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OBRADOWAŁA RADA
	 24	kwietnia	odbyła	się	siódma	sesja	Rady	Miejskiej.	W	obra-
dach	uczestniczyło	12	radnych.	Po	otwarciu	obrad	i	stwierdzeniu	
ich	 prawomocności	 przewodnicząca	pani	 Katarzyna	Rusek	po-
prosiła	Burmistrza	o	przedstawienie	sprawozdania	z	działalności	
między	sesjami.
	 Do	najważniejszych	spraw	jakimi	zajmował	się	Burmistrz	
należały:	wybory	sołtysów,	budowa	sieci	wodociągowej	Andzin	
-	 Cieksyn,	 przetarg	 na	 budowę	 wodociągu	 Krzyczki	 -	 Pniewo,	
wizyta	Marszałka	Województwa	Mazowieckiego	Adama	Struzika,	
przygotowania	do	budowy	oczyszczalni	ścieków.

	 Następnie	Rada	jednogłośnie	uchwaliła	Statut	Miasta	Nasielsk.
	 W	siódmym	punkcie	obrad	podjęto	następujące	uchwały:
-	w	sprawie	zmian	w	budżecie	2003	roku,
-	w	sprawie	zaciągnięcia	pożyczki	w	WFOŚ	i	GW	w	Warszawie	na	
sfinansowanie	wydatków	związanych	z	budową	odwiertu	dla	SUW	
Jackowo	w	kwocie	–	84	tys.	zł,
-	w	sprawie	zaciągnięcia	pożyczki	z	WFOŚ	 i	GW	w	Warszawie	na	
sfinansowanie	wydatków	związanych	z	budową	kanalizacji	sanitarnej	
i	oczyszczalni	ścieków	w	kwocie	–	1.400.000	zł.,
-	 w	 sprawie	 nieodpłatnego	 nabycia	 nieruchomości	 w	 Pieścirogach	
(poszerzenie	drogi),	
-	w	sprawie	zbycia	nieruchomości,
-	w	sprawie	sprzedaży	nieruchomości	w	drodze	bezprzetargowej,
-	w	sprawie	oddania	nieruchomości	w	trwały	zarząd,
-	 w	 sprawie	 powołania	 Rady	 Społecznej	Samorządowego	Zakładu	
Opieki	Zdrowotnej	w	Nasielsku	(w	skład	Rady	weszli:	Andrzej	Wierz-
choń,	Janina	Kownacka,	Andrzej	Zawadzki,	Cezary	Rusek).
	 W	następnym	punkcie	obrad	Przewodnicząca	Rady	–	Pani	Kata-
rzyna	Rusek	przedstawiła	pisma	kierowane	do	Rady	Miejskiej;
	 Pismo	z	dnia		22	kwietnia	2003	roku,	Wojewody	Mazowieckiego	
-		Pana	Leszka	Mizielińskiego	dotyczące	gospodarowania	nierucho-
mościami	komunalnymi	w	gminach	o	walorach	turystycznych.
	 Pismo	 z	 dnia	 28	 marca	 2003	 roku,	 Państwa	 Kobrzyńskich,	 w	
sprawie	 pozostawienia	 adresu	 przy	 ul.	 Polnej.	 Rada	 jednomyślnie	
przekazała	sprawę	do	Komisji	Infrastruktury	w	celu	sprawdzenia.
	 Pismo	Rady	Sołeckiej	–	Mokrzyce	Wlościańskie	z	dnia	24	kwietnia	
2003	roku	w	sprawie	ujęcia	w	pierwszej	kolejności	realizacji	wodo-
ciągu	w	ich	miejscowości	z	uwagi	na	pilną	potrzebę	zaopatrzenia	w	
wodę	gospodarstw	nastawionych	na	produkcję	mleka.	
	 Wiceprzewodniczący	Rady	Miasta	–	Pan	Andrzej	Królak	powiedział,	
że		realizacja	tego	wodociągu	może	nastąpić	w	późniejszym	terminie.	
Obecnie	jest	realizowany	wodociąg	Andzin	–	Cieksyn,	z	uwagi	na	brak	
wolnych	środków	w	budżecie	tego	roku	realizacja	w/w	wodociągu	jest	
niemożliwa,	mieszkańcy	muszą	jeszcze	poczekać.		
	 Burmistrz	Miasta	powiedział,	że	musimy	przyspieszyć	wodocią-
gowanie	 pozostałych	 odcinków	 na	 terenie	 całej	 gminy.	 Na	 dzień	
dzisiejszy	jednak	realizacja	tego	wodociągu	jest	niemożliwa	z	uwagi	
na	brak	wolnych	środków	w	budżecie.	
	 W	 punkcie	 dziesiątym	 rozpatrzono	 wolne	 wnioski	 i	 zapytania	
radnych.
Radny	Andrzej	Zawadzki	przedstawił	dwa	wnioski;
-	potrzebę	ustawienia	znaków	drogowych	–	zakazu	zatrzymywania		
przy	ul.	Warszawskiej	oraz		ul.	Św.	Wojciecha	i	ul.	Kościelnej.	Obecnie	
istniejąca	sytuacja	stanowi	zagrożenie	bezpieczeństwa	oraz	znacznie	
utrudnia	ruch	drogowy.
-	Usunięcie	niepotrzebnych	słupów	telegraficznych,	które	także	sta-
nowią	zagrożenie	bezpieczeństwa		ludzi.
	 Radny	Wojciech	Krzyczkowski	wnioskuje,	aby	nie	stawiać	znaków	
zakazu	przy	ul.	Kościelnej	i	Św.	Wojciecha,	ponieważ	znajduje	się	tam	
Kościół		i	pojazdy	zatrzymują	się	tam	szczególnie	w	niedziele,	święta	
oraz	podczas	specjalnych	uroczystości.	Należałoby	umożliwić	ludziom	
zatrzymywanie	 się	 samochodami	w	miarę	potrzeb.	Zaś	ustawienie	
znaków	przy	ul.	Warszawskiej	uważa	za	zasadne.
	 Rada	jednomyślnie	przyjęła	wniosek	Radnego	Wojciecha	Krzycz-
kowskiego.
	 Radny	Andrzej	Wierzchoń	zapytał	czy	wpłynęły	środki	od	wojewody	
na	realizację	inwestycji	w	zakresie	oświetlenia?
	 Pani	Skarbnik	odpowiedziała,	że	na	ten	cel	jast	zaplanowana	kwota	

15.500	zł.
	 Przewodnicząca	Rady	–	Pani	Katarzyna	Rusek	poprosiła	wszystkich	
o	uczczenie	minutą	ciszy	pamięć	Mecenasa	Jana	Sokolnickiego,	który	
pracował	dla	dobra	i	rozwoju	naszej	gminy.
	 Następna	sesja	odbyła	się	30	kwietnia.
W	punkcie	czwartym	radny	–	Wojciech	Krzyczkowski	zgłosił	wniosek	
formalny	o	ponowne	rozpatrzenie	sprawy		sprzedaży	mieszkań	w	Bu-
dynku	Domu	Nauczyciela	w	Popowie	Borowym	i	skierowanie	sprawy	
do	Komisji	Oświaty,	która	powinna	skontaktować	się	z	Dyrektorem	
placówki	szkolnej	i	wspólnie	przeanalizować	tą	sytuację.	
Radny	–	Andrzej	Zawadzki	zgłosił	wniosek	 w	sprawie	dotychcza-
sowej	realizacji		wniosku	zgłaszanego	na	jednej	z	poprzednich	sesji,	
dotyczącego	budowy	wodociągu	przy	ul.	Słonecznej,	zapytał	czy	jakieś	
działania	zostały	poczynione	w	tym	zakresie.
	 W	punkcie	czwartym	radni	po	zapoznaniu	się	z	pozytywnymi	opi-
niami	komisji	merytorycznych,	przy	12	głosach	za	i	2	wstrzymujących	
się	udzielili	burmistrzowi	absolutorium	za	wykonanie	budżetu	w	2002	
roku.
	 Burmistrz	 podziękował	 radnym	 za	 tą	 decyzję,	 a	 Zarządowi	 po-
przedniej	kadencji	za	współpracę.

Notował Marek Tyc

Nasielszczanka 
na Festiwalu 
Opolskim
	 Jak	dowiedzieliśmy	się	z	dobrze	poinformowanych	źródeł	będzie-
my	 mieli	 swoją	 reprezentantkę	 na	 tegorocznym	 -	 jubileuszowym		
40	Krajowym	Festiwalu	Polskiej	Piosenki	w	Opolu.	Monika	Głębowicz	
wraz	z	zespołem	MOSQITOO,	wystąpi	tam	w	konkursie	debiuty	30	
maja	o	godz.	17.00	na	scenie	plenerowej.	Życzymy powodzenia!
	 Mamy	nadziej,	że	Monika	po	powrocie	opowie	nam	o	wrażeniach	
związanych	z	występem	na	tym	ważnym	dla	każdego	muzyka,	żyjącego	
między	Odrą	a	Bugiem,	Festiwalu.
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1. Referendum
	 7	i	8	czerwca	odbędzie	się	w	naszym	kraju	
referendum.	 Odpowiemy	 w	 nim	 na	 pytanie	
czy	chcemy,	czy	też	nie	chcemy,	aby	Polska	
weszła	 w	 skład	 Unii	 Europejskiej.	 Decyzja	
jest	bardzo	poważna	i	dlatego	trzeba	podjąć	
ją	 w	 sposób	 nadzwyczaj	 odpowiedzialny.	
Decydujemy	w	nim		nie	tylko	o	swoim	losie,	
decydujemy	również	o	 losie	naszych	dzieci,	
wnuków	i	losie	przyszłych	pokoleń	Polaków.	
Wybór	nie	jest	łatwy,	ale	uważamy,	że	należy	
wziąć	 udział	 w	 referendum.	 To	 naprawdę	
patriotyczny	obowiązek.
	 	 Za	 sprawy	 organizacyjne	 związane	 z	
przeprowadzeniem	 referendum	 na	 terenie	
naszej	 gminy	 odpowiedzialny	 jest	 Pełno-
mocnik	Burmistrza	d/s.	Wyborów	p.	Marek	
Gerasik.	Wydane	zostały	 już	obwieszczenia	
o	numerach,	granicach	i	siedzibach	obwodo-
wych	komisji	d/s.	referendum.	Głosy	oddawać	
będziemy	w	tych	samych	lokalach,	w	których	
głosowaliśmy	w	ostatnich	wyborach	samorzą-
dowych	–	przynależność	ulic	i	miejscowości	
do	 siedzib	 obwodowych	 komisji	 nie	 uległa	
bowiem	zmianie.
	 Lokal	obwodowej	komisji	wyborczej	zlo-
kalizowany	w	Szkole	Podstawowej	przy	ul.	
Kościuszki	(dawna	Szkoła	Podstawowa	nr	2)	
został	przystosowany	do	potrzeb	wyborców	
niepełnosprawnych.

2. Rolnictwo
	 20	maja	Ośrodek	Doradztwa	Rolniczego	w	
Nasielsku	organizuje	wyjazd	do	gospodarstw 
agroturystycznych	funkcjonujących	w	rejonie	
działania	Regionalnego	Centrum	Doradztwa	
Rozwoju	Rolnictwa	i	Obszarów	Wiejskich	w	
Poświętnym.	Przewidziana	jest	także	wizyta	
w	szkółce	 roślin	ozdobnych.	Koszt	objazdu	
wynosi	50zł	(w	tym	obiad).	Zapisy	przyjmuje	
p.	Maria	Brzezińska	w	pokoju	nr	6	w	Urzędzie	
Miejskim.

	 Kilkakrotnie	już	informowaliśmy	naszych	
czytelników	o	szkoleniach	dotyczących	wy-
konywania	zabiegów	środkami	ochrony	roślin	
organizowanych	przez	merytorycznych	pra-
cowników	Urzędu	Miejskiego.	Cieszą	się	one	
ogromnym	powodzeniem,	ponieważ	dają	nie	
tylko	wiedzę,	ale	i	uprawnienia	do	stosowania	
preparatów	o	znacznym	stopniu	toksyczności.	
Cały	czas	przyjmowane	są	zapisy	na	kolejne	
szkolenia	 z	 wyżej	 wymienionego	 zakresu.	
Chętni	winni	się	zgłosić	do	p.	Bogdana	Rusz-
kowskiego	(Urząd	Miejski	p.	nr	6).

3. Symbole Gminy
	 Z	 inicjatywy	 naszych	 władz	 samorzą-
dowych	 podjęte	 zostały	 działania	 w	 celu	
ustalenia	symboli	Gminy	(herb,	flaga,	hymn	
–	hejnał).	Informowaliśmy	o	tym	czytelników	
,,Życia	 Nasielska”	 i	 prosiliśmy	 o	 opinie	 na	
ten	temat.	Wpłynęło	ich	wprawdzie	niewiele,	
ale	 pozwalały	 one	 na	 poznanie	 oczekiwań	
mieszkańców	w	tej	sprawie.	W	zasadzie	nie	

negowano	 potrzeby	 ustalenia	 tego	 rodzaju	
znaków.	Przedstawione	projekty	podobały	się	
wszystkim	wypowiadającym	się	na	ich	temat.	
Procedura	 przyjmowania	 przez	 gminę	 tego	
rodzaju	symboli	przewiduje,	że	w	tej	sprawie	
muszą	się	wypowiedzieć	specjaliści	z	Komisji	
Heraldycznej	Ministerstwa	Spraw	Wewnętrz-
nych	i	Administracji.		25	kwietnia	odbyło	się	
posiedzenie	 wyżej	 wspomnianej	 Komisji.	
Wzięli	w	nim	też	udział	przedstawiciele	naszej	
gminy.	 Projekt	 został	 zaopiniowany	 pozy-
tywnie.	 W	 podsumowaniu	 przewodniczący	
Komisji	prof.	Stefan	Kuczyński	podkreślił,	że	
wniosek	 naszej	 gminy	 został	 przygotowany	
wyjątkowo	starannie.

4. Paszporty
	 Wakacje	są	okresem	zwiększonego	ruchu	
turystycznego.	Wiele	 osób	 planuje	 wyjazdy	
zagraniczne.	Informowaliśmy	już,	że	wszyst-
kie	sprawy	związane	z	uzyskaniem	paszportu	
można	 załatwić	 w	 Starostwie	 w	 Nowym	
Dworze.	Potrzebne	do	wyrobienia	paszportu	
formularze	i	krótkie	pisemne	informacje	moż-
na	uzyskać	w	sekretariacie	Urzędu	Miejskiego	
w	Nasielsku.

5. Klub Kwadransowych 
Grubasów
	 Informujemy,	 że	 w	 Nasielsku	 działa	 Te-
lewizyjny	 Klub	 Kwadransowych	 Grubasów	
funkcjonujący	przy	programie	I	TVP	,,Kwa-
drans	 na	 kawę”.	 Prowadzi	 on	 zajęcia	 dla	
osób	dbających	o	swoją	kondycję	i	zdrowie,	a	
mających	problemy	z	otyłością.	Zajęcia	odby-
wają	się	w	poniedziałki	i	piątki	o	godz.	19.oo		
w	 miejskiej	 hali	 sportowej.	 Zarząd	 Klubu	
serdecznie	 zaprasza	 zainteresowanych	 do	
wzięcia	udziału	w	zajęciach.

6. Inwestycje
	 Kontynuowana	jest	budowa	sieci	wodocią-
gowej	z	przyłączami	w	Cieksynie	i	Andzinie.	
Prace	zaawansowane	są	w	około	50%.	Termin	
zakończenia	 tego	 etapu	 prac	 przewidziany	
jest	na	ostatni	dzień	czerwca.	Prace	wykonuje	
firma	,,Hydrobud”	z	Ostrołęki.
	 W	najbliższym	czasie	rozpoczną	się	prace	
na	 ul.	 Malinowej.	 Ulica	 zostanie	 pokryta	
nawierzchnią	asfaltową.	Zbudowane	zostaną	
też	chodniki.	Prace	będzie	prowadziła	firma	
p.	Kaczmarczyka	z	Kacic.

	 Wkrótce	 ruszą	 prace	 przy	 budowie	 sieci	
wodociągowej	 z	 przyłączami	 w	 Pniewie		
i	 Krzyczkach	 Żabiczkach.	 Miejscowości	 te	
będą	 zasilane	 wodą	 ze	 stacji	 w	 Jackowie.	
Budowa	 będzie	 finansowana	 z	 funduszy	
unijnych	 programu	 SAPARD.	 Aktualnie	
gmina	oczekuje	na	podpisanie	w	tej	sprawie	
umowy.

7. Przetargi
	 Przygotowywane	są	dwa	przetargi	na	budo-

wę	sieci	gazowej	z	przyłączami	w	Nasielsku.	
Placem	budowy	będzie	ulica	Polna	oraz	ulice	
Św.	Wojciecha	i	Kościelna.

	 Rozpisany	został	przetarg	na	dokończenie	
rozbudowy	 budynku	 Szkoły	 Podstawowej			
w	Nasielsku.	Przetarg	odbędzie	się	26.06.2003r.	
W	tym	etapie	wykonana	zostanie	nadbudowa	
II	piętra.	Termin	wykonania	prac	przewidzia-
ny	jest	na	dzień	30	stycznia	2004r.

8. Oświetlenie
	 Rozstrzygnięty	 został	 przetarg	 w	 trybie	
zapytania	 o	 cenę	 na	 wykonanie	 remontu	
oświetlenia	ulicznego	na	terenie	miasta	i	gmi-
ny.	Wykonawcą	remontu	będzie	firma	EnbeW	
TECHNIKA	ENERGETYCZNA	p.	Bogdana	
Wieczorka.

9. Wiosenne przeglądy
	 Dokonano	wiosennego	przeglądu	budynku	
kina	,,Niwa”.	Stwierdzono,	że	istnieje	potrze-
ba	natychmiastowej	wymiany	pokrycia	dachu,	
obróbek	blacharskich	oraz	rynien	spustowych.	
Także	kominy	muszą	zostać	przemurowane.	
Wykonanie	 tego	 zadania	 będzie	 zależne	 od	
wielkości	środków,	jakie	będzie	mogło	na	ten	
cel	wyłożyć	miasto.

10. Drogi
	 Trwają	intensywne	prace	modernizacyjne	
na	ciągu	drogi	wojewódzkiej	Nasielsk	–	Przy-
borowice.	Roboty	prowadzone	są	w	obrębie	
Nasielska.	 Ich	 postęp	 obserwowany	 jest		
z	 uwagą	 przez	 mieszkańców	 miasta.	 Dro-
gową	 inwestycją	 interesował	 się,	 w	 czasie	
kwietniowego	pobytu	w	Nasielsku,	marszałek	
województwa	mazowieckiego	Adam	Struzik.	
Wszystko	wskazuje	na	to,	że	wizyta	ta	przy-
czyni	się	do	zwiększenia	zakresu	prac	na	tej	
ważnej	 dla	 województwa	 drodze.	 Ma	 ona	
także	duże	znaczenie	dla	mieszkańców	naszej	
gminy,	ponieważ	jest	to	trasa	prowadząca	do	
dworca	kolejowego.
	 W	 bardzo	 złym	 stanie	 technicznym	 jest	
droga	wojewódzka,	którą	mieszkańcy	gminy	
jeżdżą	do	Legionowa	i	Warszawy.	Wszystko	
wskazuje	na	to,	że	i	ona	będzie	remontowana.	
Planowana	jest	też	modernizacja	skrzyżowa-
nia	drogi	wojewódzkiej	Nasielsk	–	Legionowo	
z	drogą	krajową	Pomiechówek	–	Serock.	Pa-
radoks	tego	skrzyżowania	polega	na	tym,	że	
droga	krajowa	podporządkowana	jest	drodze	
wojewódzkiej.	Ten	stan	był	przyczyną	wielu	
wypadków.	Planowane	tutaj	rondo	rozwiąże	
ten	problem.

11. Wystawa fotograficzna
	 30	 kwietnia	 w	 Miejskim	 Domu	 Kultury		
w	Pułtusku	została	otwarta	wystawa	prac	fo-
tograficznych	nasielskich	mistrzyń	fotografii	
pp.	Bogumiły	Barcińskiej	Ekler	i	jej	współpra-
cownicy	Alicji	Klasickiej.

Notował AZ
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Majowe świętowanie
	 W jednym jesteśmy najlepsi na świecie. W świętowaniu. Myślę, że wkrótce nastąpi u 
nas odwrócenie proporcji i dni świątecznych będzie więcej niż dni pracy. Stan taki miałby 
swoje plusy, ale, niestety, miałby też swoje minusy. Już teraz najbardziej martwi mnie to, 
że stan mojego (i państwa też) zdrowia może się nagle pogorszyć w dni wolne od pracy, a 
wtedy... biada nam. Niereformowalne są też np. krówki, bo i w wolne dni każą się doić. Itd... 
. Dla spokoju pracodawców, nie będę informował, w jaki sposób ustawowe dni świąteczne, 
przypadające na soboty i niedziele, można sobie odbierać w inne dni. A zapewniam, że taka 
możliwość istnieje.

pamiątek	 historycznych	 w	 naszym	 mieście.	
Modernizacja	drogi	spowodowała	potrzebę	jej	
przemieszczenia.	Ostatecznie	figurka	została	
rozebrana,	a	w	jej	miejsce	wybudowano	nową,	
można	 nawet	 powiedzieć,	 że	 prawie	 iden-

tyczną.	Podjęcie	decyzji	o	 rozebraniu	starej	

1 i 3 maja w Nasielsku
	 Od	30	kwietnia	do	5	maja	odbywały	 się	
w	 naszym	 mieście	 uroczystości	 związane	 z	
majowymi	 świętami.	 Centralne	 obchody	 o	
charakterze	 gminnym	 miały	 miejsce	 już	 30	
kwietnia.	W	dniu	tym	odbyła	się	sesja	Rady	
Miejskiej.	 Nie	 miała	
ona	jeszcze	charakte-
ru	świątecznego.
	 O	 godz.	 1600	 przy	
nowo	 wybudowanej	
figurce	 -	 kapliczce	
na	 placu	 przy	 Banku	
PKO	dziekan	nasielski	
ks.	 prałat	 Kazimierz	
Śniegocki	 odprawił	
Mszę	 św.	 w	 intencji	
ojczyzny.	 Ważnym	
punktem	 tej	 uroczy-
stości	 było	 poświęce-
nie	samej	figurki.							
	 Nowa	 figurka	 zo-
stała	 wybudowana		
w	 pobliżu	 miejsca,	
gdzie	 stała	 stara	 fi-
gurka.	Nasielszczanie	
byli	 do	 niej	 bardzo	
przywiązani,	ponieważ	była	jedną	z	niewielu	

Matura 2003
	 Maj	to	miesiąc	kasztanów,	bzów	i	...matur.	
W	chwili,	gdy	piszę	ten	tekst,	matury	są	już	na	
półmetku.	Aktualnie	maturzyści	oczekują	na	
wyniki	egzaminów	pisemnych	i	przygotowują	
się	do	egzaminów	ustnych.
	 W	 dwóch	 nasielskich	 szkołach	 ponad-
podstawowych	 (LO	 i	 ZSZ)	 do	 egzaminu	
dojrzałości	przystąpiło	105	uczniów	(48	LO	
i	57	ZSZ).	W	pierwszym	dniu	odbywał	 się	
egzamin	pisemny	z	jęz.	polskiego.	Abiturienci	
mieli	do	wyboru	4	tematy.	Czwartego	tematu	
nikt	 z	 nasielskich	 maturzystów	 nie	 wybrał	
(analiza	 wiersza).	 Największym	 powodze-
niem	cieszył	się	temat	trzeci.	W	LO	pisało	go	
39	osób,	a	w	ZSZ	29.	W	Zespole	Szkół	Za-
wodowych	temat	II	pisało	25	osób,	natomiast	
w	Liceum	Ogólnokształcącym	tylko	5.	Temat	
I	wybrało	6	osób	w	LO	i	3	osoby	w	ZSZ.
	 Oto	tematy	podjęte	przez	nasielskich	ma-
turzystów:	I	–	Według	mnie	–	napisał	Witold	
Gombrowicz	–	literatura	niepoważna	usiłuje	
rozwiązać	 problemy	 egzystencji.	 Literatura	
poważna	je	stawia.	Rozważ	te	słowa,	odwo-
łując	się	do	wybranych	utworów	literackich		
z	różnych	epok.
	 II	–	Bywają	takie	spotkania,	które	w	jednej	
chwili	odmieniają	ludzkie	życie.	Czy	zgadzasz	
się	 z	 tym	stereotypowym	sformułowaniem?	

Swoją	 odpo-
wiedź	 uzasad-
nij,	 odwołując	
się	 do	 wybra-
nych	 utworów	
literackich	i	fil-
mowych.
	 III	 –	 Bogi-
ni	 Hebe	 wśród	
p r z y j a c i ó ł .	
S p r a w d z i a n		
z	 rozumienia	
czytanego	 tek-
stu	 i	 tworzenia	
własnego.	(	Abi-
turient	 wybie-
rając	 ten	 temat	
musiał	 opraco-
wać	 obie	 jego	
części).
	 W 	 d rug im	
dniu	 egzami-
nów	pisemnych	
uczniowie	 piszą	 prace	 z	 wybranych	 przez	
siebie	przedmiotów.	Matematykę	wybrało	35	
osób	w	Liceum	i	47	osób	w	Zespole	Szkół.	
Dużym	 powodzeniem	 cieszyła	 się	 historia.	
Wybrało	 ją	 7	 licealistów	 i	 8	 uczniów	 ZSZ.		

W	 LO	 6	 osób	 pisało	 pracę	 z	 biologii	 i	 1	
osoba	z	geografii,	W	Zespole	Szkół	2	osoby	
zdecydowały	 się	 na	 pisanie	 pracy	 z	 języka	
angielskiego.
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figurki	nie	była	łatwa.	Długo	z	nią	zwlekano.	
Nawet	wtedy,	kiedy	stała	 już	nowa	 figurka,	
fachowcy	zastanawiali	się	nad	możliwościami	
jej	przeniesienia.	
	 Myślę,	że	obecna	decyzja	była	jednak	ła-
twiejsza	od	tej,	jaką	nasi	przodkowie	podjęli	
sto	lat	temu,	rozbierając	razem	z	fundamen-
tami	kościół,	 który	w	Nasielsku	 stał	 ponad	
400	lat	i	budując	w	tym	miejscu	nowy.	
	 Wieczorem	 30	 kwietnia	 na	 estradzie	
usytuowanej	 na	 rynku	 odbyły	 się	 kolejne	
uroczystości	związane	ze	świętami	1	i	3	Maja.	
Okolicznościowe	 przemówienie	 związane		
z	uchwaleniem	Konstytucji	3	Maja	wygłosił	
burmistrz	Dariusz	Bernard	Mucha.	W	części	
artystycznej	wystąpiły	zespoły	z	nasielskich	
szkół	ponadgimnazjalnych.	Liceum	Ogólno-
kształcące	 zaprezentowało	 spektakl	 oparty	
na	,,Odprawie	posłów	greckich”.			Widowisko	
to	 przygotowała	 młodzież	 pod	 kierunkiem		
p.	 Roberta	 Parzonki.	 Uczniowie	 Zespołu	
Szkół	Zawodowych	wystąpili	z	patriotycznym	
programem	 słowno	 –	 muzycznym	 przygo-
towanym	pod	kierunkiem	p.	Danuty	Biało-
ruckiej.	 Kolejnym	 punktem	 świątecznego	
spotkania	była	zabawa.	Zebranym	na	rynku	
mieszkańcom	 czas	 umilał	 zespół	 muzyczny	
,,Serwis”	 z	 Ciechanowa.	 5	 maja	 odbyły	 się	
okolicznościowe	akademie	w	szkołach.
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Okolicznościowe przemówienie związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja 
wygłosił Burmistrz.
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·	 W	okresie	styczeń	–	marzec	w	miejscowości	Jaskółowo	nieznani	
sprawcy	po	uprzednim	wycięciu	skradli	ok.	50	sztuk	drzew	brzozowych	
(15-30	cm).
·	 13	kwietnia	w	miejscowości	Mogowo	przy	ul.	Długiej	Radosław	
K.	 został	 potrącony	 przez	 samochód	 marki	 „Polonez”.	 W	 wyniku	
doznanych	obrażeń	zmarł.
·	 13	kwietnia	na	stacji	paliw	w	Pniewie	mieszkańcy	Nasielska	pobili	
mieszkańców	gminy	Winnica.
·	 15	kwietnia	Marek	K.	mieszkaniec	Nowego	Dworu	Maz.	dokonał	
kradzieży	śmietniczek	aluminiowych	z	pociągu	osobowego	o	łącznej	
wartości	288	zł.
·	 16	kwietnia	w	Nasielsku	przy	ul.	Lipowej	nieznani	sprawcy	skradli	
samochód	marki	Daewo	„Lanos”	o	łącznej	wartości	20.000	zł.
·	 16/17	kwietnia	w	Nasielsku	przy	ul.	Warszawskiej	nieznani	sprawcy	
na	niestrzeżonym	parkingu	zniszczyli	wnętrze	samochodu	Audi	80.	
Wartość	szkody	1.500	zł.
·	 18	kwietnia	w	Nasielsku	przy	ul.	Tylnej	nieznani	sprawcy	skradli	
samochód	marki	Daewo	„Tico”.	Wartość	szkody	9.800	zł.
·	 18	kwietnia	w	miejscowości	Mogowo,	nieznani	sprawcy	skradli	z	
terenów	kolejowych	92	sztuki	ciężarów	napinających	sieć	trakcyjną.
·	 18	kwietnia	w	miejscowościach	Miękoszyn-Miękoszynek	nieznani	
sprawcy	skradli	ok.	1500	m.	przewodów	energetycznych.
·	 20	kwietnia	w	Nasielsku	przy	ul.	Kościuszki	nieznany	sprawca	po	
uprzednim	wypchnięciu	 szyby	w	drzwiach	wejściowych	wszedł	do	
sklepu	skąd	skradł	obuwie	oraz	skarpety.
·	 20	kwietnia	w	Nasielsku	przy	ul.	Płońskiej,	Maciej	M.	kierował	
samochodem	w	stanie	nietrzeźwym	(1,18	prom.).
·	 20	kwietnia	w	miejscowości	Pniewo,	Grzegorz	R.	kierował	samo-
chodem	w	stanie	nietrzeźwym	1,99	mg./l.	(ok.	4	prom.)
·	 22	kwietnia	w	miejscowości	Mazewo	Dworskie,	Henryk	D.	został	
pobity	przez	Leszka	W.	i	Przemysława	B.
·	 24	kwietnia	w	miejscowości	Konary,	Dariusz	G.	dokonał	kradzieży	
motocykla	„Simson”.	Pojazd	został	odzyskany.
·	 24/25	kwietnia	w	Nasielsku	przy	ul.	Płońskiej	nieznani	sprawcy	
po	uprzednim	wyłamaniu	zamka	w	drzwiach	wejściowych	samocho-
du	„Opel”	skradli	radioodtwarzacz	firmy	Kenwood	,	pieniądze	oraz	
dokumenty.
·	 25	kwietnia	w	Nasielsku	przy	ul.	Młynarskiej	nieznane	osoby	spo-
łeczności	cygańskiej	wykorzystując	nieuwagę	domowników	skradły	
pieniądze.
·	 26/27	kwietnia	w	miejscowości	Pieścirogi	Nowe	nieznani	sprawcy	
z	ogrodzonej	posesji	skradli	ok.	50	sztuk	tui	ozdobnych.	Po	przepro-
wadzonym	postępowaniu	ustalono,	że	jednym	z	winnych	wyrządzonej	
szkody	jest	Ryszard	C.
·	 10-30	kwietnia	w	Nasielsku	przy	ul.	Piłsudskiego	nieznani	sprawcy	
po	uprzednim	wyłamaniu	zamka	w	drzwiach	wejściowych	prowadzą-
cych	do	mieszkania	skradli	z	 jego	wnętrza	 telefon	Thompson	oraz	
aparat	telefoniczny.
·	 30	kwietnia	w	miejscowości	Żabiczyn	Stanisław	M.	popełnił	sa-
mobójstwo	przez	powieszenie.
·	 30	 kwietnia	 w	 Nasielsku	 przy	 ul.	 Wąskiej	 nieznani	 sprawcy	 po	
uprzednim	wyłamaniu	zamka	w	drzwiach	wejściowych	weszli	do	wnę-
trza	mieszkania	skąd	skradli	butlę	gazową	oraz	mięso	drobiowe.
·	 29/30	kwietnia	w	miejscowości	Pieścirogi	Nowe	nieletni:	Piotr	K.	
i	Grzegorz	G.	Skradli	ok.	50	sztuk	arkuszy	blachy	aluminiowej.
·	 2/3	maja	w	Nasielsku	przy	ul.	Kilińskiego	nieznani	sprawcy	doko-
nali	umyślnego	zniszczenia	bankomatu.
·	 2/3	maja	w	Nasielsku	przy	ul.	Warszawskiej	nieznani	sprawcy	po	
uprzednim	zerwaniu	kłódek	i	wyrwaniu	zamka	w	drzwiach	wejścio-
wych	weszli	do	środka	skąd	skradli	papierosy	i	słodycze.
·	 5	 maja	 w	 miejscowości	 Kątne	 nieznani	 sprawcy	 po	 uprzednim	
odcięciu	skradli	ok.	110	m.	przewodu	telekomunikacyjnego.
·	 6/7	maja	w	Nasielsku	przy	ul.	Staszica	w	budynku	ZSZ	nr	1	nie-
znani	sprawcy	po	uprzednim	wybiciu	szyby,	a	następnie	otwarciu	od	
wewnątrz	okna	weszli	do	pomieszczenia	gdzie	z	szafy	skradli	telewizor	
„Samsung”	oraz	magnetowid	tej	samej	firmy.
·	 7	maja	w	Nasielsku	przy	ul.	Warszawskiej	Sławomir	D.	kierował	
rowerem	w	stanie	nietrzeźwym	1,25	mg./l.	(2,5	prom).

KROnIKa  POlIcyjna Po co Unia Polsce,
po co Polska Unii?

Marszałek Borowski w 
Popowie
	 15	maja	w	Szkole	Podstawowej	w	Popowie	Borowym	odbyło	się	
spotkanie	mieszkańców	wsi	z	Marszałkiem	Sejmu	RP	Markiem	Bo-
rowskim.	Cieszyło	się	ono	ogromnym	powodzeniem.	Oprócz	przed-
stawicieli	miejscowego	społeczeństwa	na	spotkanie	z	Marszałkiem	
przybyło	wiele	osób	z	całej	nasielskiej	gminy.	Sala	szkolna	i	przyległe	
korytarze	wypełnione	były	po	brzegi.	Licznie	stawili	się	przedstawiciele	
radia,	prasy	i	telewizji.
	 Głównym	powodem	tak	dużego	zainteresowania	wizytą	znanego	
polityka	był	nie	tylko	on	sam,	ale	i	temat,	jaki	miał	być	na	tym	spotka-
niu	omawiany.	Polska	szykuje	się	do	referendum	unijnego.	I	chociaż	
jego	termin	jest	bardzo	bliski,	to	nadal	wielu	obywateli	naszego	pań-
stwa	nie	wie,	jak	się	zachować	–	wziąć	w	nim	udział,	czy	też	pozostać	
lepiej	w	domu.	Jeśli	już	zdecydujemy	się	na	udział	w	głosowaniu,	to	

jaką	dać	odpowiedź	na	postawione	pytania.	Głosować	na	,,tak”	za	
wejściem	do	Unii,	czy	też	Unii	powiedzieć	,,nie”.	Decyzja	jest	bardzo	
trudna,	a	wątpliwości	zamiast	ubywać,	wciąż	przybywa.	Niewątpliwy	
wpływ	na	tę	sytuację	mają	skandale	na	szczytach	władzy.	
	Marszałek	Marek	Borowski	cieszy	się	szacunkiem	swojego	ugrupo-
wania	politycznego.	Szanowany	jest	także	przez	politycznych	prze-
ciwników.	Wydaje	się,	że	ufa	mu	też	duża	część	naszego	społeczeń-
stwa.	Wiele	osób,	które	przybyły	na	spotkanie	do	szkoły	w	Popowie	
spodziewało	się,	że	znany	polityk	rozwieje	ich	wątpliwości.
	 Spotkanie	w	Popowie	zdominowała	problematyka	rolnictwa.	Pan	
Marszałek	był	na	to	przygotowany.	Wiedział,	że	przyjeżdża	do	typowo	
wiejskiej	gminy.	Nic	nie	obiecywał.	Argumentował.	Bacznie	wsłuchi-
wał	się	w	głosy	pytających.	Odpowiadał	rzeczowo	i	przekonywująco.	
Powiedział,	 że	 to,	 czy	 ewentualne	 wejście	 do	 Unii	 przyniesie	 nam	
zadowolenie,	zależne	jest	w	dużej	mierze	od	nas	samych.
	 Pan	Borowski	nie	nawoływał	nikogo	do	głosowania	na	,,tak”.	Przed-
stawione	przez	niego	przesłanki	ekonomiczne	i	polityczne	dotyczące	
postawionego	na	wstępie	pytania	(Po	co	Unia	Polsce,	po	co	Polska	
Unii?)	miały	pomóc	w	tym,	aby	każdy	z	nas	odpowiedział	sobie	na	
postawione	pytanie.	Marszałek	namawiał	do	jednego	–	powinniśmy	
wziąć	udział	w	głosowaniu.
	 Spotkanie	w	Popowie	odbyło	się	w	szkole.	To	pani	dyrektor	Teresa	
Przybysz	i	nauczyciele	kierowanej	przez	nią	placówki	byli	inicjatorami	
i	organizatorami	spotkania.	Nic	więc	dziwnego,	że	po	ogólnej	debacie	
p.	Marszałek	Marek	Borowski	przyjął	zaproszenie	na	spotkanie	z	Radą	
Pedagogiczną	szkoły.
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Dyrektor Teresa Przybysz wita Marszałka Marka Borowskiego.
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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”, 

INFORMATOR
MIEJSKI

Wyrazy głębokiego

współczucia 
Mariannie Gronowskiej

z powodu śmierci

ojca

składa

Rada Pedagogiczna,

nauczyciele emeryci

oraz pracownicy

Szkoły Podstawowej

w Nasielsku

Owocne spotkanie
	 14	 kwietnia	 odwiedził	 nasze	 miasto	 mar-
szałek	województwa	mazowieckiego	p.	Adam	
Struzik.	Towarzyszyła	mu	znakomita	łyżwiar-
ka	–	olimpijka,	medalistka	mistrzostw	świata		
i	Europy,	wielokrotna	mistrzyni	i	rekordzistka	
Polski	p.	Erwina	Ryś	-	Ferens.	W	Sejmiku	wo-

jewództwa	mazowieckiego	przewodniczy	ona	
Komisji	Zdrowia	i	Kultury	Fizycznej.	
	 Goście	 przybyli	 do	 naszej	 gminy	 na	 za-
proszenie	Burmistrza.	Uważa	on	bowiem,	że	
duży	wpływ	na	sukces	Nasielska,	 jakim	była	
akceptacja	przez	Komisję	Europejską	naszego	
projektu	 pt.	 ,,Poprawa	 warunków	 rozwoju	
sektora	 małych	 i	 średnich	 przedsiębiorstw	
na	 terenie	Nasielska”,	miał	marszałek	Adam	
Struzik	i	pracownicy	kierowanego	przez	niego	
Urzędu.
	 Szerzej	o	projekcie	pisałem	w	marcowym	
numerze	,,Życia	Nasielska”.	Przypomnę	więc	
tylko	 to,	 że	 jest	 to	 jedyny	projekt	dotyczący	
ochrony	 środowiska	 z	 województwa	 mazo-
wieckiego	przyjęty	do	realizacji	przez	Komisję	
Europejską	(program	PHARE	2003	–	Spójność	
społeczna	i	gospodarcza).	W	efekcie	tej	decyzji	
gmina	Nasielsk	otrzyma	z	Unii	Europejskiej	2	
285	tys.	euro	na	budowę	oczyszczalni	ścieków,	
kolektora	 i	 głównych	 kanałów	 przesyłowych	

kanalizacji	sanitarnej.	Do	,,darowanej”	gminie	
sumy	samorząd	musi	dołożyć	762	tys.	euro.	To	
czwarta	część	(25%)	wartości	całej	inwestycji.	
W	 sumie	 koszt	 przedsięwzięcia	 zamknie	 się	
kwotą	 3	 047	 tys.	 euro	 (ponad	 12	 mln	 zło-
tych).	

	 Przyjęcie	 do	 re-
alizacji	 nasielskiego	
projektu	 jest	 też	pew-
nego	 rodzaju	 wyróż-
nieniem,	 co	 jest	 tym	
bardziej	godne	podkre-
ślenia,	jeśli	weźmiemy	
pod	 uwagę	 fakt,	 że		
w	 jego	 opracowaniu	
nie	korzystano	z	pomo-
cy	 specjalistycznych	
firm	 (za	 takie	 usługi	
biorą	poważne	pienią-
dze).	 W	 całym	 proce-
sie	 przygotowawczym	
radą	 i	 pomocą	 służył	
Marszałek	 Wojewódz-
twa	 Mazowieckiego		
i	 pracownicy	 meryto-
ryczni	 kierowanego	
przez	niego	Urzędu.
	 Przyjazd	 p.	 Mar-
szałka	 do	 Nasielska	
był	 więc	 okazją	 do	
podziękowania	 jemu	
i	 jego	 pracownikom	
za	 wsparcie	 i	 pomoc.	
Mater ia lnym	 tego	
wyrazem	 były	 grafiki	
przedstawiające	dwor-
ki	 ziemi	 nasielskiej.	
Wykonał	je,	znany	na-
szym	 czytelnikom	na-
sielski	malarz,	p.	Jacek	
Gałężewski.	
	 Pobyt	 p.	 A.Stru-
zika	 w	 naszej	 gminie	
wykorzystano	 do	 za-
prezentowania	mu	 in-
westycji,	które	były	lub	
są	 współfinansowane	
przez	 samorząd	 wo-

jewódzki.	 W	 objeździe	 gminy	 towarzyszyła	
gościom	 i	 naszemu	 Burmistrzowi	 p.	 Maria	
Kowalska	-	starosta	nowodworski.	Powiat	no-
wodworski	realizuje	na	naszym	terenie	bardzo	
poważne	zadania.	Gospodarze	gminy,	powiatu	
i	województwa	odwiedzili	wysypisko	odpadów	
komunalnych	 w	 Jaskółowie,	 zapoznali	 się	 z	
postępem	 prac	 na	 modernizowanej	 drodze	
wojewódzkiej	 (ul.	 Kościuszki	 i	 Kolejowa),	
rozmawiali	w	Zespole	Szkół	Zawodowych	o	
budowie	hali	 sportowej	oraz	obejrzeli	 budo-
wany	Dom	Pomocy	Społecznej.	
	 	 Kolejnym	 etapem	 wizyty	 marszałka		
A.	Struzika	w	Nasielsku	było	spotkanie	władz	
samorządowych	Gminy	Nasielsk	z		przedstawi-
cielami	władz	samorządowych	Województwa	
Mazowieckiego	 i	 Powiatu	 Nowodworskie-
go.	 Odbyło	 się	 ono	 w	 kinie	 ,,Niwa”.	 Wzięli		
w	 nim	 też	 udział	 przedstawiciele	 sąsiednich	

dokończenie na str.16

Marszałek p.A. Struzik w towarzystwie Przewodniczącej Rady Miejskiej  
p. Katarzyny Rusek i Burmistrza p. Bernarda Muchy
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ZSZ w drodze do Unii
	 9	maja	świętowany	jest	jako	Dzień	Unii	Europejskiej.	Ustanowiony	został	na	pamiątkę	

,,narodzin”	 Unii.	 W	 tym	 dniu	 w	 1950r.	 mi-
nister	 spraw	 zagranicznych	 Francji	 ogłosił	
deklarację,	 znaną	 dzisiaj	 pod	 nazwą	 Plan	
Schumana.	Zawarł	w	niej	propozycję	powoła-
nia	ponadnarodowej	instytucji	koordynującej	
współpracę	krajów	europejskich.	
	 Polska	wprawdzie	nie	 jest	 jeszcze	człon-
kiem	 Unii,	 ale	 z	 racji	 rychłego	 wejścia	 do	
jej	 struktur	 dzień	 ten	 jest	 nam	 już	 bliski.		
W	 związku	 ze	 zbliżającym	 się	 referendum	
dzień	 ten	 wykorzystano	 w	 tym	 roku	 do	
przekonywania	 naszych	 współobywateli,	 że	
najwłaściwszym	miejscem	dla	Polski	jest	Unia	
Europejska.
	 W	naszym	mieście	także	świętowano	ten	
dzień.	 Nadzwyczaj	 ciekawą	 imprezę	 pod	
nazwą	 Dzień	 Europejski	 zorganizowano		
w	Zespole	Szkół	Zawodowych.	Jej	koordyna-
torem	był	Szkolny	Klub	Europejski	,,Nasielsz-
czanie”	kierowany	przez	p.	Danutę	Białoruc-
ką.	W	imprezie	uczestniczył	Burmistrz.
	 Uczniowie	 poszczególnych	 klas	 zapre-
zentowali	swym	kolegom	5	krajów	unijnych	
–	Grecję,	Francję,	Wielką	Brytanię,	Włochy		
i	Holandię.	Szczególną	uwagę	zwracano	na	

pewne	 elementy	 charakterystyczne	 dla	 po-
szczególnych	krajów.	Sposób	prezentacji	był	
niekiedy	nadzwyczaj	zaskakujący.	Na	suchy	
przestwór	 szkolnego	 holu	 wpłynęła	 prawie	
prawdziwa	gondola,	degustowano	holender-
skie	i	francuskie	sery	(uczniowie	nie	degusto-
wali	francuskich	win	wytrawnych).	Śpiewano	
ponadto	w	językach	danego	narodu	piosenki	
włoskie,	 francuskie,	 angielskie,	 greckie.	
Odtwarzano	też	hymny,	prezentowano	flagi.	
Pełna	gala.	 Jedna	Europa,	 a	 taka	 różnorod-
ność	barw,	głosów,	obyczajów.	Nasuwało	się	
pytanie	o	to,	co	my	wniesiemy	do	Europy?	Co	
będzie	pokazywała	młodzież	innych	krajów,	
gdy	będzie	prezentowała	Polskę	na	podobnych	
imprezach?
	 Zdarzyła	się	też	sytuacja,	której	nie	prze-
widzieli	organizatorzy.	Imprezę	obserwował	
dziennikarz	 Tygodnika	 Ciechanowskiego		
p.	 Adam	 Pankowski.	 Doskonale	 zna	 język	
włoski.	 We	 Włoszech	 przebywał	 blisko	
dziesięć	lat.	Do	tego	wygląda	jak	prawdziwy	
Włoch.	 Stał	 się	 atrakcją	 imprezy,	 ale	 kiedy	
zaczął	witać	uczestników	spotkania	w	języ-
ku	 włoskim,	 wyszła	 do	 niego	 nauczycielka	

ZSZ	p.	Anna	Dobrzyńska	i	przywitała	go	po	
włosku.	No	i	porozmawiali	sobie.	Oczywiście	
po	włosku.	Młodzież	i	nauczyciele	nagrodzili	
rodzimych	,,Włochów”	rzęsistymi	brawami.
	 Dwa	 punkty	 imprezy	 wymagają	 szcze-
gólnego	 podkreślenia.	 Odbyło	 się	 szkolne	
referendum	unijne.	Wzięło	w	nim	udział	214	
uczniów.	Za	wejściem	Polski	do	Unii	opowie-
działo	się	60,3%.	Dyrektor	szkoły	p.	Grzegorz	
Duchnowski	podsumowując	imprezę	zwrócił	
uwagę	na	to,	że	niektórzy	z	uczniów	ZSZ	we-
zmą	udział	w	prawdziwym	już	referendum.
	 W	czasie	imprezy	odbył	się	finał	szkolnego	
konkursu	wiedzy	o	Unii	Europejskiej.	Finali-
ści	byli	bardzo	dobrze	przygotowani	do	końco-
wej	rozgrywki		i	dlatego	wyłonienie	najlepszej	
trójki,	a	następnie	zwycięzcy	sprawiło	wiele	
trudności	 organizatorom.	 Cenne	 nagrody	
ufundował	Burmistrz	p.	Bernard	Mucha.	On	
też	wręczył	je	najlepszym.	Zwyciężył	Paweł	
Majewski.	 Kolejne	 miejsca	 zajęli:	 Daniel	
Roszak	i	Iwona	Gąsiorowska.

AZ

Podsumowanie konkursu plastycznego
grody	rzeczowe	były	naprawdę	bardzo	cenne.	
Możliwe	to	było	dzięki	ofiarności	nasielskich	
przedsiębiorców.	Prace	były	oceniane	w	trzech	
kategoriach	–	uczniów	szkół	podstawowych	
klas	I	–	III;	uczniów	podstawówek	klas	IV	–	VI		
i	uczniów	gimnazjów.
	 W	grupie	pierwszej	(w	kolejności	zajętych	
miejsc)	najlepszymi	okazały	się	prace	Kingi	
Suskiej,	 Adriana	 Burzyńskiego	 i	 Pauliny	
Fabisiak	 (wszyscy	 z	 SP	 w	 Żabiczynie).	 W	
grupie	 drugiej	 trzy	 pierwsze	 miejsca	 przy-
znano	pracom	Sebastiana	Charzyńskiego	(SP	
Popowo	 Borowe),	 Marleny	 Sterbickiej	 (SP	
Żabiczyn),	Karola	Charzyńskiego	(SP	Popo-
wo	Borowe).	Trzy	
pierwsze	miejsca	
w	kategorii	 trze-
ciej	zajęły:	Kinga	
Aleksandrowicz,	
Milena	 Konior,	
Katarzyna	Konior	
(wszystkie	trzy	z	
Gimnazjum	nr	1	
z	Nasielska).
	 W	poszczegól-
nych	grupach	wy-
różnienia	 otrzy-
mali:	 w	 grupie	
1.	 Maja	 Robak,	
Emilia	Malinow-
ska,	 Marcin	 Bo-
rzyński	(wszyscy	
z	SP	w	Żabiczy-
nie);	 w	 grupie	
2.	 Paweł	 Krysiński	 (SP	 Popowo	 Borowe),	
Karolina	 Robak	 (SP	 Żabiczyn);	 w	 grupie	
3.	 Sylwia	 Piekarska,	 Agata	 Sierzputowska,	
Kamil	Podgórski	(wszyscy	Gimnazjum	nr	1	
Nasielsk).

	 Od	pięciu	lat	Państwowa	Straż	Pożarna	
organizuje	dla	dzieci	i	młodzieży	konkursy	
rysunkowe.	 Ich	 celem	 jest	 wyrobienie	 u	
autorów	 prac	 umiejętności	 rozpoznawania		
i	 zrozumienia	 różnego	 rodzaju	 zagrożeń		
i	 skutków	 z	 nimi	 związanych.	 W	 wyniku	
nabycia	 umiejętności	 rozpoznawania	 i	 zro-
zumienia	 zagrożeń	 dziecko	 winno	 posiąść	
wiedzę	na	temat	sposobów	i	metod	przeciw-
działania	sytuacjom	niebezpiecznym	dla	ludzi		
i	środowiska.	I	chociaż	organizatorem	konkur-
sów	jest	Straż,	to	tematyka	prac	nie	ogranicza	
się	tylko	do	wydarzeń	związanych	z	pożarami.	
Ci,	 którzy	 na	 co	 dzień	 obserwują	 działania	
strażaków,	 wiedzą,	 że	 Straż	 jest	 ,,dobra	 na	
wszystko”.	 Widzimy	 ich	 często	 w	 walce	 ze	
skutkami	 klęsk	 żywiołowych,	 katastrof	 czy	
wypadków.	Aby	 jednak	 tych	wydarzeń	było	
jak	najmniej,	strażacy	prowadzą	szeroką	akcję	
profilaktyczną.	
	 ,,Zagrożenie	 –	 tego	 można	 uniknąć”	 to	
temat	tegorocznej	edycji	(już	piątej)	ogólno-
polskiego	konkursu	dla	dzieci	i	młodzieży	zor-
ganizowanego	przez	Szefa	Obrony	Cywilnej	
Kraju	–	Komendanta	Głównego	Państwowej	
Straży	 Pożarnej.	 W	 przedsięwzięciu	 tym	
wsparli	go	przedstawiciele	władz	wojewódz-
kich.
	 Strażacki	 konkurs	 cieszył	 się	 od	 daw-
na	 dużym	 powodzeniem	 wśród	 uczniów	
podstawówek	 i	 gimnazjów	 z	 terenu	 naszej	
gminy.	 W	 latach	 ubiegłych	 wiele	 prac	 zo-
stało	 nagrodzonych	 na	 szczeblu	 powiatu	 i	
województwa.	Podobnie	będzie	z	pewnością	
i	w	roku	obecnym.	Gminna	komisja	konkur-
sowa	 miała	 duże	 kłopoty	 z	 wytypowaniem	
najlepszych	prac.	Dlatego	też	postanowiono	
dodatkowo	 wyróżnić	 niektóre	 z	 nich,	 a	 ich	
autorów	także	obdarować	upominkami.	Na-

	Komisja	konkursowa	pracowała	w	składzie:	
przewodniczący	–	Stanisław	Tyc,	sekretarz	
–	 Anna	 Siwiec	 i	 członkowie	 –	 Zbigniew	
Zarański,	 Bożena	 Sierzputowska,	 Jadwiga	
Chorzela.				
	 Podsumowanie	 konkursu	 odbyło	 się	 17	
kwietnia	 w	 Bibliotece	 Miejskiej	 w	 Nasiel-
sku.	Oprócz	nagrodzonych	i	wyróżnionych	
uczniów	 wzięli	 w	 nim	 również	 udział	 na-
uczyciele,	pod	których	kierunkiem	młodzież	
przygotowywała	swe	prace.	Głównym	orga-
nizatorem	konkursu	był,	tradycyjnie	już,	ko-
mendant	gminny	OSP	p.	Zbigniew	Zarański.		
W	 jego	 sprawnym	 przeprowadzeniu	 oprócz	

nauczycieli	pomagali	mu	pracownicy	nasiel-
skiej	Biblioteki	Miejskiej.	

AZ

Komendant Gminny OSP Zbigniew Zarański wręcza nagrodę Sylwi Piekarskiej
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UNIA BEZ TAJEMNIC
EURO-INFORMACJE, CZY-
LI INFORMACJE Z POLSKI 
I EUROPY 
1. Mamy termin i pytanie
	 Sejm	 RP	 podjął	 decyzję,	 iż	 w	 sprawie	
przystąpienia	 Polski	 do	 Unii	 Europejskiej	
obywatele	 wypowiedzą	 się	 w	 dwudniowym	
referendum,	które	odbędzie	się	w	dniach	7	i	8	
czerwca	br.	Za	takim	rozwiązaniem	głosowało	
366	posłów,	16	było	przeciw,	a	22	wstrzymało	
się	od	głosu.	Lokale	wyborcze	podczas	refe-
rendum	będą	czynne	od	godz.	6.00	do	godz.	
20.00.
	 Ponadto,	posłowie	ustalili,	na	jakie	pytanie	
będziemy	odpowiadać	w	trakcie	referendum.	
Tydzień	 przed	 wyborem	 pytania	 Marszałek	
Sejmu	 RP,	 Marek	 Borowski,	 ogłosił	 cztery	
wersje	pytania.	Ostatecznie	większość	klubów	
poselskich	zaakceptowała	wersję:	„Czy wyra-
ża Pani/Pan zgodę na przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej ?”.	Jednocześnie	na	karcie	
do	głosowania	znajdzie	się	także	wyjaśnienie,	
o	jaki	traktat	chodzi.	
2. Tożsamość narodowa 
Polaków w UE
	 Minister	ds.	 europejskich	w	Rządzie	RP,	
Danuta	 Hûbner	 powiedziała	 na	 spotkaniu		
w	dniu	10	kwietnia	br.,	iż	wejście	do	UE	jest	
szansą	na	wzmocnienie	tożsamości	narodowej	
Polaków,	m.in.	poprzez	nasz	udział	w	podej-
mowaniu	decyzji	o	światowym	znaczeniu.
	 Minister	podkreśliła	 też,	 że	członkostwo	
w	Unii	wzmocni	Polskę	ekonomicznie	i	poli-
tycznie.	„Staniemy	się	uczestnikiem	procesu	
decyzyjnego,	który	kształtuje	losy	nas	wszyst-
kich,	Europy	i	świata”	–	powiedziała.	Dodała	
również,	że	Polska	będzie	mogła	jednocześnie	
skorzystać	z	programów	europejskich	umac-
niających	kulturową	różnorodność	narodów	
Europy.	„To	jest	ten	wielki	paradoks,	że	przy	
jednoczeniu	 Europy	 jednocześnie	 powstaje	
bardzo	 wiele	 możliwości,	 konkretnych	 pro-
jektów	i	programów,	które	umacniają	różno-
rodność	 kulturową”	 –	 zaznaczyła	 minister	
Hûbner.	Uczestniczący	w	spotkaniu	minister	
ds.	europejskich	Hiszpanii,	Ramon	de	Miguel	
podkreślił,	że	Unia	Europejska	nie	jest	formą	
państwa	narodowego.	„Zdecydowaliśmy	się,	
że	będziemy	utrzymywać	naszą	tożsamość	i	
naszą	suwerenność.	To	nie	kłóci	się	ze	sobą	
–	być	z	jednej	strony	bardzo	europejskim,	a	
z	 drugiej	 bardzo	 hiszpańskim,	 brytyjskim,	
niemieckim	czy	polskim”	–	powiedział.
3. 6,6 mld złotych dla 
rolników
	 Na	 posiedzeniu	połączonych	 sejmowych	
Komisji:	Europejskiej	i	Finansów	Publicznych	
wiceminister	 rolnictwa	 Jerzy	 Plewa	 podał	
informację	 na	 temat	 wysokości	 dopłat	 bez-
pośrednich	dla	polskiego	rolnictwa	z	budżetu	
państwa.	Koszt	dopłat	wyniesie	około	6,6	mld	
złotych	 w	 latach	 2004-2006.	 „Kwota	 około	
6,6	mld	złotych	pozwala,	by	rocznie,	licząc	od	
2004	do	2006	roku,	na	dopłaty	bezpośrednie	
dla	rolnictwa	przeznaczyć	ponad	2	mld	zło-
tych”	–	powiedział	Plewa.	
	 Dopłaty	bezpośrednie,	wraz	ze	środkami	

pochodzącymi	 z	Unii	Europejskiej,	miałyby	
wynosić	odpowiednio:
§	 w	2004	roku	–	55%,
§	 w	2005	roku	–	60%,
§	 W	2006	roku	–	65%	poziomu	stawek	sto-
sowanych	w	Unii	Europejskiej.
	 W	grudniu	ubiegłego	roku	w	Kopenhadze	
ustalono,	że	w	2004	roku	podstawowy	poziom	
dopłat	 z	 UE	 będzie	 wynosił	 25%	 poziomu	
unijnego,	 a	 100%	 dopłat	 rolnicy	 otrzymają	
w	 2013	 roku.	 Jednocześnie	 dopłaty	 mogą	
być	zwiększone	odpowiednio	do	55%,	60%	
i	65%,	jeżeli	zostaną	uzupełnione	z	budżetu	
krajowego.

INFORMACJE  
OŚRODKA INFORMACJI 
EUROPEJSKIEJ  
W NASIELSKU
1. Konkurs plastyczny dla 
uczniów szkół średnich i 
gimnazjów
	 Burmistrz	 Nasielska	 ogłasza	 konkurs	
plastyczny	 dla	 uczniów	 gimnazjów	 i	 szkół	
średnich.	Tematem	konkursu	jest	“Zaprojek-
tuj	rewers	polskiego	euro”.
	 Wspólną	 walutą	 państw	 członkowskich	
Unii	 Europejskiej,	 która	 zastąpiła	 waluty	
narodowe	 –	 za	 wyjątkiem	 Danii,	 Szwecji	 i	
Wielkiej	Brytanii	–	jest	euro.	Awers	euro	jest	
identyczny	dla	wszystkich	państw	członkow-
skich	 znajdujących	 się	 w	 unii	 monetarnej.	
Rewersy	euro	zawierają	elementy	narodowe,	
charakterystyczne	motywy	dla	każdego	pań-
stwa,	 m.in.	 dla	 Niemiec	 jest	 to	 tradycyjny	
orzeł	czy	Brama	Brandemburska,	dla	Grecji	
–	tankowiec,	dla	Francji	–	postać	Marianny.	Po	
wejściu	Polski	do	Unii	Europejskiej	również	
w	 Polsce	 będzie	 obowiązywać	 waluta	 euro.	
Zatem	także	w	rewersie	polskiego	euro	będą	
znajdować	się	motywy	charakterystyczne	dla	
naszego	kraju.	Należy	sporządzić	projekt,	jak	
powinien	wyglądać	rewers	polskiego	euro,	aby	
jak	najtrafniej	identyfikował	w	międzynarodo-
wym	obiegu	pochodzące	z	Polski.
Konkurs	jest	dwuetapowy:
I	etap	stanowią	eliminacje	wewnątrzszkolne,	
które	 zostaną	 zorganizowane	 przez	 szkoły	
we	własnym	zakresie.	Termin	składania	prac		
w	szkołach	–	do	19	maja	br.	Rozstrzygnięcie	
etapu	szkolnego	–	do	23	maja	br.
II	 etap	 –	 komisje	 szkolne	 wybrane	 prace	
przekażą	 do	 dnia	 28	 maja	 br.	 do	 Ośrodka	
Informacji	Europejskiej	w	Urzędzie	Miejskim		
w	Nasielsku,	I	piętro,	pokój	nr	12.	Komisja	
konkursowa	wybrana	przez	Burmistrza	Na-
sielska	do	dnia	9	czerwca	br.	dokona	przyzna-
nia	nagród	i	rozdziału	miejsc.	Każda	komisja	
szkolna	przekaże	po	5	najlepszych	prac.	
	 Konkurs	 przeprowadzony	 zostanie	 w	 2	
kategoriach:
•	 uczniowie	szkół	gimnazjalnych,
•	 uczniowie	szkół	średnich.
	 W	 każdej	 kategorii	 zostaną	 przyznane	
miejsca	od	I	do	III.	Zwycięzcy	każdej	kate-
gorii	otrzymują	puchary	i	nagrody	książkowe.	
Wszyscy	finaliści	otrzymają	dyplomy	uczest-

nictwa	w	konkursie	i	drobne	upominki.	Naj-
lepsze	prace	zostaną	opublikowane	w	“Życiu	
Nasielska”.	Prace	laureatów	każdej	kategorii	
zostaną	 po	 zeskanowaniu	 przekazane	 do	
Urzędu	Komitetu	Integracji	Europejskiej	jako	
propozycje	od	nasielskiej	młodzieży.	Komisja	
może	przyznać	też	nagrodę	specjalną	za	naj-
bardziej	oryginalną	pracę.	Wręczenie	nagród	
nastąpi	do	18	czerwca	br.	Prace	w	konkursie	
mogą	być	wykonane	dowolną	techniką,	uza-
leżnioną	od	inwencji	i	pomysłowości	autora	
pracy,	na	papierze	o	formacie	nie	mniejszym	
niż	format	A4.	
	 Wyjaśnień	 w	 sprawie	 konkursu	 udziela	
Pan	Marek	Maluchnik,	Urząd	Miejski	w	Na-
sielsku,	I	piętro,	pokój	nr	15,	tel.	691-25-74	
wew.	15.

2. Konkurs plastyczny dla 
przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych
	 Burmistrz	Nasielska	ogłosił	konkurs	pla-
styczny	 dla	 przedszkolaków	 oraz	 uczniów	
szkół	 podstawowych.	 Tematem	 konkursu	
jest	“Mój	dom	w	Europie”.	Zgodnie	z	tema-
tyką	konkursu	oczekujemy	prac,	które	będą	
ukazywać	wyobrażenie	w	oczach	dzieci,	jak	
będzie	wyglądać	 ich	dom	 rodzinny,	miejsce	
zamieszkania	 w	 Zjednoczonej	 Europie.	 Te-
mat	konkursu	pozwala	młodym	artystom	na	
popuszczenie	wodzów	fantazji.
	 Konkurs	 przeprowadzony	 zostanie	 w	 3	
kategoriach:
•	 przedszkolaki,
•	 uczniowie	 klas	 I	 –	 III	 szkoły	 podstawo-
wej,
•	 uczniowie	klas	IV	–	VI	szkoły	podstawo-
wej.
	 W	 każdej	 kategorii	 zostaną	 przyznane	
miejsca	od	I	do	III.	Zwycięzcy	każdej	kate-
gorii	otrzymują	puchary	i	nagrody	książkowe.	
Wszyscy	finaliści	otrzymają	dyplomy	uczest-
nictwa	w	konkursie	i	drobne	upominki.	
Najlepsze	 prace	 zostaną	 opublikowane		
w	 “Życiu	 Nasielska”.	 	 Komisja	 może	 przy-
znać	 też	 nagrodę	 specjalną	 za	 najbardziej	
oryginalną	pracę.	Wręczenie	nagród	nastąpi	
do	18	czerwca	br.	Prace	w	konkursie	mogą	
być	wykonane	dowolną	techniką,	uzależnio-
ną	od	inwencji	i	pomysłowości	autora	pracy,	
na	 papierze	 o	 formacie	 nie	 mniejszym	 niż	
format	A4.	
	 Wyjaśnień	 w	 sprawie	 konkursu	 udziela	
Pan	Marek	Maluchnik,	Urząd	Miejski	w	Na-
sielsku,	I	piętro,	pokój	nr	15,	tel. 691-25-74 
wew. 15.
3. Konkurs dla czytelników 
„Życia nasielska”
	 Wiesz	dużo	o	Unii	Europejskiej	?	Chcesz	
się	sprawdzić	?	Poniżej	przedstawiamy	listę	
6	pytań	dotyczących	Unii	Europejskiej.	
1)	Wymień	przynajmniej	5	tzw.	„ojców	UE”,	
napisz	w	2	zdaniach	o	każdym	z	nich.
2)	Ilu	 przedstawicieli	 będzie	 miała	 Polska		
w:	 Radzie	 Unii	 Europejskiej,	 Parlamencie	
Europejskim,	 Komisji	 Europejskiej,	 Komi-
tecie	 Ekonomiczno-Społecznym,	Komitecie	
Regionów,	Europejskim	Trybunale	Sprawie-
dliwości	oraz	Europejskim	Trybunale	Obra-
chunkowym?
3)	Co	to	jest	Europol,	jakie	realizuje	zadania,	
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„Społeczeństwo polskie w drodze do 
zintegrowanej Europy musi mieć pełną 
świadomość podejmowanych przez siebie 
decyzji.” 

ks.	Franciszek	kard.	Macharski

NASIELSK W EUROPIE
	 Za	 miesiąc	 referendum.	 Integracja	 z	 Unią	 Europejską	 budzi	 w	
Polsce	 nadzieje	 i	 obawy.	 	 Podobne	 uczucia	
przed	przystąpieniem	do	Wspólnot	Europej-
skich	towarzyszyły	Hiszpanom,	Portugalczy-
kom,	Finom,	Szwedom	i	Austriakom.	Czym	
jest	Unia	Europejska?	Jak	funkcjonuje?	Jaki	
wpływ	 będzie	 miało	 członkostwo	 w	 UE	 na	
życie	obywateli?	Procesowi	integracji	towa-
rzyszą	setki	pytań.	
	 Żadnym	 trudnym	 pytaniom	 nie	 należy	
się	dziwić	 i	na	każde	z	nich	warto	udzielić	
możliwie	wyczerpującej	odpowiedzi.	Pomimo	
ciągle	nowych	wysiłków	podejmowanych	w	
tej	dziedzinie,	szerokie	kręgi	czują	się	niedo-

informowane	i	to	zarówno	w	odniesieniu	do	
aktualnego	 funkcjonowania	 organów	 Unii	
Europejskiej,	jak	i	odnośnie	do	założeń,	celów,	
norm	 i	 zasad,	 na	 których	 ma	 wspierać	 się	
proces	 zjednoczeniowy.	Sam	 Ojciec	Święty	

nie	 pomija	 żadnej	
okazji,	 by	 głos	 Ko-
ścioła	był	obecny	w	
szerokiej	dyskusji.	
	 W	 ten	 kontekst	
wpisało	 się	 znako-
micie	 Forum	 Euro-
pejskie	 zorganizo-
wane	 29	 Kwietnia	
2003r.	 roku	 w	 Ze-
spole	Szkół	Nr	1	w	
Nasielsku.	 Organi-
zatorzy	 –	 nauczyciele	 i	 uczniowie	 –	 stanęli	

na	 wysokości	 zadania.	
Parter	 budynku	 zajęty	
był	przez	ekspozycje	do-
tyczące	 poszczególnych	
krajów	 należących	 do	
Unii	Europejskiej.	Można	
było	zapoznać	się	z	infor-
macjami	gospodarczymi,	
kulturalnymi,	 jak	 i	 kuli-
narnymi	charakterystycz-
nymi	dla	różnych	państw.	
Uczniowie	 przygotowali	
pokaz	 kankana	 –	 tańca	
utożsamianego	z	francu-
ską	bohemą.	Goście	mo-
gli	 skosztować	 hiszpań-
skiej	paelli,	angielskiego	
puddingu,	 portugalskiej	
malagi	oraz	irlandzkiego	
piwa.	 Do	 degustacji	 na-
rodowych	potraw	krajów	

unijnych	 przyczyniły	 się	 nasielskie	 sklepy,	
które	 sponsorowały	 wszystkie	 potrawy.	
Młodzi	artyści	należący	do	Szkolnego	Klubu	
Europejskiego	przygotowali	widowisko	słow-
no-muzyczne	pokazujące	chrześcijańskie	fun-

damenty	jedności	europejskiej	oraz	wspólne	
korzenie	Polski	i	Europy.	
	 Proces	 zjednoczeniowy	 w	 Europie	 na	
obecnym	etapie	jest	bez	wątpienia	jednym	z	
głównych	tematów	i	to	zarówno	w	wymiarze	
europejskim,	 jak	 i	 regionalnym.	 Tematyka	
integracji	Starego	Kontynentu	obecna	jest	na	
szeroką	skalę	w	dyskusjach	parlamentarnych,		
w	 programach	 telewizyjnych	 i	 radiowych,	
na	 łamach	 prasy,	 w	 licznych	 publikacjach	
książkowych,	 ale	 również	 w	 codziennych,	
zwykłych	rozmowach.
	 Cieszy	fakt,	iż	nasze	nasielskie	młode	spo-
łeczeństwo	jest	jak	najbardziej	przygotowane	
do	zjednoczenia	i	świadome	wynikających	z	
tego	konsekwencji.	W	dniu	29	kwietnia	odby-
ło	się	także	głosowanie	uczniów	klas	trzecich	
gimnazjum.	Wzięło	w	nim	udział	148	osób.	
Na	„tak”	było	113	uczniów,	na	„nie”	-	34.
	 Jestem	przekonana,	że	Forum	Europejskie	
zorganizowane	w	gimnazjum	w	pewnym	stop-
niu	przyczyni	się	do	pogłębienia	świadomości	
nasielskiego	 społeczeństwa,	 znajdującego	
się	w	drodze	do	coraz	pełniej	jednoczącej	się	
Europy.	

Monika Bagińska

jaki	 status	 ma	 w	 chwili	 obecnej	 Polska	 w	
stosunku	do	Europolu	?
4)	Na	jakich	czterech	swobodach	opiera	się	
wspólny	rynek	UE	?
5)	Z	 jakich	 funduszy	 przedakcesyjnych	 ko-
rzysta	obecnie	Polska	?
6)	Czy	Unia	Europejska	posiada	Kodeks	pracy	
?
	 Jeśli	wiesz,	jak	odpowiedzieć	na	powyższe	
pytania,	zapisz	odpowiedzi	na	kartce	(w	miarę	
możliwości	na	komputerze	lub	maszynie	do	
pisania).	 Na	 tej	 samej	 kartce	 pod	 spodem	
zapisz	swoje	dane:	imię	i	nazwisko,	adres	do	
korespondencji,	ewentualnie	również	numer	
telefonu	oraz	napisz	zdanie	„Wyrażam	zgodę	
na	podanie	w	prasie	mojego	imienia	i	nazwi-
ska	 oraz	 miejsca	 zamieszkania”	 i	 podpisz	
się.	Kartkę	włóż	do	koperty,	zaklej	ją	i	napisz	
na	niej:	„KONKURS	DLA	CZYTELNIKÓW	
ŻYCIA	 NASIELSKA”.	 Następnie	 kopertę	
przynieś	do	Ośrodka	Informacji	Europejskiej	
(Urząd	Miejski	w	Nasielsku,	I	piętro,	pokój	

nr	12)	lub	prześlij	pocztą	na	adres:	Ośrodek	
Informacji	 Europejskiej	 w	 Nasielsku,	 ul.	
Kilińskiego	10,	05-190	Nasielsk	do	dnia	30	
maja	br.	(w	przypadku	przesłania	odpowiedzi	
pocztą,	decyduje	data	stempla	pocztowego).
	 Spośród	wszystkich	prawidłowych	odpo-
wiedzi	 wylosujemy	 trzy	 osoby,	 które	 otrzy-
mają	publikacje	i	pamiątki	związane	z	Unią	
Europejską.	 Nazwiska	 nagrodzonych	 oraz	
prawidłowe	odpowiedzi	zostaną	opublikowa-
ne	w	kolejnym	numerze	„Życia	Nasielska”.
4. nasielska ankieta o UE
	 Pracownicy	Ośrodka	Informacji	Europej-
skiej	w	Nasielsku	przeprowadzili	na	przełomie	
kwietnia	 i	maja	wśród	mieszkańców	naszej	
gminy	ankietę,	której	przedmiotem	było	m.in.	
sprawdzenie	postaw	nasielskiej	społeczności	
wobec	wejścia	Polski	do	UE	oraz	preferencji	
w	zakresie	głosowania	w	referendum.
	 Ankieta	pokazuje,	że	aż	90%	mieszkańców	
naszej	gminy	bardzo	interesuje	się	sprawami	

związanymi	 z	 członkostwem	 Polski	 w	 UE.		
W	referendum	unijnym	zamierza	wziąć	udział	
około	 80%	 badanych,	 za	 przystąpieniem	
Polski	do	UE	chce	głosować	60%	badanych.	
30%	 badanych	 mieszkańców	 uważa,	 iż	 na	
przystąpieniu	Polski	do	UE	skorzysta	i	Polska,	
i	kraje	Unii	Europejskiej.	
	 Szczegółowe	wyniki	ankiety	znajdują	się	
na	 stronie	 internetowej	 Urzędu	 Miejskiego		
w	Nasielsku:	www.um.nasielsk.pl.	
Zapraszamy	do	odwiedzenia	OIE
	 Cały	 czas	 serdecznie	 zapraszamy	 do	 od-
wiedzenia	 Ośrodka	 Informacji	 Europejskiej	
w	 Nasielsku,	 znajdującego	 się	 w	 siedzibie	
Urzędu	 Miejskiego	 w	 Nasielsku,	 I	 piętro,	
pokój	 nr	 12	 oraz	 korzystania	 z	 dostępnych	
publikacji	i	materiałów.	
 Na podstawie: Euro.net, euroPAP, Pierw-
szy Portal Rolny www.ppr.pl, www.gazeta.
pl, materiałów informacyjnych UKIE i KE, 
zebrał i opracował:

Marek Maluchnik
Urząd Miejski w Nasielsku

Agnieszka Rutkowska z Ośrodka Informacji Europejskiej w Nasielsku 
odpowiada na pytania dotyczące Unii Europejskiej

Forum Europejskie w Zespole Szkół nr1 w Nasielsku. Na pierwszym 
planie goście Forum Europejskiego.
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czy poezja jest lekiem na wszelkie 
dolegliwości duszy?

Młodzi lubią wiersze
	 ,,Życie	Nasielska”	od	samego	początku	swego	
istnienia	popularyzuje	osoby	związane	z	ziemią	
nasielską,	które	wybiły	się	ponad	przeciętność.	
Niektórzy	z	nich	osiągnęli	sukcesy	na	światową	
miarę.	Pokazujemy	też	niekiedy	ludzi	młodych.	
Oni	wprawdzie	niewiele	 jeszcze	osiągnęli,	ale	
widać,	że	wiedzą	czego	chcą	i	wytrwale	dążą	do	
wytyczonego	sobie	celu.	Nie	prezentujemy	zaś	
młodych	pyszałków	i	bufonów,	którzy	niewiele	
jeszcze	umieją,	a	już	uważają,	że	są	przysłowio-
wym	pępkiem	świata.
	 Ania	Rutkowska,	której	wiersze	drukujemy,	
jest	osobą	bardzo	młodą.	Ma	dopiero	16	lat.	
Jest	uczennicą	III	klasy	nasielskiego	gimnazjum.	Lubi	poezję.	Do	tej	
pory	była	jednak	jej	 ,,odbiorcą”.	Wiersze	czytała	często.	Lubiła	też	
słuchać	recytacji.	Zwłaszcza	wtedy,	gdy	wiersze	czytał	jej	polonista,	
p.	Krzysztof	Zadroga.	Od	roku	sama	pisze.	Zainspirowała	ją	do	tego	
obecna	 jej	 polonistka,	 p.	 Monika	 Duchnowska.	 Zaproponowała	
uczniom,	aby	jako	pracę	domową	napisali	wiersz.	Ania	spróbowała.	
Od	 tego	dnia	minął	zaledwie	 rok,	a	wierszy	zapisanych	w	grubym	
zeszycie	jest	już	czterdzieści.	Biorąc	pod	uwagę	wiek	autorki	można	
powiedzieć,	że	jest	to	już	poważny	dorobek.
	 	Kiedy	po	raz	pierwszy	przeczytałem	kilka	wierszy	Ani	Rutkowskiej,	
nie	byłem	jeszcze	przekonany,	czy	warto	je	drukować.	Cenię	twórczość	
obecnego	pokolenia	poetów,	ale	moje	pokolenie	przyzwyczajone	jest	
do	innej	poezji.	Chodzi	tu	zwłaszcza	o	formę.	Brakowało	mi	wyraźnie	
zarysowanych	strof,	rytmu	i	rymów.	A	jednak	coś	mnie	w	nich	uderzyło.	
Przeczytałem		więc	pozostałe	wiersze.	Ponownie,	ale	już	bardzo	uważnie	
przeczytałem	wiersze,	z	którymi	zapoznałem	się	na	początku.	
	 Wtedy	Ani	jeszcze	nie	znałem.	Nigdy	jej	jeszcze	nie	widziałem.	Za-
stanawiałem	się	czy	jest	tą	osobą,	o	której	pisze	w	wierszu	,,Bogactwo	
duchowe”.	a	pisze	tam	tak:
Jestem bogata,
Mimo że nie posiadam niczego, co dla innych jest cenne.
Jestem szczęśliwa,
Mimo że nie posiadam niczego, co dla innych jest szczęściem.
Jestem milionerką,
Mimo że nie posiadam niczego, co dla innych jest majątkiem.
Na pozór nie mam nic,  
Lecz w rzeczywistości posiadam wiele.
	 	Przed	podjęciem	decyzji	o	wydrukowaniu	niektórych	jej	utworów,	
postanowiłem	z	nią	porozmawiać.	Ania	jest	świadoma	wartości	swej	
dotychczasowej	twórczości.	Wie,	że	są	to	dopiero	początki	i	że	wiele	
musi	 się	 jeszcze	uczyć.	Dlatego	 też	 radziłem	 jej,	 	 aby	dowiedziała	
się,	które	z	jej	koleżanek	przelewają	swe	życiowe	radości	i	smutki	na	
papier	(a	przekonany	jestem,	że	tak	jest)	i	aby	wspólnie	z	nimi	przy	
pomocy	pani	polonistki		doskonaliły	swój	literacki	warsztat.	Dobrze	
byłoby	też	powołać	do	istnienia	szkolną	gazetkę	literacką.	

AZ
	    Cóż	to?
 Szczęście?!     
 Cóż to?
 To nie pieniądze,
 Nie dobytek,
 Nie władza!

 Więc co?
 Szczęście?!
 To miłość,
 To przyjaźń, 
 To zaufanie!

 Szczęście!
 To szczęście drugiej osoby.
     Anna Rutkowska 

Samorządowcy w Brennej

EGZAMIN W TRZECIEJ 
KLASIE
	 Mamy	za	sobą	dwudniowy	egzamin	gimnazjalny.	Jego	czwartkowa	
część	humanistyczna	jednych	zaskoczyła,	dla	innych	była	„prosta	i	
łatwa”.	 Jednak	 prawie	 wszyscy	 gimnazjaliści	 naszej	 gminy	 stwier-
dzi l i , 	 że	 dopiero	
część	matematyczno	
–	 przyrodnicza	 była	
prawdziwym	wyzwa-
niem.
	 Egzamin	 gimna-
zjalny	 jest	 jednym	
z	 dwóch	 wprowa-
dzonych	 przed	 ro-
kiem	 do	 polskiej	
oświaty	 egzaminów	
zewnętrznych	 (oce-
niany	 jest	 przez	 eg-
zaminatorów	 poza	
szkołą	uczniów).	
	 Na	terenie	naszej	
gminy	 działają	 trzy	
gimnazja.
	 W	Zespole	Szkół	
w	 Cieksynie,	 gdzie	
dyrektorem	 jest	 p.	
Włodzimierz	Minich	
do	egzaminu	przystą-
piło	 51	 uczniów,	 w	
tym	 3	 z	 opinią	 dys-
lektyków	 i	 1	 uczeń	
idący	 trybem	szkoły	specjalnej.	W	gimnazjum	w	Pieścirogach	(dy-
rektor	–	p.	Teresa	Skrzynecka)	-	53	uczniów	plus	3	dyslektyków.	Od		
dyrektora	Zespołu	Szkół	w	Nasielsku	–	p.	Bożenny	Zawadzkiej-Rosz-
czenko	uzyskaliśmy	następujące	dane:	do	egzaminu	gimnazjalnego	
przystąpiło	220	uczniów,	w	tym	17	z	opiniami	o	dysleksji,	dysgrafii	
oraz	idących	trybem	szkoły	specjalnej.
	 Wyniki	powinny	dotrzeć	do	szkół	do	13	czerwca.	Trzymajmy	więc	
kciuki	za	naszych	„małych	maturzystów”.

Monika Bagińska

	 Reprezentacja	Urzędu	Miejskiego	w	Nasielsku	w	dniach	9-11	maja	
br.	brała	udział	w	finałach	VII	Mistrzostwach	
Polski	Pracowników	Samorządowych	w	Halo-
wej	Piłce	Nożnej	“5”.	Przypominamy,	iż	nasi	
samorządowcy	bronili	tytułu	Mistrzów	Polski	
zdobytego	 w	 ubiegłym	 roku	 również	 w	
Brennej.	W	mistrzostwach	wzięło	udział	
29	ekip	reprezentujących	urzędy	gmin,	
miast	 oraz	 starostw	 powiatowych	 z	
całej	Polski,	m.in.	także	ekipa	z	Urzędu	
Miasta	Nowy	Dwór	Mazowiecki.	

	 Reprezentacja	 naszej	 gminy	 po	 2	
zwycięstwach	(z	Górowem	Iławeckim	i	
z	Wrześnią)	oraz	2	porażkach	(z	Klucz-
borkiem	 i	 ze	 Strzyżowem)	 w	 1/16	 finału	
zajęła	3	miejsce	w	swojej	grupie	i	nie	awan-
sowała	do	dalszych	rozgrywek.	Mistrzem	
Polski	Anno	Domini	2003	została	repre-
zentacja	Urzędu	Gminy	Biłgoraj.	Drugie	
miejsce	zajął	Urząd	Miasta	Bartoszyce,	
a	trzecie	–	Urząd	Miasta	Łobez.
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Odwiedziny Tygodnika Ciechanowskiego
	 Tuż	przed	świętami	wielkanocnymi	na	spotkanie	ze	swymi	czytelnikami	zawitał	do	Nasielska	,,Tygodnik	Ciechanowski”.	Z	pismem	tym	
mieszkańcy	naszej	gminy	są	związani	od	samego	początku	jego	istnie-
nia.	Nic	więc	dziwnego,	że	w	dniu	wizyty	sala	kina	,,Niwa”	była	
pełna.	Zwracała	uwagę	duża	rozpiętość	wiekowa	sympatyków	
Tygodnika.	 Można	 śmiało	 powiedzieć,	 że	 za	 pośrednictwem	
tej	gazety	już	trzecie	pokolenie	poznaje	problemy	byłego	woje-
wództwa	ciechanowskiego.	Konkurs	wiedzy	o	gazecie	wykazał	
ponadto,	że	czytelnicy	z	Nasielska,	także	ci	najmłodsi,	znają	
ją	bardzo	dobrze.	Wydaje	się,	że	dziennikarze	Tygodnika	także	
bardzo	lubią	nasze	miasto,	bo	tu	są	zawsze	mile	i	serdecznie	
witani.
	 Nasielskie	spotkanie	Tygodnika	z	czytelnikami	miało	cha-
rakter	 imprezy	 prasowo	 –	 estradowej.	 Ekipa	 dziennikarska	
została	 wzmocniona	 nieliczną	 wprawdzie,	 ale	 za	 to	 bardzo	
silną	grupą	wokalną.	Gwiazdą	wieczoru	był	Andrzej	Rybiński.	
Nasielszczanie	znają	i	lubią	jego	piosenki.	Mnie,	jako	osobie	
zainteresowanej	historią,	najbardziej	przypadła	do	gustu	pio-
senka	,,Pogoda	dla	bogaczy”.	Jej	treść	wyraża	bowiem	pewną	
historyczną	prawdę,	że	w	życiu	,,słońce	świeci”	tylko	dla	ludzi	
bogatych.	Tak	było	i	jest.	Gorzej,	że	nie	ma	dla	nas	żadnej	na-
dziei,	bo	i	na	przyszłość	są	prognozy	złe.	Prawda	ta,	wyśpiewana	
ciepłym,	aksamitnym	głosem	Andrzeja	Rybińskiego,	stała	się	
mniej	bolesna	 i	 łatwiejsza	do	zniesienia.	Tego	wieczoru	nikt	
jednak	nie	myślał	o	przyszłości.	Wszyscy	cieszyli	się	,,chwilą”,	
zabawa	była	bowiem	świetna.	Chciałoby	się	zawołać:	chwilo	
trwaj,	bo	ja	,,Nie	liczę	godzin	i	lat”.		Był	to	jednak	tylko	,,Czas	
relaksu”.
	 Bardzo	ciepło	przyjęła	nasielska	publiczność	występy	mło-
dziutkiej	piosenkarki	z	Ciechanowa,	Iwony	Wójcik.	Oklaski,	
jakie	otrzymywała	nie	były	wcale	mniejsze	niż	te,	które	przeznaczone	
były	dla	Andrzeja	Rybińskiego.	
	 Przybyli	na	spotkanie	nasielszczanie	nie	byli	 tylko	biernymi	ob-
serwatorami,	tego,	co	przygotowali	dla	nich	organizatorzy.	Chętnie	

uczestniczyli	 w	 licznych	 konkursach,	 wybijali	 rytm	 znanych	 sobie	

piosenek,	a	nawet	śpiewali,	gdy	poprosił	ich	o	to	Andrzej	Rybiński.	
AZ

Gwiazdy spotkania z „TC”: Iwona Wójcik, Andrzej Rybiński i prowadzący spotkanie 
Dariusz „Lord” Kowalski.

SPROSTOWANIE
	 W	poprzednim	numerze	naszego	pisma,	na	stronie	czwartej,	w	
wierszu	pana	Jerzego	Różalskiego	wkradł	się	błąd	drugi	wers	powi-
nien	brzmieć	„W	której	mieściła	się	grota”.
	 Błąd	 wkradł	 się	 również	 w	 kondolencjach	 jakie	 składał	 ZSZ		
str.	 6.	 Oczywiście	 nazwisko	 pana	 Jerzełkowskiego	 piszemy	 przez	
„rz”.
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	 10	 maja	 odbył	 się	 5	 Festiwal	 Rockowy.	 Impreza	 organizowana	
przez	 Nasielski	Ośrodek	 Kultury	 co	 roku	 gromadzi	 fanów	 muzyki	
rockowej.	Na	tegorocznej	edycji	Festiwalu	zaprezentowało	się	aż	osiem	
zespołów.	Gościliśmy:	DRUZGOTOR	-	Sulejówek,	Trufet	-	Warszawa,	
Żywe	Kultury	Bakterii	-	Płońsk,	Shiba’s	Band	-	Płońsk,	Penthause	
-	 Siedlce,	 The	 Traktors	 -	 Polska	 i	 dwa	 miejscowe	 zespoły	 Dropsy		
i	Heyday.
	 Na	pewno	jednym	z	ciekawszych	zespołów	jakie	zaprezentowały	
się	na	nasielskiej	scenie	był	PENTHAUSE.	W	Nasielsku	wystąpili	w	
składzie:	Marcin	Ciekot	–	vocal,	Beata	Mędza	-	keyboards,	Krzysztof	
Buzuk	–	guitar,	Patryk	Kamiński	–	bass	guitar,	Łukasz	Lech	-	drums.	
Ta	siedlecka	formacja	powstała	w	2001	roku.	Należą	do	tych	młodych	
zespołów,	którym	wróżę	wiele	sukcesów.	W	ich	brzmieniu	słychać	wiele	
godzin	spędzonych	podczas	prób	nad	dopracowywaniem	materiału.	
Nasielscy	fani	muzyki	metalowej	byli	„w	niebo	wzięci”.
	 Jak	 co	 roku	 impreza	 była	 bardzo	 udana.	 Sala	 kina	 pękała	 w	
szwach.	
	

Sprzedam M4 60m2, osiedle Warszawska.  
tel. 0504 240 393

Mieszkanie do wynajęcia w legionowie 32m2. Blisko 
pętli autobusowej. tel. 025 758 81 89

Poszukuję lokalu do wynajęcia pod gastronomię ok. 
80m2. tel. 0606 272 694

Sprzedam mieszkanie w nasielsku M3 52,6m2 
z balkonem 2 piętro, osiedle Piłsudskiego.  
tel. 0502 343 122

Sprzedam mieszkanie M3 42m2, drugie piętro przy 
ul. Warszawskiej. tel. 0503 054 208

OGŁOSZENIA DROBNE

Gimnazjalistki wyróżnione
	 9	maja	2003	w	Nowym	Dworze	Mazowieckim	odbyły	się	powiatowe	
uroczystości	z	okazji	obchodzonego	„Dnia	Strażaka”.
	 Dokonano	też	podsumowania	na	szczeblu	powiatowym	ogólno-
polskiego	konkursu		rysunkowego	o	tematyce	strażackiej.	
	 Prace	 plastyczne	 dwóch	 	 uczennic	 nasielskiego Gimnazjum			
-	 	Katarzyny Konior	 	oraz	Kingi Aleksandrowicz	 	 zyskały	uznanie		
w	oczach	jurorów	oraz	wyróżnienia	w	postaci	nagród	rzeczowych	i	
dyplomów.				
	 Praca	Kingi	została	również	przesłana	do	oceny	na	szczeblu	woje-
wódzkim.
	 Serdecznie	gratulujemy	wyróżnionym	dziewczętom	oraz	ich	opie-
kunom	z	nasielskiego	gimnazjum

	 Organizowane	 dla	 młodzieży	 szkolnej	 konkursy	 plastyczno	 –	
rysunkowe	 cieszą	 się	 dużym	zainteresowaniem	dzieci	 i	 młodzieży.	
Jednak	skromne	środki	finansowe		nie	pozwalają	organizatorom	na	
odpowiednie	 uhonorowanie	 laureatów	 w	 każdej	 grupie	 wiekowej.	
Dlatego		jako	współorganizator	tego	typu	konkursów	zwracam	się	do	
wszystkich	właścicieli	Zakładów,	Sklepów	oraz	Kierowników	Instytu-
cji	o	wsparcie	w	fundowaniu	wyróżnień	dla	uzdolnionej	plastycznie	
młodzieży.	 Pozwoli	 nam	 to	 na	 organizację	 i	 realizację	 następnych	
konkursów	i	odpowiednie	nagradzanie	wyróżnionej	młodzieży.
	 Jestem	pewien,	że	większa	atrakcyjność	nagród	spowoduje	większe	
zainteresowanie	dzieci	i	młodzieży	i	zdopinguje	małych	artystów	do	
tworzenia	coraz	lepszych	prac	plastycznych.
	 Oczekuję	na	oferty	sponsoringu	nagród.

Zbigniew. Zarański
Komendant Gminny OSP

Nasielsk 

Na drodze życia są światła i mroki,
raz szczęście jasne, raz smutek głęboki,

ale gdy razem się idzie, we dwoje,
łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje,

Z okazji 50 rocznicy zawarcia związku 
małżeńskiego

kochanym rodzicom
Reginie	i	Antoniemu	GORAJSKIM

szczęścia, pogody, radości,
razem z uśmiechem wieczystej miłości

życzą:
córka Marzena, 

zięć Andrzej i wnuczka Iwona.

W	tym	roku	dzięki	pomocy	
pani	 Marii	 Sierzputowskiej	
(Pełnomocnika	 ds.	 Rozwią-
zywania	Problemów	Alkoho-
lowych)	 Festiwal	 włączono	
do	ogólnopolskiej	kampanii	
„Zachowaj	Trzeźwy	Umysł”.	
Kampania	 ta	 jest	 organizo-
wana	przez	Stowarzyszenie	
Producentów	 i	 Dziennika-
rzy	 Radiowych	 oraz	 przez	
Stowarzyszenie	Profilaktyki	
Społecznej	 „SEDNO”	 pod	
patronatem	 Ministra	 Edu-
kacji	 Narodowej	 i	 Sportu	
(www.trzezwyumysl.pl).	Jak	
co	roku	pomógł	również	pan	
Jacek	Ruciński,	który	chyba	
już	 tradycyjnie	 pożyczył	
nieodpłatnie	 oświetlenie	
sceniczne.

MAT

Zesp.ół Dropsy poszerzył swój skład o klawiszowca jest nim Radek 
Wierzbicki.

Basista zespołu Heyday Michał 
Lewandowski. Tegoroczny maturzysta 
(trzymamy kciuki).
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BRYDŻ
	 W	dniu	11	kwietnia	odbył	się	turniej	par,	który	zgromadził	rekor-
dową	w	tym	sezonie	liczbę	26	zawodników.	Oba	kwietniowe	turnieje	
z	wyraźną	przewagą	wygrała	para	Stanisław	Sotowicz	–	Paweł	Wró-
blewski.	Po	tych	zwycięstwach	Stanisław	Sotowicz	objął	prowadzenie	
w	klasyfikacji	Grand	Prix	Nasielska	2003.	

Wyniki turnieju „szóstego” 11.04.2003 r.:
1.Stanisław	Sotowicz	i	Paweł	Wróblewski	 154	pkt	(64,2%)
2.Janusz	Czyżewski	i	Grzegorz	Kosewski	 145	pkt	(60,4%)
3.Jacek	Raźniewski	i	Dariusz	Wydra	 142	pkt	(59,2%)
4.Piotr	Kowalski	i	Grzegorz	Nowiński	 133	pkt	(55,4%)
5.Waldemar	Gnatkowski	i	Janusz	Wydra	 129	pkt	(53,8%)
6.Teodor	Brodowski	i	Krzysztof	Michnowski	 118	pkt	(49,2%)
7.Tadeusz	Czeremużyński	i	Wojciech	Zaciewski	 118	pkt	(49,2%)
8.Tadeusz	Gąsiorowski	i	Stanisław	Makowski	 116	pkt	(48,3%)
9.Janusz	Muzal	i	Maciej	Osiński	 111	pkt	(46,3%)
10.Józef	Dobrowolski	i	Zbigniew	Michalski	 109	pkt	(45,4%)
11.Adam	Banasiuk	i	Andrzej	Żuliński	 107	pkt	(44,6%)
12.Waldemar	Lachowski	i	Grzegorz	Śniadowski	 99	pkt	(41,3%)
13.Elżbieta	Krzemińska	i	Jerzy	Krzemiński	 79	pkt	(32,9%)

Wyniki turnieju „siódmego” 11.04.2003 r.:
1.Stanisław	Sotowicz	i	Paweł	Wróblewski	 153	pkt	(63,7%)
2.Waldemar	Gnatkowski	i	Janusz	Wydra	 144	pkt	(60,0%)
3.Tadeusz	Czeremużyński	i	Wojciech	Zaciewski	 130	pkt	(54,2%)
4.Jacek	Raźniewski	i	Dariusz	Wydra	 120	pkt	(50,0%)
5.Piotr	Kowalski	i	Grzegorz	Nowiński	 118	pkt	(49,2%)
6.Janusz	Czyżewski	i	Grzegorz	Kosewski	 118	pkt	(49,2%)
7.Teodor	Brodowski	i	Krzysztof	Michnowski	 118	pkt	(49,2%)
8.Józef	Dobrowolski	i	Zbigniew	Michalski	 116	pkt	(48,3%)
9.Stanisław	Makowski	i	Marek	Rębecki	 104	pkt	(43,3%)
10.Adam	Banasiuk	i	Andrzej	Żuliński	 104	pkt	(43,3%)
11.Janusz	Muzal	i	Maciej	Osiński	 95	pkt		(39,6%)

czołówka klasyfikacji Grand Prix po siedmiu 
turniejach: 
1.	 Stanisław	Sotowicz	 113	pkt
2-3.	 Waldemar	Gnatkowski	 107	pkt
	 Janusz	Wydra	 107	pkt
3-4.	 Tadeusz	Czeremużyński	 101	pkt
	 Wojciech	Zaciewski	 101	pkt
5.	 Paweł	Wróblewski	 99	pkt
7-8.	 Dariusz	Wydra	 93	pkt
	 Jacek	Raźniewski	 93	pkt
9.	 Grzegorz	Kosewski	 85	pkt
10-11.	Piotr	Kowalski	 80	pkt
	 Grzegorz	Nowiński	 80	pkt

G.71441/1/03

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
	 Na	podstawie	art.	38	ust.	l	i	2,	art.	40	ust.	l	pkt	l	ustawy	z	dnia	
21	 sierpnia	 1997	 roku	 o	 gospodarce	 nieruchomościami	 (Dz.	 U	 z	
2000	roku	Nr	46,	póz.	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.	l	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,	póz.	30)	ogłaszam	ustny	przetarg	nieograniczony	
na	wydzierżawienie	lokalu	użytkowego,	położonego	w	mieście	NA-
SIELSKU	przy	ulicy	Warszawskiej	3.
 Dane dotyczące lokalu - nieruchomości oraz warunki przetargu:
	 I.	 l.	 Przedmiotem	 przetargu	 jest	 lokal	 użytkowy	 o	 powierzchni	
14,00
m2,	znajdujący	się	na	nieruchomości	oznaczonej	w	ewidencji	gruntów	
jako	działka	nr	1380/6	o	powierzchni	610	m2	.
	 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	l	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
	 Umowa	dzierżawy	lokalu	może	być	zawarta	na	okres	10	lat	z	moż-
liwością	jej	przedłużenia	w	formie	aneksu	na	dalszy	okres	poprzez	
podjęcie	stosownej	uchwały	przez	Radę	Miejską	w	Nasielsku.
	 Do	przetargu	mogą	przy	stąpić	osoby	fizyczne	i	prawne	jeżeli	wpłacą	
wadium	do	kasy	Urzędu	Miejskiego	w	Nasielsku	najpóźniej	do	dnia	
30 maja 2003 roku do godz. 1500.
	 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,	zali-
czone	zostanie	na	poczet	ceny	miesięcznego	czynszu	dzierżawnego.
	 Wadium	ulega	przepadkowi	w	razie	uchylenia	się	przez	uczestnika	
przetargu	który	wygrał	przetarg	od	zawarcia	umowy	dzierżawy.	Dzier-
żawca	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.
	 Przetarg	 odbędzie	 się	 w	 dniu	 3 czerwca 2003 roku	 w	 Urzędzie	
Miejskim	w	Nasielsku	ul.	Kilińskiego	10,	pokój	nr	13	godz. 900.
	 Dodatkowych	 infor-
macji	 o	 nieruchomości	
będącej	 przedmiotem	
przetargu	udzielaj	 ą	 pra-
cownicy	Wydziału	Gospo-
darki	 Gruntami	 i	 Spraw	
Komunalnych,	Rolnictwa	
Leśnictwa	i	Ochrony	Śro-
dowiska	Urzędu	Miejskie-
go	 w	 Nasielsku,	 pokój		
nr	6	w	godz.	900	-	1500	lub	
pod	 numerem	 telefonu		
0	 prefiks	 23	 69-12-664,		
69-12-547,	 69-12-427		
wew.	26
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Owocne spotkanie
gmin,	miejscowi	przedsiębiorcy,	ludzie	kultury,	działacze	społeczni.	
	 Burmistrz	Miasta	Dariusz	Bernard	Mucha	omówił	szczegółowo	przy-

jęty	przez	Komisję	Europejską	do	realizacji	projekt	zatytułowany	,,Po-
prawa	warunków	rozwoju	sektora	małych	i	średnich	przedsiębiorstw	

w	Nasielsku”	i	przedstawił	kolejne	etapy	jego	przygotowania.	
	 Marszałek	Adam	Struzik	gratulował	Burmistrzowi,	samorządowi	i	

społeczeństwu	gminy	sukcesu.	Zwrócił	uwagę,	że	dzia-
łania	podjęte	na	terenie	gminy	Nasielsk	przez	władze		
miejscowe	i	władze	samorządowe	powiatu	są	trafnie	
dobrane	i	obiecał,	że	rozważy	możliwość	ich	wsparcia	
przez	 samorząd	 wojewódzki.	 Stwierdził	 też,	 że	 pie-
niądze	zainwestowane	przez	samorząd	wojewódzki	w	
gminie	Nasielsk	(wysypisko,	drogi)	były	tu	naprawdę	
potrzebne	i	zostały	właściwie	wykorzystane.							
	 Miłym	akcentem	tego	spotkania	był	występ	młodych	
artystów	z	miejscowego	Zespołu	Szkół	Zawodowych.	
Pokazali	 interesujący	 montaż	 słowno	 –	 muzyczny	 o	
tematyce	patriotycznej.	

AZ

dokończenie ze str.6

Marszałek Województwa Mazowieckiego gratulował Burmistrzowi i społeczeństwu gminy 
Nasielsk sukcesu.


