najbardziej napracowała się p. Beata Kowalska, która na tym spotkaniu pełniła rolę tłumaczki.
AZ
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Żołnierski awans
Burmistrz Miasta i Koło
Kombatantów RP i BWP w Nasielsku byli organizatorami
wzruszającej uroczystości, w
czasie której grupa kombatantów – byłych żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski
podczas II wojny światowej
otrzymała dokumenty mianowania ich na pierwszy stopień
oficerski – stopień podporucznika. Uroczystość odbyła się w
Urzędzie Miejskim 9 kwietnia.
Oprócz mianowanych oficerów
przybyli na nią ich koledzy
kombatanci, przedstawiciele
wojska i władz samorządowych, rodziny, pracownicy
Urzędu, przedstawiciele prasy.
Akty mianowania na pierwszy stopień oficerski, podpisane przez Prezydenta RP, wręczał kombatantom ich młodszy
kolega, przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Nowym Dworze Mazowieckim, porucznik Bogdan Zalewski. Był to najbardziej wzruszający moment spotkania. Przed
młodziutkim oficerem Wojska
Polskiego, reprezentującym Gratulacje z okazji mianowania na pierwszy stopień oficerski
władze państwa, stawali na odbiera podporucznik Zygmunt Turek
baczność byli żołnierze frontowi, z których najmłodszy ma 84 lata. Po otrzy- Niestety, nie wszyscy mianowani wzięli udział
maniu aktu mianowania zdecydowanym żoł- w uroczystości. Niektórzy, w okresie od podnierskim głosem mówili: ku chwale Ojczyzny.
dokończenie na str.16

Zmartwychwstanie Pana
Wschód słońca rozjaśnił skałę,
W której mieści się wrota.
Z ciemnej głębi zmartwychpowstał,
Jezus Chrystus Pan żywota.
Na nic zdał się głaz na grobie,
Straże czujne uzbrojone,
Co czuwały aby ciało
Zeń nie było wykradzione.
Drżała ziemia, drżała skała.
Gdy grób pusty Pana został.
Nasz Zbawiciel wczesnym rankiem
Samowładnie Zmartwychpowstał.
Wyszedł z groty jaśniejący,
Z chorągiewką w świętej ręce.
Uczniom swoim się ukazał,
Po golgockiej krwawej męce.
Radość wielka z Zmartwychwstania
Popłynęła na świat cały.
Z grobu powstał samowładnie
Bóg Zwycięzca! wielkiej chwały.
Dziś Twe Święto Chryste Panie.
Radość ludu trwa od rana,
Przekroczyłeś śmierci progi.
Pokonałeś moc szatana.
Ludzie śpieszą do swych świątyń
W ten cudowny dzień wspaniały
Biją dzwony! Płyną pieśni.
Dla Twej Jezu wiecznej chwały.
Jerzy Różalski

Strażacy apelują i alarmują
To, że nadeszła wiosna, nie tylko widać,
ale słychać i czuć. I nie chodzi tu wcale o słodkie śpiewy ptaków czy zapachy pierwszych
kwiatków wyrosłych na poszarzałych jeszcze
łąkach. Ptasie trele coraz częściej zagłuszane są przez przeraźliwe wycie strażackich syren, a w powietrzu unosi się dusząca woń spalenizny. Do opisanej tu sytuacji tak już przywykliśmy, że najczęściej albo wcale nie zwracamy na nią uwagi, albo lekceważąco zauważamy, że znowu ktoś podpalił trawy.
Mamy tu bowiem do czynienia z bardzo
groźnym i szkodliwym zjawiskiem wypalania
suchych traw i innych pozostałości roślinnych.
Są wprawdzie teoretycy, którzy twierdzą, że
w ten sposób pomagamy przyrodzie, ale wymieniane przez nich korzyści nawet jeśli są,
to są niewspółmiernie małe w stosunku do
strat, jakie z tego powodu ponosi zarówno
przyroda jak i gospodarka. Stąd apele strażaków i ekologów o rozwagę i umiar. Prawie co
roku przekazujemy je na łamach naszej gazetki. Efekt jest znikomy. Gdy tylko przyjdzie
wiosna, nasze straże pożarne nawet po kilka
razy dziennie wyjeżdżają, aby gasić celowo
podpalone łąki i zabezpieczać lasy i gospodarstwa przed ogniem.
Niestety, nie zawsze się to udaje. Statystyki

są zatrważające. W ciągu kilku tegorocznych
wiosennych dni w Polsce spłonęły setki hektarów lasu, spłonęło też kilka gospodarstw.
W płomieniach zginęło już dziesięć osób.
Przyczyna była zawsze ta sama: wypalanie
traw. A wszystko zaczynało się bardzo niewinnie. Niewielki ogień, niewielka przestrzeń. Podpalacz zazwyczaj uważał,
że zapanuje nad
ogniem, że nim pokieruje. Ogień to groźny
żywioł. Z nim nie
ma żartów.
Przytoczone
powyżej skutki
bezmyślnego
wypalania traw
to nie jedyne
zło, jakie wyrządzamy
sami sobie. W
czasie wypalania traw
wydzielają się do atmosfery szkodliwe substancje. Snujące się nad ziemią dymy były bardzo często przyczyną poważnych wypadków
drogowych. Nawet, gdy przy okazji takich

,,wiosennych porządków” nie dojdzie do pożaru lasu, gospodarstwa czy też śmierci ludzi
w płomieniach, to i tak ponosimy duże szkody. W trawach i zaroślach żyje wiele różnego
rodzaju zwierząt i innych żyjątek. Stanowią
one ważny element naszego naturalnego środowiska. Niszcząc je działamy przeciwko sobie, ingerujemy bowiem w prawa przyrody.
A to nigdy nie wyszło człowiekowi na dobre.
Spalając pozostałości roślinne musimy się
liczyć z tym, że zostaniemy za to ukarani.
Może to być nie tylko kara finansowa, ale także kara pozbawienia wolności. Jeden z paragrafów Kodeksu karnego mówi, że spowodowanie zagrożenia w świecie roślinnym lub
zwierzęcym w znacznych rozmiarach podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do 5 lat. Dlatego też, zanim podejmiemy decyzję o spalaniu pozostałości roślinnych, powinniśmy zapoznać się z odpowiednimi rozporządzeniami, w których zawarte są warunki, których spełnienie dopuszcza w pewnych
wypadkach podjęcie takich działań. Takie
warunki zawiera rozporządzenie ministra
spraw wewnętrznych z 11 listopada 1992
roku. W razie wątpliwości warto poprosić o
pomoc i informacje strażaków z najbliższej
jednostki OSP.
AZ
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Na drogach niebezpiecznie
W pierwszych dniach kwietnia miały miejsce w Nasielsku dwa
poważne wypadki drogowe. Obydwa zakończyły się, na szczęście, bez
ofiar w ludziach. Sytuacja była jednak poważna, ponieważ w obydwu
wypadkach uczestniczyły olbrzymie cysterny, którymi przewozi się
paliwo.
Pierwsza cysterna wpadła do rowu i położyła się na boku na ulicy

pełniona olejem napędowym. Ze względu na dużą możliwość rozszczelnienia się zbiorników a nawet wybuch wezwano jednostki specjalistyczne dysponujące odpowiednim sprzętem. W akcji ratowniczej wzięli udział strażacy i policjanci z Warszawy, Nowego Dworu
Maz. i Nasielska. Przyjechało 5 samochodów bojowych PSP i OSP.
Akcja była prowadzona szybko, sprawnie i profesjonalnie. Do tej pory

POW. Była pusta. Kierowca przejechał około 300km. Do przejechania miał jeszcze 2km. Po stwierdzeniu przez odpowiednie służby, że
nie ma niebezpieczeństwa wybuchu, przystąpiono do akcji ratunkowej. Przeprowadził ją bardzo sprawnie prywatny przedsiębiorca z
Nasielska p. Janusz Chmurski. Pomagał mu kierowca cysterny i przybyli z Pomorza przedstawiciele firmy przewozowej.
W kilka dni później druga cysterna wpadła do głębokiego rowu i
niebezpiecznie się przechyliła w okolicach stacji paliwowej przy rozwidleniu dróg w kierunku Pułtuska i Warszawy. Częściowo była wy-

tak prowadzone akcje ratunkowe mieszkańcy Nasielska mogli obserwować tylko na filmach.
Na marginesie tych dwóch wypadków warto po raz kolejny zwrócić uwagę na zagrożenie, jakie stało się naszym udziałem w związku
ze zwiększoną ilością przejeżdżających przez miasto olbrzymich pojazdów z niebezpiecznymi ładunkami. Trzeba poważnie zastanowić
się nad siecią dróg na obrzeżach miasta. W chwili obecnej trudno jest
zorganizować sensowne objazdy.
AZ

KRONIKA POLICYJNA

Wywiad z Komendantem

15 marca w Nasielsku w kawiarence internetowej nieznany sprawca
skradł telefon komórkowy Nokia 6510. Wartość 1000 zł.
15 marca w miejscowości Nuna Janusz K. kierował pojazdem w
stanie nietrzeźwym. (1, 62 prom.)
17 marca na dworcu PKP został pobity Krzysztof S., mieszkaniec
Warszawy, który z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala
w Pułtusku. Funkcjonariusze SOK zatrzymali jednego ze sprawcówAriela J.
17 marca w miejscowości Andzin nieznany sprawca skradł 21 drzew
sosnowych o wartości 1000 zł. na szkodę Natalii S. Z ustaleń wynika,
że kradzieży dokonał członek rodziny.
W nocy z 20 na 21 marca nieznany sprawca po uprzednim wyłamaniu kłódki skradł pięć kół, akumulator i moduł. Ogólna
wartość 3140 zł.
22 marca w Nasielsku z przed sklepu Mini Max nieznany sprawca
skradł rower górski na szkodę Krzysztofa J. Wartość 500 zł.
24/25 marca w miejscowości Ruszkowo nieznany sprawca skradł
samochód: Opel Vectra na szkodę mieszkańca Warszawy.
Wartość 10000 zł.
28/29 marca w miejscowości Pieścirogi Nowe nieznany sprawca
po wybiciu szyby wszedł do budynku skąd skradł telefon komórkowy
i dekoder Cyfry+. Wartość 1500 zł.
4 kwietnia w Nasielsku Albert Z. kierował samochodem Fiat 126p.
w stanie nietrzeźwym (0,94 prom.)
7/8 kwietnia w miejscowości Budy Siennickie pod nieobecność
domownika doszło do włamania, w wyniku którego został skradziony telewizor Samsung oraz aparat telefoniczny. Sprawca dotychczas
nieustalony.
8/9 kwietnia w Nasielsku przy ul. Traugutta nieznany sprawca po
wybiciu szyby w oknie balkonowym wszedł do budynku skąd skradł
pieniądze w kwocie 5000 zł.

Komisariatu Policji w Nasielsku
- nadkomisarzem mgr Wojciechem
Wołkowiczem
Czy mógłby Pan Komendant dokonać analizy stanu zagrożenia
przestępczością na terenie działania Komisariatu Policji
w Nasielsku?
Należy stwierdzić, że w roku 2002, w stosunku do roku 2001 i do
lat ubiegłych nastąpił nieznaczny wzrost zagrożenia przestępczością
. Biorąc pod uwagę ilość stwierdzonych przestępstw, wzrost ten wynosi 2,8%.

Czy wraz ze wzrostem dynamiki przestępczości , wskaźnik
wykrywalności utrzymuje się na dobrym poziomie?
Wskaźnik ten w stosunku do roku 2001 zmalał o 0,7 %. Wynosi
67,1% i należy do najwyższych na terenie woj. mazowieckiego - jest
on wyższy zarówno od wskaźnika woj. mazowieckiego i wskaźnika
krajowego.

Do sukcesów należy zaliczyć realizację spraw o dużym wydźwięku
społecznym. Jakie to były sprawy?
Chodzi tu oczywiście o :
- ustalenie osób posiadających i handlujących narkotykami, gdzie
25 sprawcom udowodniono popełnienie 73 czynów przestępczych.
W tym zakresie w toku realizacji pozostają jeszcze dwa postępowania przygotowawcze (wieloczynowe), rozpoznanie zjawiska narkomanii na terenie miasta i gminy Nasielsk, należy uznać za dobre ,
- ustalenie szeregu osób dokonujących przestępstw kryminalnych
kradzieży i włamań oraz kradzieży pojazdów. Ilość skradzionych po-

dokończenie na str.7
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Gody: złote, diamentowe i ...
W marcowym numerze ,,Życia Nasielska”
informowaliśmy o miłej uroczystości, w czasie
której siedmiu dostojnym parom małżeńskim
z naszej gminy zostały wręczone Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Tekst poświęcony temu wydarzeniu spotkał się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem. Stwierdzenia tego nie
zmienia nawet fakt, że nasi czytelnicy zgłosili
do niego pewne uwagi. Są one bardzo cenne i
świadczą, jak uważnie jesteśmy czytani. Problem dotyczył w zasadzie dwóch spraw - nazewnictwa i procedury przyznawania wyżej
wspomnianych odznaczeń.
W informacji z uroczystości na określenie
obchodzonych jubileuszy użyłem dwóch nazw
– złote i diamentowe gody. Określają one pięćdziesiątą i pięćdziesiątą piątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Tymczasem w tekście najwięcej miejsca poświęciłem państwu Janinie i Stanisławowi Wierzchoniom, a oni ślub
brali 65 lat temu. Pytano więc nas czy taki jubileusz nie ma swojej nazwy, czy też my jej nie
znamy. Otóż taka rocznica ma swoją nazwę.
Są to żelazne gody.
Kiedy pisałem poprzedni artykuł wiedziałem,
że taka rocznica ma swoją nazwę i nawet kiedyś ją znałem. Cóż, pamięć ludzka jest zawodna. Na swoje usprawiedliwienie mam tylko to,
że w chwili przygotowywania tekstu starałem
się ją sobie przypomnieć, a nawet szukałem w
tej sprawie pomocy w kilku urzędach stanu

cywilnego. Starania moje zostały uwieńczone
sukcesem. Stało się to jednak już po wydrukowaniu gazety. Aby inni nie popełnili podobnego błędu, przytoczę nazwy najczęściej obchodzonych rocznic.
1. papierowe gody
25. srebrne gody
2. słomiane gody
30. perłowe gody
3. cukrowe gody
35. koralowe gody
4. skórzane gody
40. rubinowe gody
5. drewniane gody
50. złote gody
7. wełniane gody
55. diamentowe gody
10. cynowe gody
60. brylantowe gody
12. jedwabne gody
65. żelazne gody
15. kryształowe gody 70. spiżowe gody
20. porcelanowe gody 80. kamienne gody
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
przyznaje prezydent RP na wniosek wojewody. Wniosek ten sporządza jednak kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego z miejscowości (gminy), gdzie mieszkają jubilaci. Nie ma tu jednak działania automatycznego (z urzędu). Ktoś
z najbliższego otoczenia jubilatów (mogą to
zrobić sami zainteresowani) winien zgłosić fakt
pozostawania w długoletnim związku małżeńskim (minimum 50 lat) do miejscowego USC.
Osoby, które brały ślub w innej miejscowości,
powinny dostarczyć odpis aktu małżeństwa.
Cała procedura związana z przyznaniem tego
odznaczenia trwa około dwóch miesięcy. Medal w imieniu prezydenta może wręczyć wojewoda, starosta lub burmistrz.
AZ.

PRZEDSZKOLE BUDZI WIOSNĘ
Jeśli uważacie, że nie istnieje świat, w któ- słońca, którego tak często nam brakuje na co
rym spełniają się wszystkie marzenia, świat ra- dzień.
dosnych i uśmiechniętych twarzy,
świat w kolorach tęczy, to jesteście
w wielkim błędzie. Istnieje taki
świat.
21 marca br. mieliśmy szansę go
zobaczyć. Co więcej – będąc w nim,
zapomnieliśmy o naszym świecie
– świecie dorosłych, jakże odmiennymi i skomplikowanym.
Tego dnia uczestniczyliśmy w
Przedszkolu Samorządowym w
Nasielsku w Powitaniu Wiosny.
Dzieci w wieku od 4 do 6 lat przygotowały wspaniały spektakl, przepiękne przedstawienie - „Przebudzenie Wiosny – narodziny nowego życia”. Przywitała nas Pani Dyrektor Grażyna Tyszkiewicz, a
dzięki Paniom – Ślesik Ewie, Jaworskiej Irenie, Szumskiej Hannie,
Wyszomirskiej Wandzie, Skodow- Pani Wiosna pojawia się, przynosi dary i śpiewa „Idę, idę
skiej Annie oraz Kozarzewskiej słońce niosę wam.”
Marii oraz ich wychowankom
przenieśliśmy się w świat baśni w najlepszym
w całej Rzeczypospolitej aktorskim wykonaPS. Tego dnia przedszkole odwiedzili: Burniu. Mieliśmy okazję zobaczyć również sale, mistrz Nasielska – Bernard Dariusz Mucha,
w których dzieci w poszczególnych grupach Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nasielsku –
przebywają – gdzie uczą się bawiąc. Wiemy już, Pani Katarzyna Rusek, Dyrektor Zakład Ekoże ten kolorowy świat jest zasługą zaangażo- nomiczno-Administracyjnego Szkół – Pani
wania rodziców – dla nich samych i ich po- Barbara Sakowska, Sekretarz Miasta – Zbiciech jest to drugi dom. Życzymy wszystkim – gniew Rutkowski i wielu, wielu innych.
pedagogom, rodzicom i dzieciom uśmiechu i
MM

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

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

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

Pogotowie Gazowe
tel. 691-22-22

Pogotowie Energetyczne Nasielsk
tel. 691-24-21
(po godz.15.00 Płońsk - tel. 662-26-45)

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

Wyrazy współczucia
rodzinie zmarłego

Tadeusza
Jeżełkowskiego
składają
Dyrekcja,
rada pedagogiczna i pracownicy
Zespołu Szkół Zawodowych
w Nasielsku

Wyraz głębokiego
współczucia
Stanisławie Wiśniewskiej
z powodu śmierci

brata
składa
Rada Pedagogiczna,
nauczyciele emeryci
oraz pracownicy administracji
i obsługi
Szkoły Podstawowej
w Nasielsku

ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

STR. 7

Najpiękniejsze miejsce w naszej gminie
W dniu 27 marca 2003 został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsze
miejsce w naszej gminie”. Konkurs ten odbył
się w ramach akcji ferie w mieście. Oto wyniki:

kategoria wiekowej - kl. I-III
Szkoła Podstawowa:
I miejsce
II miejsce
III miejsce

- Agata Ruszkowska Nasielsk
Ala Kopka Nasielsk
- Aleksandra Chrzanowska
- Andżelika Ostrowska Nasielsk

Wyróżnienie- Ilona Sekudewicz Nasielsk

kategoria wiekowa kl. IV-VI
I miejsce
- Daniel Dąbrowski Pieścirogi
Agnieszka
Jakubiak Pieścirogi
II miejsce - Kamil Joński
III miejsce - Ania Rajkowska
Wyróżnienia- Margareta
Kopycińska Pianowo

rys. Joanna Leszczyńska Pieścirogi
Jola Sokołowska Żabiczyn
Marta Majstrenko Żabiczyn

kategoria wiekowa - gimnazjum
I miejsce

- Wojtek Konarzewski Nasielsk
- Joanna Trzaskona Cieksyn
II miejsce - Joanna Leszczyńska Pieścirogi
- Bożena Zawadzka Nasielsk
III miejsce - Adrianna Witkowska Pieścirogi
- Kamil Waszelewski
Wyróżnienie - Joanna Milewska - ZS Pieścirogi

rys. Ewelina Jońska Pieścirogi

Ryby wróciły
do Nasielnej
Do niedawna twierdzono, że w naszej
modrej rzeczce nie ma życia biologicznego.
Nie było w tym nic dziwnego, ponieważ ciek
ten został zamieniony w
kanał ściekowy. Zamknięcie
prawie wszystkich zakładów
pracy spowodowało samooczyszczenie się Nasiołki.
Dowodem na to są bobry,
które osiedliły się prawie w
centrum miasta i pomagają w
cięciu drzew. Teraz mamy
dla naszych czytelników jeszcze bardziej sensacyjną wiadomość. Do naszej rzeki powróciły prawdziwe świeże
ryby. Sprawdziliśmy to. 1
kwietnia udaliśmy się nad
rzeczkę. Towarzyszyli nam
profesorowie habilitowani z powołanej tego
dnia w Nasielsku Wyższej Szkoły Rybołówstwa Kanałowego. Młodzi adepci rybołówstwa
raz za razem wyciągali z rzeki piękne okazy.
Szczupak, którego prezentujemy na zdjęciu,
nie trzymał surowych norm unijnych i nie
można go było przeznaczyć do spożycia. Wrócił więc do rzeki i będzie tam przebywał
do 1 kwietnia roku następnego. Myślimy, że
wtedy będzie już miał unijne wymiary.
Obserwator

Wywiad z Komendantem
Komisariatu Policji w Nasielsku
- nadkomisarzem mgr Wojciechem Wołkowiczem
dokończenie ze str.5
jazdów na terenie miasta i gminy Nasielsk z
2002 roku zmalała o ponad 50% w stosunku
do roku 2001.

W okresie 2002 roku na terenie miasta i
gminy
Nasielsk
funkcjonariusze
z Komisariatu Policji w Nasielsku ujawnili
ogółem 332 wykroczenia, z czego 196
zaistniało na terenie miasta, a pozostałe na
terenie gminy Nasielsk. W okresie 2001 roku
ujawniono379 wykroczeń. Co wynika
z powyższych danych ?
Z powyższego wynika, że w roku 2002, w
stosunku do roku 2001, nastąpił spadek zagrożenia wykroczeniami, a tym samym wzrósł
poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Nasielsk. Chciałbym zaznaczyć, iż tendencja spadkowa w ilości ujawnianych wykroczeń utrzymuje się od kilku
lat, co jest niewątpliwym sukcesem funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nasielsku i
świadczy o prawidłowości podejmowanych w
tym zakresie działań.

Na terenie podległym Komisariatowi Policji
w Nasielsku utrzymuje się tendencja
spadkowa w ilości zaistniałych zdarzeń

drogowych, ale nadal są tragiczne w swych
skutkach. Jakie są ich przyczyny?
Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele.
Wśród nich są przyczyny niezależne od kierujących: niewłaściwe oznakowanie dróg, zła
ich nawierzchnia itp. Często- w zdecydowanej większości przypadków- jest to: zły stan
techniczny pojazdów, brak umiejętności ,,niedzielnych kierowców”, nieostrożność lub
wręcz bezmyślność i brawura kierujących.

,,Nie przegrać wojny z narkomanią” – to są
Pana słowa. Czy na naszym terenie istnieje
zagrożenie narkomanią?
Po narkotyki sięgają coraz młodsze dzieci.
Posiadamy dowody, że już 12, 13 – latkowie
zażywają narkotyki. W szkołach na terenie
miasta i gminy Nasielsk kontakt z narkotykami miało od 10% do 15% uczniów. Większe
zagrożenie istnieje na terenie miasta.
Wiem, że studenci z Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku i studenci Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzają na naszym
terenie badania nt. zagrożenia patologiami
społecznymi.
Dziękuję za rozmowę.
Rozm. Katarzyna Cienkowska
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UNIA BEZ TAJEMNIC
OŚRODEK INFORMACJI EUROPEJSKIEJ W NASIELSKU
1. Szkolenia dla rolników
Trwa organizowany przez Wojewódzki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Warszawa i Ośrodek Informacji Europejskiej w Nasielsku cykl 10 szkoleń z zakresu integracji Polski z UE. Spotkania organizowane są w kwietniu w szkołach na terenie gminy Nasielsk. Prelegenci, w tym stażyści zatrudnieni w Ośrodku
Informacji Europejskiej Urzędu Miejskiego w
Nasielsku, przedstawiają zagadnienia dotyczące rolników w kontekście wejścia Polski do Unii
Europejskiej. Ponadto, w trakcie każdego ze
spotkań jest czas na odpowiedzi na pytania nasuwające się uczestnikom szkolenia. Osoby
biorące udział w spotkaniach mogą również
skorzystać z publikacji i broszur posiadanych
przez OIE. Ostatnie spotkanie odbędzie się 28
kwietnia br. o godz. 14.30 w budynku Szkoły
Podstawowej w Popowie Borowym.

2. Zamówienia na BIULETYN EURO INFO
Ośrodek Informacji Europejskiej dysponuje formularzami zamówienia dla abonentów
“BIULETYNU EURO INFO” dla małych i
średnich firm. Jest to publikacja, która pozwala przedstawicielom małych i średnich przedsiębiorstw na zapoznanie sie z aktualną problematyką funkcjonowania firm sektora MŚP,
szczególnie w kontekście integracji z Unią
Europejską. Biuletyn zawiera również bieżące
oferty zagranicznych przedsiębiorstw chcących
nawiązać współpracę z firmami polskimi.
Podkreślenia wymaga fakt, iż BIULETYN
jest publikacją darmową. Zapraszamy nasze
lokalne firmy do wykorzystania możliwości dostępu do najświeższych informacji dla sektora
MŚP. Formularze są dostępne w Ośrodku Informacji Europejskiej, Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Kilińskiego 10, I piętro, pokój nr 12.

3. Konkurs “Moja mała ojczyzna w Unii
Europejskiej”
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki organizuje konkurs pod nazwą “Moja mała ojczyzna w Unii Europejskiej”. Współorganizatorem konkursu jest “Tygodnik Ciechanowski”, który jednocześnie objął patronat medialny nad konkursem. Honorowy patronat objął
natomiast Lech Nikolski, minister odpowiedzialny w Rządzie RP za informację europejską.
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz dostarczenie informacji dotyczących praktycznych
korzyści, jakie wynikają z faktu przystąpienia Polski do UE. Konkurs ma również na celu
zaangażowanie dzieci i młodzieży w sprawy
lokalne oraz przygotowanie do aktywnego
uczestniczenia w życiu społecznym.
Konkurs prowadzony będzie w dwóch kategoriach:
• prace uczniów szkół podstawowych,
• prace uczniów gimnazjów,
z województwa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy). Uczestnicy konkursu mają
za zadanie napisanie tekstu reklamującego

swoją małą ojczyznę, czyli np. okolicę, miejscowość, dzielnicę, promujący ją jako atrakcyjny pod różnymi względami zakątek Unii
Europejskiej wraz z propozycjami krótkich
haseł reklamowych. Tekst nie może przekraczać jednej strony maszynopisu. Organizatorzy oczekują od uczestników twórczej inicjatywy i pomysłowości, dlatego dopuszczalne
są różnorodne formy wierszem lub prozą.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz
opublikowane na łamach “Tygodnika Ciechanowskiego”, a w przyszłości złożą się na folder reklamujący Mazowsze, który zostanie
wydrukowany w co najmniej dwóch językach.
Autorzy trzech pierwszych prac w obu kategoriach wytypowani przez jury otrzymają
cenne nagrody rzeczowe. Jury będzie się składać z przedstawicieli “Tygodnika Ciechanowskiego”, lokalnych władz samorządowych
oraz Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki.
Prace należy nadsyłać do dnia 15 maja
2003 roku na adres:
Redakcja “Tygodnika Ciechanowskiego”
ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
z dopiskiem “Konkurs europejski”.
Do 1 czerwca br. komisje obradujące w
każdej kategorii wyłonią zwycięzców. Uroczysty finał konkursu odbędzie się w tygodniu
poprzedzającym referendum akcesyjne
(pierwszy tydzień czerwca br.) w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki.
Zapraszamy do wzięcia udziału.

4. Piknik europejski
Ośrodek Informacji Europejskiej planuje
zorganizowanie wraz ze szkołami z terenu
miasta i gminy Nasielsk w maju br. pikniku
europejskiego dla dzieci i młodzieży. Naszym
zamierzeniem jest przeprowadzenie m.in. prezentacji przez uczniów szkół poszczególnych
państw członkowskich Unii Europejskiej,
konkursu wiedzy o UE, konkursu plastycznego. Szczegóły zostaną podane na łamach
kolenego numeru “Życia Nasielska”.

5. Materiały o Unii Europejskiej
Zapraszamy również osoby zainteresowane
do korzystania z informacji i materiałów posiadanych przez tutejszy Ośrodek. Przypominamy,
że Ośrodek Informacji Europejskiej jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –
16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Kilińskiego 10, I piętro, pokój nr 12.

INFORMACJE Z POLSKI
I ZE ŚWIATA
1. Przyszłość UE
Z sondażu CBOS przeprowadzonego w
dniach 1-4 marca br. na reprezentatywnej grupie 975 dorosłych Polaków wynika, że Polacy są za swobodą krajów w UE. 65% ankietowanych stwierdziło, iż po rozszerzeniu Unia
powinna rozwijać się w kierunku związku jak
najbardziej niezależnych państw. Z kolei 16%

uważa, że rozwój UE winien pójść w stronę
państwa federalnego w rodzaju Stanów Zjdenoczonych. Tylko 36% uważa, że Unia powinna wypracowywać wspólne kierunki polityki zagranicznej. Przeciwnie myśli 61% ankietowanych. Taka wizja Unii nie przeszkadza im twierdzić, że zaakceptowaliby wspólny rząd Unii (52%), prezydenta (39%) i wojsko pod wspólnym dowództwem.

2. Prareferendum w Pierwszym Portalu
Rolnym
Według prareferendum unijnego przeprowadzonego w dniach 3-9 marca br. na stronach internetowych Pierwszego Portalu Rolnego (www.ppr.pl), za wejściem Polski do UE
głosowało 63% osób odwiedzających stronę,
37% było przeciwko. Za głosowało m.in. 67%
studentów, 60% przedsiębiorców, 45% rolników i 81 urzędników. W głosowaniu wzięło
udział 257 internautów.

3. Małe i średnie firmy w UE
Z najnowszych badań Krajowej Izby Gospodarczej wynika, iż 60% małych i średnich
firm nie rozpoczęło jeszcze przygotowań związanych z wejściem na rynek Unii Europejskiej.
9% obawia się upadłości na wspólnym rynku.
Prawie 86% nie oszacowało jeszcze swoich
kosztów związanych z wejściem do UE. Dla
60% firm tego sektora wspólny rynek oznacza
zaostrzenie konkurencji. Natomiast 30% ma
nadzieję, że po akcesji praktyki biznesowe
staną sie bardziej przejrzyste. Mimo obaw, 82%
firm jest za przystąpieniem do UE, 9% jest przeciw, a 9% nie ma zdania w tej kwestii.

4. Prezydent przed referendum
Na początku maja do każdej polskiej rodziny będzie rozesłany specjalny list i broszura
od Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego, w sprawie referendum europejskiego. Broszura i list będą, obok planowanych spotkań
Prezydenta we wszystkich województwach,
podstawowymi elementami jego kampanii
przedreferendalnej. Kampania ma ruszyć po
podpisaniu przez Polskę traktatu akcesyjnego, co jest planowane na 16 kwietnia w Atenach.
„Treść broszury i listu z przesłaniem Aleksandra Kwaśniewskiego będzie skierowana do
każdego, a nie do specyficznych grup, np. rolników, ale w jej treści każdy będzie mógł znaleźć interesujące go informacje” - powiedział
Dariusz Szymczycha, Minister w Kancelarii
Prezydenta RP. “Broszura będzie skonstruowana segmentowo, ale to nie będzie tak, że
ten segment jest dla rolnika, a ten dla mieszkańca miasta”. W broszurze ma być też informacja o konsekwencjach głosowania za i przeciw integracji z UE.
Na podstawie materiałów własnych oraz
informacji z: “Tygodnika Ciechanowskiego”,
“Gazety Wyborczej”, “Unia Europejska krok
po kroku”, serwisów internetowych: Gazeta.pl, UKIE, KE, Pierwszego Portalu Rolnego, EuroPap i PAP, przy udziale Ośrodka Informacji Europejskiej w Nasielsku, sporządził:
Marek Maluchnik
Urząd Miejski w Nasielsku
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Mobbing – co to takiego?
Mobbing, lobbing, asertywność, molestowanie to słowa, które coraz częściej słyszymy
w radiu i telewizji. Niewiele osób wie, co one
oznaczają. Sytuacja jest bardzo skomplikowana, ponieważ większość słowników i to nawet tych, które zostały wydane w ostatnich
latach, niektórych z tych słów nie zawiera. Nie
każdy z nas ma dostęp do opracowań z dziedziny psychologii czy pedagogiki, a tam najczęściej omawiane jest znaczenie powyższych
wyrazów.
Mobbing to zjawisko stare jak świat. To
terror psychiczny. Występuje głównie w miejscu pracy. Najczęściej osobą terroryzującą
(prześladującą) jest zwierzchnik, a osobą terroryzowaną (prześladowaną) jest podwładny.
Niekiedy jednak zdarza się sytuacja odwrotna. W obydwu przypadkach jest to zjawisko
bardzo groźne. W niektórych wypadkach potrzebna jest pomoc lekarza. Czasami na pomoc jest za późno.
Na temat mobbingu napisano już wiele
prac. Wciąż jednak jest to zjawisko nie do końca rozpoznane i opisane. Wciąż też wymyślane są nowe sposoby maltretowania podwładnych. Niektórzy uważają, że pokusie dręczenia podwładnych częściej ulegają kobiety niż
mężczyźni. Mówi się o potrzebie równouprawnienia i częstszego powoływania kobiet
na wysokie stanowiska, ale większość kobiet

woli jednak mieć szefa niż szefową. Coś w tym
jest.
Jedną z przyczyn szykanowania podwładnych jest potrzeba pokazania im, kto tu rządzi. Obowiązuje w tym wypadku regulamin
pracy zawierający dwa punkty. Punkt pierwszy: szef zawsze ma rację. Punkt drugi: jeśli
jest nawet oczywiste, że w danym wypadku
szef nie ma racji (np. pomylił się), to patrz do
punktu pierwszego.
Inną przyczyną mobbingu jest potrzeba
dowartościowania się. Wiadomo, że stanowiska kierownicze obsadzane są zazwyczaj osobami spolegliwymi dla decydentów. Mają im
być wierni, a to, że są mierni, to już jest mniej
ważne. Ważne jest to, że mają tzw. plecy. Taki
kierownik czuje, że ci, którymi ma rządzić,
są od niego mądrzejsi. Trzeba więc pokazać
im, jak są mali. Trzeba ich upokorzyć, wytknąć wyimaginowane błędy, zdołować.
Uprzykrzać im życie. Szykanowani na pewno popełnią błędy. O to mu właśnie chodzi.
Wtedy można się ich pozbyć i pokazać, gdy
już nie mogą się bronić, kto miał rację.
Znanym typem psychicznych dręczycieli są
ci, którzy uważają się za najmądrzejszych,
najlepszych, najwartościowszych. Zasłaniają
się nie wiedzą, ale dziwnymi dyplomami, certyfikatami i świadectwami. Nie znoszą sprze-

Nasielszczanin w Iraku
W ostatnich tygodniach oczy całego świata były zwrócone na Irak. Dla nas jest to kraj
egzotyczny, odległy. Z niepokojem jednak
wsłuchiwaliśmy się w komunikaty z toczącej
się tam wojny. Z przerażeniem oglądaliśmy
w telewizji obrazy ukazujące ogrom nieszczęść. Wielu naszych rodaków dochodzące
stamtąd wieści przeżywało w sposób szczególny. Nic nie mówiące większości z nas nazwy miasteczek i wsi dla nich były bardzo bliskie. W latach osiemdziesiątych Irak był olbrzymim placem budowy. Pracowało tam wtedy wielu Polaków. Wśród nich byli też nasielszczanie.
Pan Zenon Stefan Chmielewski mieszka
obecnie w Warszawie Urodził się w Nasielsku. Tu spędził dziecięce i młodzieńcze lata.
Od dziecka interesował się sportem. Był piłkarzem ,,Żbika”. Później przez wiele lat był
sędzią piłkarskim. Sędziował rozgrywki na
szczeblu centralnym. Najchętniej jednak prowadził mecze z udziałem nasielskich drużyn
piłkarskich. I chociaż do Nasielska przyjeżdża
tylko w odwiedziny, to o sporcie nasielskim
wie wszystko. Także tym obecnym. Aktualnie pracuje w instytucji związanej ze sportem.
Jest zastępcą kierownika Ośrodka Sportu i
Rekreacji na Stegnach, a tu odbywają się zawody łyżwiarskie najwyższej rangi – krajowe
i międzynarodowe.
W latach 1984 – 85 pan Zenon Chmielewski przebywał na kontrakcie w Iraku. Pracował w firmie Dromex, która budowała
słynną autostradę, zwaną ,,Autostradą słońca”. Zatrudniony był w służbach kwatermi-

strzowskich. W wolnych chwilach organizował zawody sportowe, głównie mecze piłkarskie i mecze siatkówki. Były to bardzo często
rozgrywki o charakterze międzynarodowym,
ponieważ inwestycje w Iraku prowadzili budowniczowie z wielu krajów.

ciwu. Myślą, że inni nic nie widzą, nic nie
wiedzą, że są ciemni. Biada temu, kto odważy się mieć inne zdanie, kto widzi oczywiste
błędy szefa, jego niekompetencję i kłamstwa.
Będzie poniżany, wyszydzany, gnębiony.
Mimo jasnej sytuacji odsuną się od niego koledzy. Otwarcie nikt się za nim nie wstawi.
Boją się, aby szef nie pomyślał, że trzymają z
jego wrogiem. Ale każdy wrzód kiedyś pęknie, skończą się układy i układziki. Wtedy
zgnębione baranki odzyskują wigor. Wszem i
wobec będą opowiadać, jak byli dzielni, jak
nienawidzili tyrana.
Warto wiedzieć, że na szykany narażone
są zwłaszcza jednostki aktywne, sumienne,
wyróżniające się w pracy. Osoby potulne są
raczej bezpieczne. Nawet przysłowie mówi,
że pokorne cielę dwie matki ssie.
I jeszcze ważna uwaga: nie chciałbym, aby
mój tekst był zasłoną dla różnej maści nierobów, obiboków i bumelantów. Tych, na szczęście, w zakładach pracy jest coraz mniej.
Na koniec przytoczę fragment ukazu (rozporządzenia z 1708r.) pewnego władcy ,, Podwładny powinien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem istoty sprawy nie peszyć
przełożonego”. Od czasu ukazania się tego
tekstu minęło już bardzo wiele lat. I co?
AZ
najlepiej. Dziś, śledząc na ekranie telewizora
wydarzenia w Iraku, przypomina sobie poszczególne miejsca. Sięga po albumy i pokazuje te same miejsca na zdjęciach.
Oblicza się, że wartość zniszczonych
obiektów w Iraku wynosi około 100 miliardów dolarów. W odbudowie umęczonego kraju wezmą udział firmy z całego świata. Na

Irak. Nasyryja. Pierwszy z lewej p. Zenon Stefan Chmielewski
Pan Zenon mieszkał w miejscowości Tellachem koło Nasyryi. Okolice tego miasta zna

pewno będą tam i Polacy. Być może znowu
znajdzie się tam ktoś z Nasielska.
AZ
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MAŁA-WIELKA HISTORIA
Z wydarzeniami wpisanymi w bogate karty historii Polski wiąże się
historia małych wsi i miasteczek. Jest ona jednak często niedoceniana,
bądź też niezapisane fakty umykają bezpowrotnie w zapomnienie. Aby
nie stało się tak z ciekawymi, a mało znanymi zdarzeniami z dziejów
Dębinek i okolicznych wsi, pragnę podzielić się wiedzą na ten temat.
Pierwsze zapiski dotyczące Dębinek pochodzą z 1827 roku, wówczas wieś nosiła nazwę Dębinka Czajkowska. Wiązało się to z jej przynależnością do folwarku Czajki, który w 1872 roku był siedliskiem
obszernych dóbr obejmujących 1223 morgi. Obok Dębinek należały
od niego wsie: Kosewo, Mokrzyce, Chlebiotki, Wymysły, Pieścirogi
Olszany, Budy Pieścirogi, Morgi, Goławice, Menkoszyn ( obecnie Miękoszyn ), Ruszkowo i Konary. Na gruntach dóbr Czajki zbudowana
została stacja drogi żelaznej, nadwiślańskiej Nasielsk. Istniała tu również gorzelnia, młyn wodny i tartak. Miejscowa ludność pracowała w
pobliskim folwarku, a także we własnych, kilkuhektarowych gospodarstwach, przynoszących małe dochody.
Majątek i dworek w Czajkach, należał do rodziny Ostrowskich, z
której pochodził patriota Hilary Ostrowski (1788r-1870r.)- tajny radca
i marszałek szlachty Guberni Płockiej , pochowany na cmentarzu w
Cieksynie.
Przed wojną na terenie gminy Nasielsk mieszkało około 300 niemieckich kolonistów. Zamieszkiwali oni zwartą masą wsie: Chlebiotki, Konary, Mogowo, Studzianki oraz w 50% Dębinki. W Dębinkach
mieszkało 13 rodzin niemieckich.. Osadnicy prowadzili dobrze prosperujące gospodarstwa rolne, a ich stosunki z Polakami przed wojną
były poprawne. Wspomagali budowę szkoły w 1923 roku, której inicjatorami byli mieszkańcy Dębinek. Dzięki nim powstał piękny, okazały budynek w stylu dworku, z widnymi przestronnymi salami. Na
zajęcia razem z dziećmi polskimi uczęszczały dzieci niemieckich kolonistów. Miały możliwość ukończenia VI klas publicznej szkoły powszechnej, co wtedy było rzadkością.
W tym czasie majątkiem Czajki zarządzali również koloniści Edmund i Edward Reszke. Prowadzone przez nich gospodarstwo rozwijało się bardzo dynamicznie, z zastosowaniem nowoczesnych jak na
owe czasy technologii i urządzeń np. ciągniki. Mieszkańcy dworku
mogli kontaktować się ze światem za pomocą aparatu telefonicznego.
Wybuch II wojny światowej przerwał rozwój wsi. Już pierwsze dni
okupacji były dotkliwe dla mieszkańców Dębinek. Większość Polaków
pospiesznie wysiedlono, a ich gospodarstwa zajęli miejscowi Niemcy.
Na mocy dekretów Hitlera z 8 i 20 października 1939 roku ziemie
polskie podzielono na dwie części: ziemie wcielone do Rzeszy i Generalną Gubernię. Obie części sztucznie podzielone odcinała granica
polityczna i dewizowa, która biegła między innymi również przez
Dębinki. Granicy tej strzegły rozmieszczone wzdłuż jej długości oddziały niemieckiej straży granicznej. We wsi znajdował się sztab niemiecki, magazyn oraz kantyna. Życie w takiej bliskości z okupantem
było nie do zniesienia. Prowadził on działania zmierzające do wyniszczenia biologicznego społeczeństwa za pomocą wyrafinowanych
metod i form. Polegały one na zakazie uboju zwierząt rzeźnych, zakazie przemiału zboża i handlu produktów spożywczych. Żywność
była reglamentowana-na kartki, które można było realizować w wyznaczonym sklepie. W Dębinkach taki sklep prowadziło polsko-niemieckie małżeństwo Plec. Organizowane przymusowe kąpiele w „
łaźniach” w Nasielsku w zimnej wodzie, szczególnie w mroźne, zimowe dni przyczyniały się do wielu zachorowań, a w konsekwencji
zgonów. Kąpiele te poniżały godność Polaków, podobnie jak nakaz
witania Niemców poprzez zdjęcie nakrycia głowy i ukłon.
W 1944 roku na terenie gminy Nasielsk Niemcy prowadzili zapisy
na tzw. folkslistę (niemiecką listę rodową), na którą mógł się wpisać
każdy Polak. Służyła ona germanizacji obywateli polskich i wysyłania ich na front jako żołnierzy niemieckich. Listę tę podpisali prawie
wszyscy Niemcy zamieszkali przed wojną na terenie gminy. Nie zrobili tego jednak właściciele majątku Czajki: Edmund i Edward Reszke, za co zostali wysiedleni.
25 listopada 1944 roku we wsi Studzianki został założony przez
Niemców obóz pracy, złożony z 6 baraków i ulokowany w lasku pana
Hipolita Kucińskiego (obecnie jest własnością p. Włodarczyka). Stan
obozu wynosił około 400 osób. Więźniowie pochodzili z pobliskich
wiosek m.in. również z Dębinek. Pracowali oni przy kopaniu okopów

i budowie bunkrów na linii frontu ( na polach we wsiach Studzianki,
Psucin, Cegielnia Psucka, Budy Siennickie i Siennica). Byli dość dobrze odżywiani, aby mogli wydajnie pracować. Wszelkie próby niesubordynacji więźniów były surowo karane. Po nieudanej próbie
ucieczki z obozu dwóch młodych Polaków ok.20 letnich, dokonano
ich pokazowej egzekucji. Rozkazano im wykopać grób, a następni
zastrzelono na oczach współtowarzyszy. Obecnie w tym miejscu znajduje się symboliczna mogiła, którą opiekują się uczniowie z S.P w
Dębinkach.
W momencie likwidacji obozu część więźniów zbiegła, a część uprowadzili ze sobą Niemcy.
Po zakończeniu działań wojennych mieszkańcy Dębinek mogli
powrócić do swoich gospodarstw i zająć się usuwaniem zniszczeń .
Katarzyna Tomczyk

DRODZY CZYTELNICY
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku pragnie podjąć niezwykle ważne zadanie utworzenia pracowni dokumentacji
dziejów miasta i regionu. Jest to przedsięwzięcie wymagające współdziałania wielu organizacji i towarzystw, szkół, instytucji, wielu ludzi, dla których przeszłość stanowi dobro szczególnie ważne i drogie.
Tysiącletni Nasielsk miał w historii momenty burzliwe, zwłaszcza w okresie wojen napoleońskich, powstań narodowych czy wojny
polsko-bolszewickiej. Żyło tu wielu ciekawych, wybitnych ludzi. Żyje
nadal wielu świadków historii najnowszej mających wśród rodzinnych pamiątek jakieś dokumenty czy fotografie – z pewnością kontakt z nimi przerodzi się w kwerendę domowych archiwów co pozwoli na utrwalenie poszczególnych ludzi i zdarzeń, składających
się na dzieje miasta i regionu. Mam nadzieję, że w przyszłości uda
się zapoczątkować coś w rodzaju izby tradycji, może nawet małego
regionalnego muzeum. Dlatego w pierwszym i podstawowym etapie
kieruję apel do Czytelników „Życia Nasielska” z gorącą prośbą o udostępnienie wszelkich materiałów dokumentujących przeszłość naszego
miasta i gminy.

Czekam na Waszą pomoc i zachęcam do współpracy z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną, która mieści się w Nasielsku przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, tel. 691 25 52
Dyrektor
mgr Stanisław Tyc

Historia da się lubić...
W grudniu 2002 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębinkach uczestniczyli w eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierz i dzieje oręża polskiego w 1904 – 1922”.
Największą liczbę punktów otrzymali: Grzegorz Kruszewski, Marlena Witkowska, Agnieszka Gjewska. Przygotowania zaczęły się już w
październiku pod czujnym okiem nauczycielki historii mgr Katarzyny Tomczyk. W godzinach pozalekcyjnych chętni uczniowie poznawali tajemnice historii. Rozwijali swoje zainteresowania historyczne
korzystając z wielu źródeł informacji, których nie brakuje w szkole
(internet, bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej, programy multimedialne, materiały dostarczone przez nauczyciela).
Wszystkie te zabiegi zaowocowały sukcesem w drugim etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim. Spośród licznej grupy młodzieży ze
szkół warszawskich oraz innych miejscowości uczniowie ze szkoły w
Dębinkach znaleźli się w ścisłej czołówce. Zwyciężczynią konkursu
została uczennica tejże szkoły Marlena Witkowska. Będzie ona reprezentować województwo mazowieckie w III etapie konkursu na
szczeblu regionalnym.
Uczniowie Grzegorz Kruszewski i Agnieszka Gajewska zajęli odpowiednio V i VI miejsca.
Cieszymy się sukcesem naszych młodych historyków, a Marlenie
życzymy wytrwałości i powodzenia w III etapie konkursu.
T.K.

ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)
Nasielsk, dnia 4 kwietnia 2003 roku
G.71441/1/03

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000
roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr V/38/
03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości oraz & 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U Nr 9. P. poz. 30) ogłaszam ustny przetarg nieograniczony
na wydzierżawienia lokali użytkowych, położonych w mieście NASIELSKU przy ulicy Warszawskiej.
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Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2003 roku w Urzędzie Miejskim w Nasielsku ul. Kilińskiego 10, pokój nr 13:
- godz. 9:00 –
- godz. 9:30 –

lokal o powierzchni 14,00 m2
lokal o powierzchni 59,89 m2

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Gruntami i
Spraw Komunalnych, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 6 w godz. 9:00 – 15:00 lub
pod numerem telefonu: 0 prefiks 23 69-12-664, 69-12-547,
69-12-427 wew. 26
Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z
2000 roku Nr 43, poz. 544 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na
zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy
(Dz. U Nr 9, poz. 30).

Dane dotyczące lokalu – nieruchomości oraz
warunki przetargu:
I. 1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 14,00
m2, znajdujący się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1380/6, położony przy ulicy Warszawskiej 3.
Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1380/6 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pułtusku – Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr 20045
2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi 15,00
złotych za 1 m2 co wynosi 210,00 złotych plus podatek od towarów i
usług VAT w wysokości 22% tj. 46,20 złotych.
3. Wadium w wysokości
42,00 złotych
- postąpienie w wysokości
5,00 złotych
II. 1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 59,89
m2, znajdujący się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1139/1 o powierzchni 322 m2, położony przy ulicy Warszawskiej 12.
Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1139/1 prowadzona
jest w Sądzie Rejonowym w Pułtusku – Wydział ksiąg Wieczystych
KW Nr 20040.
2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi 15,00
złotych za 1 m2 co wynosi 898,35 złotych plus podatek od towarów i
usług VAT w wysokości 22% tj.
197,64 złotych.
3. Wadium w wysokości
1.797,00 złotych
- postąpienie w wysokości
20,00 złotych
Umowa dzierżawy lokalu może być zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia w formie aneksu na dalszy okres poprzez
podjęcie stosownej uchwały przez radę Miejską w Nasielsku.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą
wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej
do dnia 22 kwietnia 2003 r. do godz. 15:00.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w
rozporządzaniu nią.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika przetargu który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
Dzierżawca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia
umowy dzierżawy.
Pozostałym osobom – uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać
się stosownymi pełnomocnictwami.

Ogłoszenie
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku O zagospodarowaniu przestrzennym oraz Uchwałę Rady Miejskiej w Nasielsku V/46/03 z dnia 26 lutego 2003 roku

BURMISTRZ MIASTA NASIELSKA
ZAWIADAMIA
O przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk w granicach administracyjnych miasta i gminy, polegającego na zmianie przeznaczenia
i zagospodarowania.
W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych
do składania wniosków dotyczących zmian w zagospodarowaniu nieruchomości 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

ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)
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CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI... Z POMOCĄ
Ustawa o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożyła
na gminy obowiązek niesienia pomocy osobom uzależnionym i ich
rodzinom jak również osobom doznającym przemocy w rodzinie.
Od kilku już lat działa w Nasielsku Punkt Konsultacyjny dla Osób
z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin.

Wiele osób doznaje przemocy w swoim domu. Nie mówią o tym,
bo się boją i wstydzą. Często też czują się winne za zaistniałą sytuację,

Zapamiętaj: Nic nie usprawiedliwia przemocy!!!

Został on uruchomiony z myślą o tych, którzy:
- piją alkohol zbyt często i w zbyt dużych ilościach
- przez alkohol ponoszą w życiu wiele strat (w sferze materialnej,
zawodowej, rodzinnej)
- wielokrotnie podejmują wysiłki rozstania z alkoholem, ale próby
samodzielnego zaprzestania picia są nieudane
- dla wszystkich żyjących w rodzinach, gdzie występuje problem
z alkoholem.

Jeżeli czujesz, że Ty lub Twoje dziecko jesteście krzywdzeni
w każdy wtorek od godz. 13.00 do 16.00 oraz w każdy czwartek
od godz. 9.00 do 12.00 możesz skorzystać z pomocy i
doświadczenia profesjonalistów.

Nasi pacjenci to ludzie:

Punkt Konsultacyjny mieszący się w Nasielsku
przy ulicy Warszawskiej 50. TEL. 693 02

- przeżywający sytuacje trudne, konfliktowe, często dramaty życiowe
- doświadczający poczucia braku sensu życia
- potrzebujący psychicznego wsparcia
- chcący lepiej rozumieć siebie i otaczający świat oraz dokonać znaczących zmian w swoim życiu

50

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY
PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH
W NASIELSKU

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ W PUNKCIE KONSULTACYJNYM
PRZYJMUJE:
PONIEDZIAŁEK
CZWARTEK
PIĄTEK

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
9.00 – 12.00

Wielu ludziom – przeważnie kobietom – zdarza się być maltretowanym, bitym i wykorzystywanym w różny sposób. To nie hańba,
lecz na pewno boli i powoduje cierpienie. Czasem bardzo trudno jest
samemu sobie z taką sytuacją poradzić. Potrzebna jest pomoc z zewnątrz.
Prawie nikt nie wie, jak zareagować, kiedy ukochany partner zaczyna stosować przemoc wobec swoich bliskich.
W trosce o osoby krzywdzone w swoim środowisku rodzinnym
uruchomiony został Punkt Konsultacji dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Korzystając z pomocy zatrudnionego tu psychologa możesz otrzymać propozycje i wskazówki do działania, gdy ktoś się nad Tobą znęca lub znasz Kogoś w podobnej sytuacji. Znajdziesz wiedzę o tym, co
dzieje się w Twojej rodzinie i w Twoim życiu. Jeżeli rozumie się różne
przykre doświadczenia, otwierają się perspektywy na rozwiązanie trudnych sytuacji.

MŁODZIEŻ KLAS IV L.O. W NASIELSKU
SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
DYREKTOROWI I RADZIE PEDAGOGICZNEJ
BANKOWI SPÓŁDZIELCZEMU W NASIELSKU
URZĘDOWI MIEJSKIEMU
FIRMIE SANIBUD
PRZEDSIĘBIORSTWU PEF PANA CZARNOTY
ZA WSPARCIE W ORGANIZACJI
BALU STUDNIÓWKOWEGO

OGŁOSZENIA DROBNE
Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do
wynajęcia w Nasielsku tel. 0602 319 806
Wynajmę kawalerkę 31 m2 w Legionowie tel. 0694
744 415
Wynajmę
pokój
tel. 693 18 07

z

kuchnią

k/Nasielska

Usługi remontowo budowlane tel. 0607 816 713
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BRYDŻ

O Puchar 7 Redakcji

Odbyły się dwa kolejne turnieje brydżowe zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Nasielska. W turniejach bierze udział coraz więcej par
a poziom rywalizacji jest bardzo wyrównany.

W nasielskiej hali sportowej odbył się Rejonowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 7 Redakcji, w którym udział wzięli uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjum z powiatów: ciechanowskiego, płońskiego, pułtuskiego, mławskiego i nowodworskiego.

Wyniki turnieju „czwartego” 14.03.2003 r.:
1. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński
2. Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski
3. Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra
4. Tadeusz Czeramużyński i Wojciech Zaciewski
5. Grzegorz Kosewski i Maciej Osiński
6. Jacek Raźniewski i Dariusz Wydra
7. Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski
8. Józef Dobrowolski i Zbigniew Michalski
9. Adam Banasiuk i Andrzej Żuliński

92 pkt (63,9%)
87 pkt (60,4%)
84 pkt (58,3%)
79 pkt (54,9%)
69 pkt (47,9%)
61 pkt (42,4%)
59 pkt (41,0%)
59 pkt (41,0%)
58 pkt (40,3%)

Wyniki turnieju „piątego” 28.03.2003 r.:
1. Waldemar Lachowski i Grzegorz Śniadowski
2. Tadeusz Czeremużyński i Wojciech Zaciewski
3. Adam Banasiuk i Andrzej Żuliński
4. Jacek Raźniewski i Dariusz Wydra
5. Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra
6. Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski
7. Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski
8. Elżbieta Krzemińska i Jerzy Krzemiński
9. Janusz Muzal i Maciej Osiński
10. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński
11. Józef Dobrowolski i Zbigniew Michalski
12. Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski

187 pkt (56,7%)
175 pkt (53,0%)
173 pkt (52,4%)
173 pkt (52,4%)
173 pkt (52,4%)
171 pkt (51,8%)
170 pkt (51,5%)
166 pkt (50,3%)
165 pkt (50,0%)
157 pkt (47,6%)
141 pkt (42,7%)
129 pkt (39,1%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix po pięciu turniejach:

1-2.
3-4.
5.
6-7.
8.
9.

Waldemar Gnatkowski
Janusz Wydra
Tadeusz Czeremużyński
Wojciech Zaciewski
Stanisław Sotowicz
Dariusz Wydra
Jacek Raźniewski
Paweł Wróblewski
Grzegorz Kosewski

77 pkt
77 pkt
76 pkt
76 pkt
73 pkt
61 pkt
61 pkt
59 pkt
57 pkt
KKK

Dobiegają końca rozgrywki ligi okręgowej w brydżu sportowym.
W kolejnych meczach drużyna „Sparty” odnosła trzy efektowne zwycięstwa i poniosła jedną wysoką porażkę. A oto wyniki:
„Sparta” – „Maks” Nowe Miasto
23 : 7
„Sparta” – „Ringo” II Płońsk
25 : 1
„Sparta” – „Świt” Ciechanów
20 : 10
„Sparta” – „Wkra” Żuromin
7 : 23
P.K.

Mateusz Niedzielski odbiera nagrodę
Była to ostatnia eliminacja przed finałem centralnym, który odbędzie się 27 kwietnia w Ostrołęce.
W turnieju tym startowało 21 zawodników i zawodniczek z naszej
gminy, ale tylko jednemu z nich udało się zakwalifikować do finału.
W kategorii klas V-VI Mateusz Niedzielski zajął drugie miejsce i będzie reprezentował naszą gminę i powiat w Ostrołęce.
Życzymy mu, aby poszedł śladami Grzegorza Ciukszy, Krzysztofa
Stamirowskiego i Klaudii Szadkowskiej – byłych tryumfatorów tego
najstarszego na Mazowszu turnieju tenisa stołowego dla dzieci.
SM

O Puchar Prezesa KS „Sparta”
W dniu 12 kwietnia w hali sportowej w Nasielsku odbył się otwarty
turniej tenisa stołowego o Puchar Prezesa KS „Sparta” w kategoriach: żak, młodzik i kadet. Przy stołach stanęło kilkudziesięciu zawodników i zawodniczek.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Żak:
1.Adrian Żyła, 2.Arek Żyła, 3.Artur Skoroszewski.
Młodzik gr. I: 1.Mateusz Niedzielski, 2. Paweł Czarnecki, 3.Rafał
Hermanowski.
Młodzik gr. II: 1.Kristian Kraszewski, 2.Bartek Janiszek, 3.Dawid
Gołucki.
Młodziczki:
1.Marta Gajewska, 2.Marzena Kowalska, 3.Sylwia
Ostrowska.
Kadet: 1.Karol Michalski, 2.Cezary Adamski,
3.Damian Janoch
Przy okazji tego turnieju należy podkreślić
znakomite przygotowanie zawodów przez
działaczy KS „Sparta” i
kierownictwo hali sportowej. Najlepsi otrzymali puchary, dyplomy i
upominki, co było dla
nich dużym przeżyciem,
ponieważ podczas dekoracji i wręczania nagród czuli się jak wielcy
mistrzowie oglądani na
ekranach telewizorów.
SM
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Żołnierski awans
tantów RP i BWP w Ciechanowie płk w stanie spoczynku Wacław Szewdokończenie ze str. 4
jęcia decyzji o mianowaniu do chwili dokonania aktu wręczenia dokumentów, odeszli już na wieczną wartę. Inni nie mogli przybyć ze względu na stan zdrowia. W ich imieniu akty mianowania odebrały żony lub
dzieci.
Na stopień podporucznika zostali mianowani: Witold Czerniakowski (1915), Czesław Jaskułowski (1916), Stanisław Kmieciński (1914),
Stanisław Pacek (1915), Stanisław Pawłowicz (1914), Ryszard Pierzynowski (1917), Zygmunt Turek (1913), Ignacy Wojciechowski
(1913), Franciszek Tyc (1913), Stanisław Różański (1919). Wacław
Dobrzyński (1916), Tadeusz Kwiatkowski (1915), Wacław Ryszt
(1916), Stefan Smoliński (1915), Wacław Szmulkiewicz (1910).
Obecny na uroczystości prezes Zarządu Okręgu Związku Komba-

czyk w asyście prezesa nasielskiego koła Związku Kombatantów RP i
BWP Czesława Krzyczkowskiego wręczył Srebrne Medale Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej. Otrzymali je: Bronisław Skoroszewski i Jan
Rogalski. Prezes Szewczyk poinformował też zebranych o sytuacji, w
jakiej znaleźli się kombatanci w wyniku zmian społeczno –gospodarczych w naszym kraju. Zebrani na wniosek prezesa płka Wacława Szewczyka uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych Kombatantów.
Burmistrz Miasta przyznał kombatantom dyplomy za działalność
społeczną na rzecz miasta i gminy Nasielsk i pielęgnowanie tradycji
patriotycznych, a w szczególności za pielęgnowanie grobów żołnierzy
polskich poległych w bitwie z bolszewikami w roku 1920. Otrzymali
je: Józef Mucha, Czesław Krzyczkowski, Jan Rogalski, Bronisław Skoroszewski, Wiesław Trojner, Czesław Woźniak, Genowefa Uszyńska,
Kazimierz Błoński.
Uroczystość zakończono tradycyjną przy
takich okazjach lampką szampana. Był
też skromny poczęstunek. Były też i ułańskie piosenki.
AZ.

Por. Bogdan Zalewski w asyście Burmistrza Bernarda Muchy odczytuje rozkaz o mianowaniu grupy
nasielskich kombatantów na pierwszy stopień oficerski.

