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Komisje Rady Miejskiej

Mimo zbliżającego  się okresu wakacji oraz bardzo gorącej temperatury powietrza komisje Rady
lat temu samodzielnie przeprowadzili remont sali kina oszczędzając
Miejskiej nie zwolniły tempa swoich prac.  
budżetowi gminy wydatków finansowych rzędu kilkadziesiąt tysięcy
W pierwszej połowie czerwca obradowały Komisja Rolnictwa. złotych
Komisja Kultury, Oświaty i Sportu oraz Komisja Infrastruktury Komisja wskazuje na pilną potrzebę wygospodarowania potrzebnych
i Porządku Publicznego.
środków i przeprowadzenia prac remontowych.
30 maja obradowała Komisja Rolnictwa Jedynym punktem
obrad było” zaangażowanie procesów dostosowawczych do
Druga część posiedzenia odbyła się w Pieścirogach w tamtejszym
funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim przez zakłady Zespole Szkół nr 2. Radni zapoznawali się z potrzebami tej placówki
przetwórstwa rolno –spożywczego działające na terenie gminy oświatowej. Obiekt zbudowany w latach 60-tych ubiegłego wieku,
Nasielsk”.
(mieści gimnazjum oraz szkołę podstawową) wymaga gruntownego
Wraz zaproszonymi gośćmi: powiatowym Lekarzem Wete- remontu. Po obiektywnym przeanalizowaniu wszystkich „za i przeciw”
rynarii, przewodniczącym Powiatowej Komisji Rolnictwa oraz Komisja stwierdziła że w obecnej chwili nie widzi możliwości rozpoprzedstawicielami producentów   art. rolno- spożywczych z terenu częcia budowy nowego budynku szkolnego dla potrzeb gimnazjum
naszej gminy dyskutowano nad problemami występującymi w procesie finansowanej wyłącznie z budżetu gminy.
działań dostosowawczych w zakładach przetwórstwa rolno spożywczego   do przepisów Unii Europejskiej. Podkreślano konieczność
Ostatnim punktem tego posiedzenia była analiza projektu ustanowspólnego działania dla wdrożenia wszystkich zaleceń komisji unij- wienia tytułu „„Honorowy Obywatel Miasta Nasielska”
nych lub zmiany profilu produkcyjnego zakładów rolniczych .Gmina
Komisja zawnioskowała o ustanowienie powyższego tytułu honoNasielsk jako teren typowo rolniczy jest  obszarem o szczególnych rowego. Jednocześnie zarekomendowano Radzie Miejskiej dwie kanuwarunkowaniach produkcyjnych. Dlatego też wszyscy przedsiębiorcy dydatury osób – nasielszczan, które wybitnymi zasługami rozsławiły
powinni otrzymywać pełną i dokładną informację o działaniach jakie imię naszego miasta.
należy podjąć w celu dostosowywana się do standardów europejskich.
To zaś leży w gestii obydwu Komisji Rolnictwa -  powiatowej i gminnej
kkk
oraz służb powiatowej weterynarii.
kkk

Tematem przewodnim posiedzenia Komisji  w  dniu 3 czerwca była
zbliżająca się sierpniowa rocznica „ Bitwy nad Wkrą” W związku z
tym komisja rozpatrywała złożony przez kombatantów wniosek o
partycypację finansową w renowacji pomnika żołnierzy poległych  w
okresie wojny 1920 roku. Wstępny kosztorys przewiduje wartość prac
na kilkanaście tys. złotych . Związek Kombatantów R.P. jest w stanie
wyasygnować połowę potrzebnej kwoty. O resztę zwraca się do władz
naszego miasta. Zbliżający się termin sierpniowych uroczystości zmusza do szybkiego podejmowania decyzji i wykonania zaplanowanych
prac. Odpowiedni wniosek został  przekazany do Burmistrza.
Powrócono do omawianej wcześniej już kilkakrotnie sprawy remontu dachu budynku nasielskiego kina „Niwa” W budynku   tym
ma swoją siedzibę Nasielski Ośrodek Kultury w którym odbywają
się przeróżne wystawy i imprezy artystyczne w tym cykliczny już „
Festiwal Rockowy”. Dopuszczenie do dewastacji budynku z powodu
przeciekającego dachu zniweczy starania pracowników którzy kilka

1. Wodociągi

W końcową fazę wkroczyła budowa sieci wodociągowej Cieksyn
–Andzin. Mimo trudności (chodzi o użyczenie gruntów) prace przebiegają w miarę planowo. Inwestycja jest realizowana przy współudziale
środków z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska.   

Rozpoczęta została budowa sieci wodociągowej z przyłączami
w miejscowościach Pniewo i Krzyczki Żabiczki. Inwestycja jest współfinansowana z funduszy SAPARD (fundusze z Unii Europejskiej).
Woda do Pniewa i Krzyczek popłynie z ujęcia w Jackowie.

2. Drogi i ulice

Zakończone zostały prace przy budowie ulicy Malinowej (Osiedle
Piłsudskiego I) w Nasielsku. W chwili obecnej trwają końcowe prace
przygotowujące wykonane zadanie do odbioru.

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej
pod przewodnictwem Pani Janiny Kownackiej rozpatrywała problemy  
zgłoszone do rozpatrzenia . Zaopiniowano jednogłośnie -  pozytywnie
w trybie natychmiastowej wykonalności potrzebę remontu dachu
budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury.
Przyjęto informację o planach inwestycyjnych dotyczących budowy dróg osiedlowych na osiedlu Piłsudskiego I i II. dalszego etapu
rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Nasielsku oraz budowy
sali gimnastycznej przy szkole w Dębinkach Na część tych wniosków
złożone zostały wnioski o dofinansowanie inwestycji w odpowiednich
ministerstwach.
Przeanalizowano przedstawione przez Burmistrza wariantowe  
propozycje przekazania i przejęcia dróg od i do gestii powiatu. Głównym argumentem takiej wymiany dróg było ich zimowe utrzymanie
oraz porozumienie w tym zakresie pomiędzy dyrektorem ZGKiM
w Nasielsku a Starostewm Powiatowym.
Wynotował MW

3. Przetargi

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę sieci gazowej średniego
ciśnienia z przyłączami w Nasielsku – ul. Polna i ulice Św. Wojciecha
i Kościelna. W obydwu wypadkach została wybrana oferta firmy PTH
Instal – Gaz Władysława Adamowicza z Płońska.
Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków Mazowieckiej Spółki Gazowniczej w Warszawie. W przetargu ustalono,
że sieć gazowa z przyłączami w ul. Polnej zostanie wykonana do 15
sierpnia br., a gazyfikacja ulic Kościelnej i Św. Wojciecha zostanie
zakończona do 31 sierpnia br.

4. Wianki nad Wkrą

23 czerwca w godzinach wieczornych w gospodarstwie u p. Małgorzaty Łubińskiej w Dobrej Woli odbędzie się impreza związana
z nocą świętojańską. Będzie ona miała charakter zamknięty. Chętni
do wzięcia w niej udziału winni zgłosić się do p. Marii Brzezińskiej,
do pokoju nr 6 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Koszt uczestnictwa

dokończenie na str. 3
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dokończenie ze str. 2
w imprezie wynosi 10zł. W programie przewidziane jest puszczanie wianków, ognisko,
kiełbaski, śpiewy i przednia zabawa.

5. Agroturystyka szansą dla wsi

Szansę tę dostrzegli już mieszkańcy wielu
polskich wsi. Niestety, nasza gmina nie wykazuje w tej dziedzinie większej aktywności.
Nasze gospodarstwa agroturystyczne można
zliczyć na palcach jednej ręki. Aby zmienić
tę sytuację, pracownicy nasielskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego zorganizowali objazd
gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących w rejonie Płońska i Ciechanowa. Objazd
wzbogacono o wizytę w gospodarstwie prowadzącym szkółkę roślin ozdobnych. Wzięło
w nim udział 21 osób.

6. Sprawa kwot mlecznych

Informacja poniższa ważna jest dla tych
producentów mleka, którzy produkt ten sprzedawali poza systemem zorganizowanym przez
mleczarnie. Ci z tych producentów, którzy zainteresowani są naliczeniem indywidualnych
kwot mlecznych, proszeni są o zgłaszanie się
do pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Nasielsku (Urząd Miejski pokój nr
6).

7. Konkurs ,,Agroliga 2003”

Pan Tomasz Rasiński z Mogowa z powodzeniem uczestniczy w kolejnym konkursie
związanym z produkcją rolną. Ostatnio zakwalifikował się do kolejnego etapu konkursu
,,Agroliga 2003”. W konkursie startuje w
kategorii: gospodarstwo rolne. Przedmiotem
oceny jest produkcja mleka z uwzględnieniem
działalności dodatkowej – usługi maszynami
rolniczymi.

8. Przedreferendalne
spotkania

Kilkakrotnie pisaliśmy o różnych formach
przybliżania mieszkańcom naszej gminy
problemów związanych z wejściem Polski
do struktur Unii Europejskiej oraz z odbytym w tej sprawie referendum. Większość
z tych informacji dotyczyła działań podejmowanych przez szkoły. Znaczący udział
w przygotowaniu społeczności gminnej do
referendum miał gminny Ośrodek Informacji
Europejskiej. Ważną rolę w przybliżaniu problematyki unijnej odegrały majowe spotkania
z posłami oraz ludźmi zajmującymi się tymi
zagadnieniami zawodowo. Popowo gościło
marszałka Sejmu RP p. Marka Borowskiego.
Spotkanie zorganizowała p. Teresa Przybysz
– dyrektor szkoły z redakcją miesięcznika
Unia Europejska. Daniel Roszczenko z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości oraz
Sławomir Zawadzki z Komitetu ,,Nasza Mała
Ojczyzna” zaprosili do Nasielska posła p.
Artura Zawiszę (Prawo i Sprawiedliwość).
Dyrektor Regionalnego Centrum Informacji
Europejskiej w Płocku p. Kazimierz Waluch  
na spotkanie z mieszkańcami miasta i gminy

Nasielsk został zaproszony przez burmistrza
Dariusza Bernarda Muchę.

9. Szkoły ponadgimnazjalne

Pracownie multimedialne.  Obydwie nasze
szkoły ponadpodstawowe (Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Zawodowych)
otrzymały już pracownie multimedialne.
W ich skład wchodzi: 14 komputerów
uczniowskich, serwer, drukarka laserowa
oraz centrum multimedialne (4 stanowiska
komputerowe ze skanerem, drukarką i faxem). Wraz z przydziałem pracowni szkoły
uzyskały przyłącze SDI. Pracownie są już
użytkowane, ale pełne ich wykorzystanie nastąpi z początkiem nowego roku szkolnego.
Aktualnie przygotowywane są harmonogramy
ich wykorzystania.
W przypadku ZSZ jest to już druga pracownia, co w związku z otwarciem nowego
kierunku nauczania: zarządzanie informacją,
zapewnia właściwą bazę dydaktyczną dla
realizacji treści przewidzianych programem
nauczania.      
Matura.
W Liceum Ogólnokształcącym do egzaminu maturalnego przystąpiło
51 osób. Świadectwa dojrzałości uzyskało 46
osób.
W Zespole Szkół Zawodowych maturę
zdawało 57 osób. Świadectwa dojrzałości
otrzymały 53 osoby. Dyplom technika (określonej specjalności) otrzymało 57 osób (52
osoby otrzymały podwójne świadectwa – świadectwo maturalne + dyplom technika, 5 osób
tylko dyplom technika i 1 osoba tylko maturę).
Ponadto 83 uczniów tej placówki oświatowej
zakończy w roku bieżącym naukę na poziomie
szkoły zawodowej.
Awanse zawodowe. W Liceum Ogólnokształcącym 4 nauczycieli stażystów przystąpi
na początku lipca do rozmowy kwalifikacyjnej
w związku z ubieganiem się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.
Miło nam jednocześnie poinformować czytelników, że dyrektor tej szkoły p. mgr Zdzisław
Suwiński w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego uzyskał stopień
nauczyciela dyplomowanego.
W Zespole Szkół Zawodowych o awans na
stopień nauczyciela mianowanego ubiega się
1 osoba.
Wykopaliska. Przy współudziale nasielskiego Liceum kontynuowane będą prace
archeologiczne na ,,Kopcu”. Dyrektor szkoły
ustalił z kierującym tymi pracami p. Mariuszem Błońskim, że rozpoczną się one 9 sierpnia i trwać będą do końca tego miesiąca. Pod
kierunkiem naukowców prowadzić je będą
dwie grupy studenckie.
Remonty.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego złożył do Starostwa Nowodworskiego wniosek o dofinansowanie wymiany
dachu. Jednym z argumentów za potrzebą
jego wymiany jest i to, że duża część do tej
pory jest  pokryta  szkodliwym dla zdrowia
eternitem.

STR. 3
Hala sportowa. Żadna z naszych szkół
ponadgimnazjalnych nie posiada sali gimnastycznej. Kilkakrotnie informowaliśmy o
działaniach podejmowanych przez Dyrektora
ZSZ p. Grzegorza Duchnowskiego mających
na celu budowę przy szkole hali sportowej.
Przygotowania w tej sprawie są już poważnie
zaawansowane. Ciągle jednak brak wiążących
decyzji w tej sprawie. W dalszym ciągu trwają
trudne rozmowy mające na celu szczęśliwe
rozwiązanie tego problemu.
Rekrutacja.
Ledwie skończył się okres
matur, a już szkoły ponadgimnazjalne mają
do rozwiązania kolejny (coroczny) problem
– nabór nowych uczniów. Dyrektor ZSZ jest
zadowolony, ponieważ nigdy dotąd nie było
tak wielu chętnych do podjęcia nauki w jego
szkole. Wprawdzie jest to dopiero wstępna
rekrutacja, ale wszystko wskazuje na to, że
ci, którzy złożyli dokumenty, autentycznie
chcą być uczniami tej szkoły. Planowanych
jest siedem klas pierwszych. W zależności od
zapotrzebowania dyrekcja poczyni starania,
aby wszyscy uczniowie mogli się kształcić
zgodnie z wybranym kierunkiem.
Ze wstępnej rekrutacji zadowolony jest
również Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego. Ilość chętnych do podjęcia nauki w tej
szkole zwiększa się z każdym rokiem. Planowane są  trzy klasy pierwsze.   

10. Wędkarze z Koła nr 13 PZW

Z okazji Dnia Dziecka juniorzy z nasielskiego Koła PZW nr 13 zostali zaproszeni na
wędkarskie zawody spławikowe do Pułtuska.
Głównym sponsorem nagród był starosta
pułtuski Tadeusz Nalewajk. Wędkowano przez
dwie godziny. Na koniec, po podsumowaniu
wyników, wszystkie złowione ryby wróciły do
rzeki. 79 uczestników zawodów nagrodzono
wędkami. Drugą częścią imprezy było wspólne grilowanie.

15 maja br. o godz. 2.oo p. W. Buczyński
wybrał się z synem na ryby. Dość długo oczekiwali na pierwsze brania. Kiedy już jednak do
nich doszło, ich wynik przerósł oczekiwania
wędkujących. Złapali kilka pięknych szczupaków, a największy z nich miał 93 cm długości
i 6,75 kg wagi.
Notował AZ
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Refleksje po referendum

Miasto na tak, wieś na nie
O tempora! o mores! (o czasy! o obyczaje!) Tymi słowami wyraził swe oburzenie
na zepsucie obyczajów w ówczesnym mu
państwie rzymskim wielki poeta i polityk
Cyceron. Ale to było dawno. Dzisiaj jest
inaczej.(?). Dzisiaj wszyscy troszczymy się
o losy swej ojczyzny i losy jej przyszłych
pokoleń.(?). A do tego pięknie potrafimy o
tym mówić.
Podstawą mojej wstępnej refleksji nie
jest jednak nasz stosunek na  temat akcesji
Polski do Unii Europejskiej. Zdania na ten
temat były i są podzielone. Są argumenty i za,
i przeciw wejściu do Unii i strony powinny  

je wzajemnie uszanować. Uszanować też
należy wynik referendum. Kto miał rację,
pokaże historia.
Słowa rzymskiego poety przyszły mi na
myśl wtedy, gdy obejrzałem dane statystyczne
dotyczące przebiegu referendum w naszej
gminie i porównałem je ze statystyką dotyczącą frekwencji w czasie ostatnich wyborów
samorządowych.
Podstawowym warunkiem ważności referendum była frekwencja. Dopiero w drugiej
kolejności decydowała ilość głosów oddanych
na tak. Wymagane minimum 50% uzyskano
tylko w obwodach miejskich (LO – 59,5%,

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
DLA GMINY NASIELSK
W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM
PRZEPROWADZONYM
W DNIACH 7-8 CZERWCA 2003 ROKU

ZSZ nr 1 – 54,2%, SP – 51,1%). Widać tu było
pewną mobilizację, ponieważ zawsze wcześniej frekwencja w tych obwodach wahała się
w granicach 45%. Takiego wyniku należało się
więc spodziewać. I to było normalne.
Frekwencja w obwodach wiejskich nigdzie nie przekroczyła wymaganego progu
50%. Tego też można było się spodziewać.
I byłoby to normalne, gdyby wszędzie było tak,
jak w Cieksynie, gdzie zazwyczaj frekwencja
wynosi około 42%, a przy referendalnej
mobilizacji wyniosła 45,1%. Zrozumiała jest
także frekwencja w obwodzie w Pieścirogach,
gdzie do wymaganego progu zabrakło tylko
2%. O tyle też większa była frekwencja w
tym obwodzie w czasie ostatnich wyborów
samorządowych.
Zaskakująca i niezrozumiała jest sytuacja
w pozostałych pięciu obwodach. Tu zawsze
była niska frekwencja. Na ostatnie samorządowe wybory zmobilizowano jednak w
większości ponad 50% wyborców. W obwodzie w Szkole Podstawowej w Dębinkach
na te wybory przyszło aż 61% wyborców.
Tymczasem w tym samym obwodzie na
referendum przyszło tylko 37% wyborców.
Podobnie wygląda sytuacja w obwodzie w
szkole w Budach Siennickich (53% wybory,
36% referendum), w obwodzie zlokalizowanym w bibliotece w Chrcynnie (55,1%
wybory, 33,1% referendum), w obwodzie
zlokalizowanym W ZSZ - głosowały wsie
z zachodniej i północnej części gminy
(41,49% wybory, 29,3% referendum). W
okręgu wyborczym zlokalizowanym w
Instalu proporcje są nieco mniej rażące,
ponieważ w wyborach brało udział 48,15%,
a na referendum poszło 42,6%.
Dla pełniejszego obrazu gminnej statystyki referendalnej dodam, że w okręgach
miejskich i w Pieścirogach około 75% osób
biorących udział w referendum powiedziało
Unii – TAK. Myślę, że wśród nich było wielu
emerytów, rencistów, bezrobotnych i ludzi
mniej zarabiających, którzy nie mogą liczyć
na dopłaty bezpośrednie do swej biedy.
Przy niskiej frekwencji, w dwóch obwodach (Chrcynno i Budy Siennickie), nieco
ponad połowa głosujących odpowiedziała
na NIE.
Biorąc pod uwagę całą naszą gminę nie
chcemy wstępować do Unii, ponieważ
ogólna frekwencja wyniosła tylko 43,2%.  
Jednak z tej procentowej części mieszkańców 63,9% powiedziało Unii – Tak. Biorąc
pod uwagę przytoczone dane winniśmy się
zastanowić czy nie uczciwiej byłoby zrezygnować z przyznanych nam przez Brukselę
pieniędzy na oczyszczalnię i kanalizację
(PHARE) oraz na dofinansowanie wodociągu (SAPARD). Gdy tego nie uczynimy,
współczesny nam Cycero ma prawo zawołać: o tempora! o mores!
AZ
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Symbole
Gminy Nasielsk

Herb miasta bądź gminy to najważniejszy symbol samorządu, znak
reprezentacyjny, świadectwo tradycji i emblemat, który umacnia lokalny patriotyzm oraz pozwala identyfikować się z miejscem zamieszkiwania. Podobne cele spełnia też flaga miasta lub gminy określająca
barwy danej jednostki samorządu terytorialnego. Symbole te są używane na pieczęciach i insygniach, na papierze firmowym, kopertach
i zaproszeniach, na folderach promujących gminę. Są także nieodzownym elementem w promocji i kreowaniu wizerunku miasta czy gminy.
Przede wszystkim jednak służą do identyfikacji, są oznacznikami
miast, a także stają się symbolami więzi obywatelskiej i łączą ogół
mieszkańców danego terytorium.
Herbem Nasielska jest Prawdzic. Jest to herb pochodzący od
herbu szlacheckiego o długiej tradycji i legendzie. Nie jest do końca
wyjaśnione, od kogo pochodzi herb Nasielska. Wśród wielu nazwisk
pieczętujących się tym znakiem, zwracają uwagę dwa: Radzanowski
i Nosielski [za: „Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego S.J.” wydany
przez Jana Nepomucena Bobrowicza, Lipsk 1841 oraz „Herby szlachty polskiej” Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski, Warszawa
1990]. Pierwszym prywatnym właścicielem Nasielska w 1386 roku
został rycerz Jakusz (Janusz) z Radzanowa. Prawdopodobnie zatem
bezpośrednio od jego rodowego herbu Nasielsk przejął Prawdzica.
Być może jest to jednak zasługa Jana Nosielskiego, który był właścicielem Nasielska w XVII wieku. Również on sygnował się rodowym
Prawdzicem. Nie ma natomiast wątpliwości, iż Prawdzic jest herbem
Nasielska już od kilkuset lat; bądź to od XIV wieku, kiedy to zaczęły
pojawiać się godła herbów miejskich w związku z lokowaniem miast
(na Mazowszu – na prawie chełmińskim), bądź od XVII wieku, kiedy
to przywileje herbowe stanowiły o nowym herbie lub poświadczały
herby istniejące już wcześniej. Warto przywołać tu opinię Aleksandra
Kociszewskiego i Jerzego Pełki, przedstawioną w publikacji Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego [za: „Mazowsze Ciechanowskie
Moja „Mała Ojczyzna”. Szkice z dziejów regionu (od roku 1918)”,
Aleksander Kociszewski i Jerzy Pełka, Ciechanów 1997]. Autorzy ci
piszą:
„Mimo że nie znamy żadnych pieczęci tego miasta, przecież ufamy
tradycji i uważamy że h. Prawdzic winien i dzisiaj być herbem Nasielska”.
Prof. Marian Gumowski w książce pt. „Herby miast polskich”
wspomina o dużej liczbie miast posiadających herby, które zawierają
godła rycerskie, a więc założycieli lub właścicieli miast. Autor pisze, iż
trudno jest odróżnić jednych od drugich, ale zwykle przyjmuje się, że
herb widoczny na najstarszej pieczęci miasta jest godłem założyciela,
a na pieczęciach późniejszych, o ile jest inny – stanowi godło właściciela, do którego rąk z biegiem czasu miasto się dostało. Jednocześnie
opisując krótko miasto Nasielsk prof. Gumowski wskazuje, iż Nasielsk
to:
„Miasto nad Nasielną w pow. pułtuskim woj. warszawskiego,
założone w 1386 r. przez Radzanowskich, ma jako godło herb tego
rodu – Prawdzic (lwa wychylającego się do połowy znad muru). Herbu
tego używał Nasielsk w czasach królewskich. Pieczęcie miejskie nie
zachowały się, w „Albumie Heroldii” zaprojektowano dla Nasielska
zupełnie inne godło, które jednak nie ma racji bytu” [za: „Herby miast
polskich”, Marian Gumowski, Wydawnictwo „ARKADY”, Warszawa
1960].
Herb Nasielska przedstawia złotego lwa stojącego na tylnych
łapach, za czerwonym murem z pięcioma blankami, trzymającego
w łapie złotą prawdę, stojącego na niebieskim tle. Potwierdzają to
m.in. Aleksander Kociszewski i Jerzy Pełka. Przejęty z rodowego znaku
Radzanowskich i Nosielskich herb Nasielska według wspomnianych
wyżej autorów:
„Ma to być żółty lew na tle niebieskim i czerwony mur pod nim.
W łapie i na ogonie pierścienie złote czyli prawdy” [za: „Mazowsze
Ciechanowskie Moja „Mała Ojczyzna”. Szkice z dziejów regionu (od
roku 1918)”, Aleksander Kociszewski i Jerzy Pełka, Ciechanów 1997,
s. 362].
Również prof. Marian Gumowski prezentując graficzny wygląd
herbu Nasielska przedstawia go jako złotego lwa wychylającego się zza
czerwonego muru, na niebieskim tle [„Herby miast polskich”, Marian
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Gumowski, Wydawnictwo „ARKADY”, Warszawa 1960]. Jakkolwiek
pojawiały się wersje herbu Nasielska, w których występowało tło
czerwone i biały mur, to jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż – jak
podkreślają specjaliści w dziedzinie heraldyki i weksylologii – cechą
polskiej heraldyki, także samorządowej, jest naturalizm i realizm.
Dlatego też mur w herbie Nasielska winien być bezwzględnie koloru
czerwonego, co odpowiada wspomnianym powyżej przekazom.
Oznacza to, iż herb Nasielska tak właśnie wyglądał przez
cały okres jego trwania jako znaku Nasielska. Zatem herb Nasielska jest podobny w stylistyce, kolorystyce i elementach her-
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Kronika policyjna
6/7 maja w Nasielsku w Zespole Szkół nr 1 nieznani sprawcy po
wybiciu szyby, następnie otwarciu okna, weszli do pomieszczenia
szkoły skąd skradli telewizor i magnetowid firmy Samsung.
12/13 maja w Nasielsku przy ul. Warszawskiej nieznani sprawcy
po uprzednim wyrwaniu arkusza blachy pokrywającej dach garażu
weszli do jego wnętrza gdzie po otwarciu drzwi w samochodzie skradli
radioodtwarzacz firmy Sony.
14/15 maja w Nasielsku przy ul. Broniewskiego nieznani sprawcy
po uprzednim uszkodzeniu kłódki zabezpieczającej drzwi garażu
weszli do środka kradnąc zabytkowy motocykl z II wojny światowej
marki Cyndab oraz podkoszarkę.
18-20 maja w miejscowości Borkowo nieznani sprawcy po uprzednim
wyrwaniu kraty zabezpieczającej okna weszli do domku letniskowego
skąd skradli kosiarkę i piłę spalinową, wiertaki oraz szlifierki.
19/20 maja w miejscowości Borkowo nieznani sprawcy po uprzednim wywarzeniu drzwi wejściowych w domku letniskowym weszli
do wnętrza skąd skradli licznik elektryczny, telewizor kolorowy oraz
rower damski.
19/20 maja w miejscowości Mazewo Dworskie nieznani sprawcy
z niewykończonego domu skradli dwa okna.
21 maja na szlaku kolejowym w rejonie Stacji PKP Nasielsk nieznani sprawcy skradli 20 szt. ciężarów naprężających sieć trakcyjną.
23 maja w miejscowości Borkowo w wyniku wypadku drogowego
Artur N. poniósł śmierć.
23 maja w miejscowości Mokrzyce Ariel J. w stanie nietrzeźwości
kierował samochodem marki Fiat 126p. (1,8 prom.)
26-29 maja w Nasielsku przy ul. Kilińskiego pobrane zostały pieniądze z karty bankomatowej, która wcześniej została zgłoszona jako
zagubiona. Sprawca ustalony.
28 maja na szlaku kolejowym przed stacją Nasielsk skradziono
40 szt. ciężarów naprężających sieć trakcyjną. Sprawca ustalony.
Większość skradzionego mienia odzyskano.
28 maja w miejscowości Cieksyn z terenu szkoły nieletni Łukasz
T. skradł rower górski.
29 maja w Nasielsku Krzysztof D. z niezabezpieczonego mieszkania
skradł konsolę do gier telewizyjnych.
29 maja w miejscowości Miękoszynek nieznani sprawcy skradli
400 metrów przewodów linii energetycznej.
30 maja w Nasielsku Zygmunt B. będąc w stanie nietrzeźwości
(1,84 prom.) kierował motorowerem.
1-5 czerwca w miejscowości Krzyczki Pieniążki nieznani sprawcy
po uprzednim wywarzeniu drzwi wejściowych do domku letniskowego
weszli do wnętrza skąd skradli telewizor, radio-budzik oraz artykuły
spożywcze.
7 czerwca w miejscowości Pieścirogi Jerzy K. kierował w stanie
nietrzeźwości (1,2 prom.) samochodem osobowym marki Ford.
7 czerwca w Nasielsku Tomasz Z. będąc w stanie nietrzeźwym kierował samochodem Fiat 126p. z wynikiem 1,19 mg/l. (2,38 prom.)
8/9 czerwca w Nasielsku z parkingu osiedlowego przy ul. Warszawskiej nieznani sprawcy skradli samochód osobowy marki Polonez.
9 czerwca w miejscowości Siennica dokonano kradzieży elementów
konstrukcji stalowej. Sprawcy ustaleni.
13 czerwca w Nasielsku w budynku Zespołu Szkół nr 1 nieznani
sprawcy skradli telefon komórkowy.
14 czerwca w Nasielsku na skrzyżowaniu Kilińskiego – Rynek Marek W. jadąc motocyklem wykonał niedozwolony manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu w konsekwencji czego zderzył się z samochodem
osobowym.
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Eksportowa wystawa

Wystawa pani Bogumiły Barcińskiej Ekler z współautorstwem p. Alicji Klasickiej  ,,Dzieci
światłem malowane” robi furorę. W Nasielsku jest to, że wystawę chcą oglądać mieszkańcy inobejrzało ją ponad dwa tysiące osób. Ci, którzy nych miast. I oglądają. Przez cały maj nasielska
ją widzieli, zapraszali swoich bliskich i zna- wystawa prac fotograficznych prezentowana
jomych. Wieść rozeszła się daleko. Świadczą była w Miejskim Domu Kultury w Pułtusku.
o tym wpisy
w księdze
pamiątkowej.
Nie ma chyba
województwa, z którego   choćby
jedna osoba
nie odnotowała swej
obecności
na wystawie.  
We wpisach
zawarta jest
też ocena wystawy. W jednym z nich
czytamy:
,,Malowanie
światłem jest
jak poezja.
Potrzeba nie
tylko warsz- Autorki wystawianych prac w towarzystwie burmistrza Płońska Andrzeja Pietrasika
tatu i umie- i organizatorek wystawy
jętności, ale
przede wszystkim talentu i wrażliwości serca. Towarzyszyła ona realizacji projektu ,,Odnowa
Fotografia to sztuka, a sztukę tworzą arty- rzemiosła artystycznego – przyszłością Małej
ści”.
Ojczyzny”. Wystawa cieszyła się ogromnym
Potwierdzeniem powyższych stwierdzeń powodzeniem. Myślę, że teraz wiele osób z
Pułtuska i okolic przywiezie swe pociechy

do Nasielska do pracowni fotograficznej pani
Barcińskiej.
To jednak tylko jedna strona medalu. Dla
nas, mieszkańców ziemi nasielskiej, równie
ważna, a może nawet ważniejsza jest druga
strona medalu. Wystawa ,,Dzieci światłem
malowane” to wspaniała promocja naszego
miasta. Ważne jest to szczególnie teraz, gdy
wielu z nas, także mieszkańców miasta i gminy
Nasielsk, widzi wszystko tylko w czarnych
kolorach. Ważne jest to właśnie teraz, gdy
wokół nas wszechwładnie króluje kicz, tandeta i prostactwo. Cieszyć się bowiem należy,
że i u nas dzieje się coś ciekawego, że i u nas
są ludzie, których działalnością możemy się
pochwalić. Cieszy też to, że mamy wielu odbiorców działalności kulturalnej, którzy chcą
czegoś więcej niż tylko zabawy przy piwku,
kiełbasce i dźwiękach otępiającej muzyki.
Zadowolenie budzi zwłaszcza ,,eksportowy”
charakter wystawy. Oglądali ją już mieszkańcy
Pułtuska, teraz oglądają ją mieszkańcy Płońska, a w kolejce czekają już kolejne miasta.
W Płońsku wystawa ,,Dzieci światłem
malowane” prezentowana jest w Galerii ,,P”
Miejskiego Centrum Kultury. Będzie ją można
oglądać przez cały czerwiec. Wernisaż odbył
się 30 maja. Podobnie, jak w Nasielsku i Pułtusku, wzięli w nim udział najważniejsi przedstawiciele samorządu miejskiego. Otwarciom
wystawy we wszystkich tych trzech miastach
towarzyszyły występy artystyczne dzieci.
AZ

Renata Mauer szlifuje formę
na Ateny

Najpierw była Barcelona, potem Atlanta, następnie Sydney, a już za niecałe 400 dni będą Ateny.
Pani Renata
Wszystkie te miasta łączy jedno – są to w r o z m o w a c h
miejscowości ostatnich czterech olimpiad. z dziennikarzami
W nich zaś uczestniczyła (w Atenach bę- bardzo często poddzie uczestniczyła) zawodniczka rodem kreśla, że pochodzi
z Nasielska Renata Mauer – Różańska. Pani z Nasielska. To najRenia ma już dwa złote medale. Marzy, a my lepsza promocja
z nią, o trzecim. I słusznie, bo jak mówili naszego miasta i
starożytni Rzymianie – to, co potrójne jest gminy. Mieszkańcy
doskonałe. Same marzenia nie wystarczą. ziemi nasielskiej są
Szczęściu trzeba pomóc. Pani Renata mu dumni ze sławnej
pomaga. Polega to na tym, że bardzo pilnie rodaczki. Ostati wytrwale trenuje. Uczestniczy też w zawo- nio narodziła się
dach. To bardzo ciężka praca.
myśl, aby nadać
W maju nasza rodaczka startowała na za- jej honorowe obywodach w Pilźnie. Obecna była na nich cała watelstwo naszego
światowa czołówka. Wśród najlepszych naj- miasta. Na tę włalepszą po raz kolejny okazała się zawodniczka śnie okoliczność
rodem z Nasielska. W dwóch konkurencjach Burmistrz poproolimpijskich zajęła I (KSP 3x20) i II (KPN- sił panią Renatę
40) miejsce. Oby tak było w Atenach.
o spotkanie z
W ostatnich dniach złota medalistka prze- przedstawicielami Fot. A. Zawadzki
bywała u swej mamy w Krzyczkach. Rzadko tu władz samorządoteraz przyjeżdża, ponieważ przygotowania do wych. W czasie ostatniego pobytu   w Naolimpiady pochłaniają mnóstwo czasu. Do tego sielsku złota medalistka olimpijska złożyła
dochodzi rodzina i nauka. W kalendarzu ma wizytę Burmistrzowi i Sekretarzowi Miasta.
rozpisany szczegółowo każdy dzień do końca Podczas rozmowy stwierdziła, że nadanie jej
roku. Wolnych chwil jest naprawdę niewiele. honorowego obywatelstwa Nasielska byłoby

dla niej zaszczytem. A dla nas, obywateli
Nasielska zaszczytem byłoby mieć taką współobywatelkę.
AZ
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Ks. Tadeusz Tomasiński w Nasielsku
W pierwszych dniach czerwca br. przybył ks. Tadeusz Tomasiński, ponieważ w roku
do naszego miasta, na zaproszenie władz
samorządowych, ks. dyrektor Tadeusz Tomasiński.  Dostojny gość,
nasielszczanin z urodzenia, od prawie 60 lat przebywa poza granicami
Polski. Początkowo mieszkał w
Rzymie. Od prawie 50 lat mieszka
w Paryżu. Tam pełni swe duszpasterskie posłannictwo. Służy Kościołowi. Służy też w szczególności
Kościołowi polskiemu i polskiemu
społeczeństwu. Od czasu studiów
teologicznych (w pierwszych powojennych latach)    przyjaźni się
z Ojcem św. Janem Pawłem II.
Człowiek światowego formatu.
W roku 1999 ks. Tadeusz Tomasiński przyjechał do Nasielska,
swojego rodzinnego miasta, aby
tu, w roku złotego kapłańskiego
jubileuszu, odprawić ,,spóźnioną”
Mszę św. Prymicyjną. Przypomnę,
że zgodnie z kościelnym zwyczajem
każdy nowo wyświęcony kapłan Fot. A. Zawadzki
swoją pierwszą mszę św., tzw. Mszę
św. Prymicyjną, odprawia w macierzystej 1948, władze komunizowanej wtedy Polski,
parafii. Tej możliwości nie miał neoprezbiter pozbawiły Go polskiego obywatelstwa. Dro-

Symbole Gminy Nasielsk
bowych do szlacheckiego herbu Prawdzic,
opisanego m.in. w: „Zbiorze nazwisk szlachty
z Opisem Herbów własnych Familiom zostającym w Królestwie Polskim i Wielkim Xięstwie
Litewskim” Piotra Nałęcz-Małachowskiego
[wydany w Lublinie w 1805 roku], „Herbarzu
Polskim Kaspra Niesieckiego S.J.” [wydany przez
Jana Nepomucena Bobrowicza, Lipsk 1841,
tom VII],  „Herbarzu rycerstwa polskiego z XVI
wieku” J. Szymańskiego [wyd. DiG, Warszawa
2001 r.], „Herby szlachty polskiej” Sławomira
Górzyńskiego i Jerzego Kochanowskiego [Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i
Wydawnictwa ALFA, Warszawa 1990] oraz ukazanego w „Księdze herbowej rodów polskich”
Juliusza hr. Ostrowskiego [Warszawa 1897].
Herb miasta lub gminy – poza tym, iż jest
głównym symbolem samorządu – jest również
ukształtowanym przez całe wieki zabytkiem kultury. Nasielsk również posiada taką kulturową
spuściznę przodków. Stąd też do tego właśnie
wielowiekowego zabytku Nasielska chcemy
nawiązać w barwach umieszczonych na fladze
„obywatelskiej” oraz bezpośrednio umieścić
go na fladze urzędowej. Jednakże zabytek ten
winien podlegać ochronie, m.in. przed prowadzonymi “lekką ręką” zmianami, jakich dokonywano
po drugiej wojnie światowej (czasy PRL) w celu
dostosowania herbów do realiów o charakterze
społeczno-ustrojowych (wprowadzanie na
miejsce herbów historycznych o kilkusetletniej
tradycji ich nieudanych modyfikacji lub herbów
nowych). Należy bowiem wracać do najstarszych
w pełni heraldycznych form.
W związku z obowiązującą kolorystyką herbu,
w projekcie flagi znajdują odzwierciedlenie użyte
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w herbie kolory heraldyczne: czerwony, żółty
(odpowiednik złota) i niebieski. Przy określeniu
układu barw na fladze Gminy Nasielsk kierowano się zasadą znaną z przełożenia barw herbu na
chorągiew mówiącą, iż barwa tarczy (tła) dawała
kolor (tynkturę) dolnej strefie (w naszym przypadku – kolor niebieski), zaś barwa godła górnej
strefie (w naszym przypadku – dominujący kolor
muru, czyli czerwony) [na podstawie: “Nauki
pomocnicze historii”, Józef Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001].
Dodatkowo, środkowy pas będzie stanowić
drugi kolor znajdujący się w godle, czyli żółty
(złoty). Wspomniane barwy flagowe będą jednocześnie używane m.in. na oficjalnych pismach,
zaproszeniach, wizytówkach itd.  Podkreślenia
wymaga fakt, iż symbolika barw użytych w
nasielskiej fladze najpełniej oddaje charakter
i osobowość osób zamieszkujących nasielską
ziemię: poświęcenie, dzielność i żarliwość (kolor
czerwony), szlachetność, wspaniałomyślność i
życzliwość (kolor żółty) oraz lojalność, stałość
i wierność (kolor niebieski). Ponadto trzeba
zaznaczyć, iż kolor niebieski na fladze nawiązuje
do barwy Najświętszej Maryi Panny, pod której
wezwaniem jest nasielski kościół parafialny.
Z kolei kolory żółty i czerwony przywodzą na
myśl barwy Warszawy, stanowią “ukłon” w
kierunku stolicy, z którą bez wątpienia Nasielsk
ma wiele kontaktów i powiązań: duża grupa
nasielszczan tam właśnie uczy się, studiuje,
pracuje i mieszka, natomiast dla mieszkańców
Warszawy teren Gminy Nasielsk stanowi bazę
rekreacyjno-wypoczynkową.
Flaga Gminy Nasielsk, w postaci poziomych
czerwono-żółto-niebieskich pasów, będzie

ga do Ojczyzny była dla niego zamknięta.
Po przemianach roku 1990 władze
polskie potwierdziły Jego polskie
obywatelstwo.
Samorząd gminy Nasielsk pragnie
mieć wśród członków swej społeczności ks. Tadeusza Tomasińskiego.
Obywatelami lokalnych społeczności
są mieszkańcy określonego terytorium, np. miasta czy gminy. Formą,
stosowaną w świecie w przypadku,
gdy ktoś nie jest mieszkańcem danego terenu, jest nadawanie honorowego obywatelstwa. Na to muszą
się jednak zgodzić obydwie strony.
Rozmowy w tej sprawie przeprowadził z ks. Tomasińskim burmistrz
p. Bernard Mucha i przewodnicząca
Rady Miejskiej p. Katarzyna Rusek.
W spotkaniu uczestniczył też ks.
dziekan Kazimierz Śniegocki i ks.
Zbigniew Milczarek. Dostojny gość
stwierdził, że nadanie mu honorowego obywatelstwa miasta byłoby dla
niego zaszczytem.
AZ

flagą przeznaczoną do użytku powszechnego,
dla całej lokalnej społeczności gminy, typową
flagą „obywatelską”. Z kolei flaga urzędowa
Gminy Nasielsk będzie zastrzeżona dla władz
Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Forma flagi urzędowej to herb Nasielska,
umieszczony centralnie na płacie flagi Nasielska – 3 poziome pasy w kolorach (patrząc
od góry): czerwonym, żółtym i niebieskim
– zgodnie z zasadą alternacji barw. Zgodnie
z przygotowywanymi „Zasadami używania
herbu oraz flagi i flagi urzędowej Gminy Nasielsk”, stanowiącymi załącznik do uchwały
Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie symboli
Gminy Nasielsk, będzie podnoszona lub wywieszana przed budynkami lub na budynkach władz
Gminy Nasielsk oraz siedzib gminnych jednostek
organizacyjnych. Flaga urzędowa będzie zatem
towarzyszyć osobom reprezentującym władze
Nasielska.
Projekty nasielskich flag uzyskał już wymaganą w procedurze pozytywną opinię Komisji
Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt uchwały został też
zatwierdzony przez Komisję Oświaty, Kultury i
Sportu Rady Miejskiej w Nasielsku. Następnym
etapem będzie podjęcie przez Radę Miejską w
Nasielsku uchwały w sprawie symboli Gminy
Nasielsk, co nastąpi na najbliższej czerwcowej
sesji.
Ale to jeszcze nie koniec. Podjęliśmy już
działania w kwestii przygotowania hejnału dla
Nasielska. Będzie to kolejny symbol naszej gminy, który pozwoli na jeszcze lepszą identyfikację
Nasielska.
Sporządził:
Marek Maluchnik
Urząd Miejski w Nasielsku
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Dni Nasielska – Parafiada

Bawiliśmy się świetnie
Tradycji stało się zadość. Odbył się doroczny kilkudniowy festyn zwany dumnie Dniami
Nasielska. W jego organizacji brali udział
przedstawiciele wspólnoty samorządowo – parafialnej. Całość działań koordynował Sekretarz Miasta p. Zbigniew Rutkowski. Wspierali
go: ks. Zbigniew Milczarek z ramienia parafii
oraz p. Iza Mazińska i p. Adam Stamirowski
z ramienia samorządu. Pomagali im pracownicy Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek
organizacyjnych, członkowie Akcji Katolickiej
i osoby chętne do pracy społecznej. Niezwykle
ważny wpływ na przebieg Dni miała ofiarność
ludzi większego i drobnego biznesu – sponsorów, którzy wsparli materialnie poczynania
organizatorów.
W trzydniowych imprezach, które odbyły
się w kinie Niwa, w Szkole Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego i na lotnisku w Chrcynnie wzięła udział ponad połowa mieszkańców
naszej gminy. Licznie stawili się goście z gmin
sąsiednich. Dopisała też pogoda.
Oceniając wstępnie przebieg całości Dni
Nasielska i Parafiady można śmiało powiedzieć, że były one udane. Nie oznacza to
jednak, że nie uniknięto pewnych potknięć.
One też były. Najważniejsze jest jednak to, że
organizatorzy są tego świadomi i zapewniają,
że w roku przyszłym już się nie powtórzą.
Można im wierzyć, ponieważ usunięto wiele  
niedomagań z lat ubiegłych. Zapowiadane
jest też wprowadzenie nowych elementów
wzbogacających program poszczególnych
dni.
Imprezy Dni Nasielska – Parafiady A.D.
2003 rozpoczęły się w piątek 13 czerwca. Niezwykle efektowny był już sam ich początek.
Panowie, Zbigniew Rutkowski – Sekretarz
Miasta i Adam Stamirowski – dyrektor NOK
w stylu najlepszych prezenterów telewizyjnych zapoznali zebranych w kinie Niwa
mieszkańców Nasielska z programem prze-

widzianym na poszczególne dni oraz zwrócili
uwagę na znaczenie tego rodzaju imprez dla
zaprezentowania gospodarczych i kulturalnych osiągnięć lokalnej społeczności.
Prowadzący tę część spotkania zaprosili na
scenę gospodarzy Dni Nasielska – Parafiady:
przewodniczącą Rady Miejskiej p. Katarzynę

przez nich własne utwory świadczyły, że w
naszym mieście nie brakuje utalentowanej
literacko młodzieży.
Centralnym punktem piątkowego spotkania był występ nasielszczanki Moniki Głębowicz. Nasza wokalistka ma już na swym koncie poważne sukcesy. Wygrała m.in. konkurs

Fot. M. Tyc

Tańczą dzieci z Przedszkola w Nasielsku
Rusek, burmistrza p. Bernarda Muchę, proboszcza ks. prałata Kazimierza Śniegockiego
oraz prowadzącego drugą część imprezy ks.
Zbigniewa Milczarka.  Po krótkich wystąpieniach Ks. Dziekana i Burmistrza, gospodarze
imprezy wręczyli Certyfikaty Uczestnictwa
wszystkim tym, którzy pomogli duchowo
czy materialnie w organizacji imienin gminy
(tak nazwał Burmistrz Dni Nasielska) oraz
Parafiady.
Dalszą część imprezy poprowadził ks.
Zbigniew Milczarek. Najpierw zaprezentowali swe wiersze młodzi poeci z
nasielskiego gimnazjum. Recytowane

piosenki angielskiej w
Brzegu, jedną z edycji
Drogi do gwiazd. W
tym roku wystąpiła w
Opolu w koncercie Debiuty 2003. Nasielskiej
publiczności podobały
się szczególnie wykonane przez nią piosenki
z repertuaru Niemena.
Piosenkarka zaprosiła na naszą imprezę
swego kolegę – piosen-

Fot. M. Tyc

W konk
Nasiels
Ks. Dzie

Fot. M. Tyc
Fot. A. Zawadzki

Marek Wiernik

Otwarcie wystawy poświęconej Miłosierdziu Bożemu
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karza, autora tekstów i kompozytora Piotra
Bugzela z Poznania. Zaprezentował zebranym
utwory z repertuaru Elvisa Presleya.

Fot. A. Zawadzki

Podziękowania dla Moniki Głębowicz i Piotra Bugzela

Pierwszy na metę przyjechał Damian
Janoch. W nagrodę otrzymał rower. Rower
był też nagrodą w loterii fantowej, z której
dochód został przeznaczony na
potrzeby szkoły. Rowerem odjechał
Kajetan Witkowski. Duże zainteresowanie towarzyszyło konkurencji
siłowej. Mocni ludzie mogli się
zmierzyć w rzucaniu pieńkiem. W
tej konkurencji mistrzem został
Piotr Saliszewski.
Młodzież rywalizowała też w
konkursie wiedzy biblijnej. Najlepszą w tej konkurencji okazała
się Aleksandra Szymańska. Pan
Wiesław Kowalski zaprezentował
nasielszczanom wystawę obrazującą życie Cyganów płockich. Swoje
obrazy pokazał znany nasielski
malarz p. Jan Witkowski.
Na dłuższy czas estradę przy
Szkole im. Stefana Starzyńskiego
opanowały utalentowane muzycznie dzieci i młodzież z przedszkola
w Pieścirogach i szkół nasielskich
Fot. M. Tyc

Ostatnią częścią piątkowego spotkania
było otwarcie wystawy związanej z kultem
Bożego Miłosierdzia. Po wystawie oprowadził
publiczność p. Wiesław Kowalski – Płocczanin
roku 1987, dyrektor Towarzystwa Naukowego

– Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego, Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu
Szkół Zawodowych. Pokazały one starannie
przygotowane spektakle będące owocem ich
całorocznej pracy. Wystąpiły też przykościelne
zespoły wokalne. Słuchaczom podobały się
wykonane przez młodych artystów piosenki
biesiadne.
W niedzielę po południu mieszkańcy gminy
spotkali się na lotnisku w Chrcynnie. Wcześniej wielu z nich uczestniczyło o godz. 12.oo
we Mszy św. sprawowanej z racji Parafiady i
Dni Nasielska w ich intencji. Loty samolotem
i motolotniami, spadochroniarze, wesołe
miasteczko, przejażdżki bryczką, konkursy i
mecze piłki nożnej, loteria to tylko niektóre
z atrakcji, jakie na ten dzień przygotowali
organizatorzy. Imprezę prowadził znany radiowiec (RDC) Marek Wiernik.
Niestety,
dokończenie
na str.nie
16
Fot. M. Tyc

c

Płockiego, publicysta katolicki, autor wielu
książek (w tym o Bożym Miłosierdziu), organizator licznych pielgrzymek śladami siostry
Faustyny.
Sobotnie imprezy skierowane były głównie
do  młodzieży. Dominowały dwa bloki: kultura i sport. W godzinach południowych plac
przy Szkole Podstawowej im . Stefana Starzyńskiego opanowali piłkarze – ministranci z
nasielskiego dekanatu. Zwyciężyli chłopcy ze
Świercz (parafia Klukowo). Bardzo oczekiwanym punktem programu był wyścig kolarski.

Fot. M. Tyc

kursie dotyczącym znajomości problematyki opisywanej w Życiu
ska zwyciążyła rodzina Korytkowskich. Rower wręcza Burmistrz i
ekan.

Piotr Saliszewski najdalej rzucił pieńkiem
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UNIA BEZ TAJEMNIC
DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA INFORMACJI EUROPEJSKIEJ W NASIELSKU
1. Spotkanie „Polska droga do Unii Europejskiej”
Pod takim właśnie tytułem odbyło się w dniu 2 czerwca br. o
godzinie 17.15 w sali nasielskiego kina „Niwa” spotkanie, którego
gościem i zarazem prowadzącym był Pan Kazimierz Waluch, Dyrektor
Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. Pan Dyrektor przyjął
zaproszenie od Pana Bernarda Dariusza Muchy, Burmistrza Miasta
Nasielsk, aby przyjechać do Nasielska i opowiedzieć przed referendum
o tym, jak nasze państwo kroczyło w stronę Zjednoczonej Europy oraz
wyjaśnić istniejące ciągle u wielu osób wątpliwości. Zaproszony uczynił to z tym większym zadowoleniem, iż spotkanie to również element
prowadzonej na wielu płaszczyznach współpracy RCIE w Płocku z
naszym Ośrodkiem Informacji Europejskiej. Przed spotkaniem, w jego
trakcie oraz po uczestnicy mogli skorzystać z publikacji i materiałów
wystawionych przez Ośrodek Informacji Europejskiej w Nasielsku,
pozyskanych m.in. od RCIE w Płocku.
Pan Kazimierz Waluch w swym ciekawym, opartym na komputerowej prezentacji wystąpieniu przedstawił miejsce Polski wśród innych
krajów kandydujących, dokonał porównania sytuacji ekonomicznej
krajów zabiegających o wejście do UE, przedstawił programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla Polski w chwili obecnej (fundusze
przedakcesyjne) oraz po naszym wejściu do UE (fundusze strukturalne), a także nakreślił szanse i zagrożenia, jakie wiążą się z naszym
wejściem do UE. Nie był to jednak koniec spotkania, gdyż dopiero po
prezentacji rozpoczęła się najciekawsza część, czyli pytania. Osoby
uczestniczące w spotkaniu interesowało wiele spraw; zazwyczaj te
konkretne tematy, które dotyczyły zadających pytanie bezpośrednio.
Wśród zadanych pytań dominowały kwestie m.in. bezrobocia, rolnictwa i szans polskich rolników, konkurencyjności polskich produktów,
dostępności środków europejskich, naszego zaangażowania finansowego do budżetu unijnego. Nie zabrało też konkretnego pytania,
co my – nasielszczanie – możemy zyskać po naszej akcesji do UE.
Prowadzący spotkanie np. w odniesieniu do pytania o konkurencyjność produkcji na rynkach UE podkreślił, że naszą wielką szansą jest
wprowadzanie na rynek zachodni produktów regionalnych, kojarzonych jednoznacznie z danym regionem państwa. Mówiąc natomiast
o środkach pomocowych wspominał, iż pod względem pozyskiwania
środków przedakcesyjnych  Nasielsk już dziś jest w Unii Europejskiej.
Nie każda bowiem gmina może poszczycić się tym, iż jako jedyna z
całego województwa mazowieckiego uzyskała środki z funduszu Phare
2003 – Spójność Społeczna i Gospodarcza, a także otrzymała środki
z funduszu SAPARD na budowę wodociągu. Zdaniem Pana Walucha
świadczy to niezbicie, iż władze Nasielska mają wizję rozwoju miasta
i gminy, wiedzą, gdzie szukać i jak pozyskać na ten rozwój środki, a
co najważniejsze potrafią to skutecznie uczynić.
W posumowaniu Pan Dyrektor powiedział, iż samo wejście do
UE to tylko początek nowego etapu drogi, nie można będzie usiąść
z założonymi rękoma, lecz czeka nas wszystkich ogromna praca.
Potrzebne będą zmiany, także zmiany w naszej polskiej mentalności,
niemniej jednak nie możemy sobie pozwolić, by pozostać poza Unią
Europejską.
Po spotkaniu część uczestników pozostała jeszcze na indywidualną
rozmowę z prowadzącym. Dało się słyszeć, iż prezentacja i dyskusja
doprowadziły do wyjaśnienia wielu wątpliwości i zdementowania
istniejących nieprawdziwych „euro-mitów” oraz że w Nasielsku potrzebne było takie właśnie spotkanie z osobą dysponującą fachową
wiedzą o Unii Europejskiej.

2. Europa w Pieścirogach

Pracownicy Ośrodka Informacji Europejskiej w Nasielsku uczestniczyli również w Pikniku Europejskim zorganizowanym w dniu 30
maja br. przez Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach. Stoisko
z publikacjami oraz drobnymi upominkami w postaci chorągiewek,
naklejek czy plakatów cieszyło się zainteresowaniem nie tylko dorosłych, głównie rodziców, którzy przyszli podziwiać swoje pociechy, ale
też samych uczniów ZS w Starych Pieścirogach. Wielu z nich przychodziło, żeby otrzymać materiały, z których mogliby się dowiedzieć

bądź to więcej o UE w ogólności bądź to o kwestiach związanych
z nauką, szkołami, studiami.

3. KONKURSY PLASTYCZNE ROZSTRZYGNIĘTE!

W dniu 12 czerwca br. komisja konkursowa powołana przez
Burmistrza Miasta Nasielsk – Bernarda Dariusza Muchę – dokonała
rozstrzygnięcia ogłoszonych konkursów plastycznych dotyczących
tematyki europejskiej.
Pierwszy konkurs pod tytułem „Mój dom w Europie” była adresowany do trzech kategorii wiekowych: przedszkolaków, uczniów klas
I-III szkoły podstawowej oraz uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
PRZEDSZKOLA
I miejsce – Katarzyna Karkowska (kl. 0 – oddział przedszkolny przy
SP w Pianowie)
II miejsce – Karolina Stelmach (Przedszkole w Starych Pieścirogach)
III miejsce – ex aequo: Bartłomiej Żabik i Karpiński Konrad (obaj
z Przedszkola w Nasielsku)
Wyróżnienia – Kornel Prusik, Wiktoria Pielecka i Barbara Konerberger (wszyscy z Przedszkola w Nasielsku).
KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I miejsce – praca grupowa wykonana przez klasę II ze SP w Popowie
Borowym
II miejsce – Monika Głogowska z klasy Ib i Edyta Głogowska z klasy
IIIa (SP Nasielsk)
III miejsce – ex aequo: Marcin Borzyński (kl. I z SP Żabiczyn) i Anna
Krzyczkowska (kl. II z SP Popowo Borowe)
Wyróżnienie – Agata Kopacz (kl. III z SP Pianowo)
KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I miejsce – Ewa Jaskulska (kl. V SP Pianowo)
II miejsce – Jolanta Pichalska (kl. V SP Pianowo)
III miejsce – Monika Rosłońska (kl. V SP Pianowo)
Wyróżnienia – Marta Majstrenko (kl. V SP Żabiczyn) i Margareta
Kopycińska (kl. V SP Pianowo)
Drugi z ogłoszonych konkursów plastycznych nosił tytuł „Rewers
polskiego euro” i skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych oraz
szkół średnich. Niestety, nie otrzymaliśmy żadnych prac ze szkół średnich, zatem konkurs został rozstrzygnięty tylko w kategorii uczniów
gimnazjów. Wyniki są następujące:
UCZNIOWIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
I miejsce – Anna Łuczyńska (kl. IIb Gimnazjum w Starych Pieścirogach)
II miejsce – Marta Chojnacka (kl. IIb Gimnazjum w Starych Pieścirogach)
III miejsce – Karolina Jechalik (kl. Ic Gimnazjum w Nasielsku)
Wszyscy wyróżnieni nagrody otrzymali z rąk Burmistrza Miasta
Nasielsk w trakcie Dni Nasielska w Chrcynnie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów plastycznych. Trzeba podkreślić, iż konkursy stały na wysokim poziomie.
Różnorodność prac, technik wykonania i pomysłowość niejednokrotnie przysparzała członkom komisji wielu problemów z przyznaniem
miejsc.

4. To jeszcze nie koniec

Za nami już referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że kończy się nasze funkcjonowanie.
Chcemy dalej informować Państwa na łamach „Życia Nasielska”
o Unii Europejskiej, o konkretnych zagadnieniach, bardziej szczegółowo niż do tej pory. Materiały te będą zatytułowane „CO W UNII
?”. W niniejszym numerze pierwszy odcinek dotyczący swobodnego
przepływu osób. Kolejne znajdą Państwo w dalszym numerach ŻN.
Ponadto, zapraszamy do odwiedzania Ośrodka Informacji Europejskiej w Nasielsku, który mieści się w Urzędzie Miejskim w Nasielsku,
I piętro, pokój nr 12.
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To był piękny koncert

Tak twierdzili wszyscy ci, którzy w jeden z majowych wieczorów przybyli do nasielskiego kina Niwa, aby posłuchać jak grają
i śpiewają uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Pułtusku. Mło- skiej publiczności adresowane były też do dyrektora szkoły p. Andrzeja
dych artystów i ich nauczycieli zaprosiła do Nasielska p. Katarzyna Ambroziaka, dyrygentki chóru p. Ewy Szelkowskiej – Woźniczko i
Cienkowska, która w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego dyrygenta orkiestry smyczkowej p. Zbigniewa Gołąba. Były to też
szefuje zespołowi zadaniowemu ,,Więcej kultury”. Działa on w ramach brawa dla całej kadry Państwowej Szkoły Muzycznej w Pułtusku oraz
ogólnopolskiego programu
dla rodziców młodych artystów.
,,Szkoła z klasą”, do któOni to bowiem ponoszą wiele wyrego realizacji przystąpiła
rzeczeń, aby ich pociechy mogły
nasza podstawówka.
rozwijać swe zainteresowania.
Poprzez udział w koncerO harmonijnym współdziałaniu
cie społeczność szkolna
kadry pedagogicznej, dzieci, romiała możność obcowania
dziców i przyjaciół szkoły mówił
ze sztuką, a jednocześnie
p. dyrektor Andrzej Ambroziak,
uczniowie mogli zobaczyć,
kiedy prezentował szkołę, jej
jak ich rówieśnicy, poprzez
historię i osiągnięcia.
rozwijanie swych zainterePani Katarzyna Cienkowska jest
sowań, osiągają znaczące
bardzo zadowolona, że zorganiefekty.   To zaś miało być
zowany przez nią koncert pułtuzachętą do naśladowania
skiej szkoły muzycznej spotkał
ich i pomnażania danych
się z bardzo ciepłym przyjęciem
nam przez naturę talenze strony mieszkańców Nasieltów. Na koncert oprócz
ska. Zaznacza, że przy organizauczniów przybyli też rocji imprezy pomogły miejscowe
Fot. A. Zawadzki
dzice, nauczyciele i zaprowładze oraz ludzie dobrej woli.
szeni przez organizatorkę
Wymienia wiele osób, a wśród
goście.
nich pana Zenona Kaźmierczaka, który zapewnił uczniom szkoły
Muzyka zaprezentowana przez dzieci ze szkoły muzycznej nie jest muzycznej bezpłatny transport i panie Bogumiłę Barcińską Ekler i
łatwa i dzisiejsza młodzież raczej unika jej słuchania. Można powie- Barbarę Jankowską, które napracowały się przy przygotowaniu oprawy
dzieć, że nie jest obecnie w  modzie. Dlatego też miłym zaskoczeniem scenograficznej.
dla niektórych osób było entuzjastyczne jej przyjęcie przez nasielską
AZ
widownię. Myślę, że wpłynął na to wysoki poziom, jaki zaprezentowali młodzi artyści z pułtuskiej szkoły. A przecież są oni dopiero na
początku pewnej drogi. Umieją już dużo. Jestem przekonany, że gdy
będą dalej tak pracowali, osiągną na tej drodze znaczące sukcesy.
Wiele zależy od nich samych.
Kunszt zaprezentowany przez młodych wykonawców świadczy też
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dwoo wiedzy i umiejętnościach ich nauczycieli. Zasłużone brawa od nasielrze Mazowieckim działając na podstawie art. 4.1 ustawy z dnia
14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 90
z 1996r. poz. 575 z późniejszymi zmianami), zgodnie z rozporządzedokończenie ze str.10
niem Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach oraz w oparciu
CO W UNII ?
o wyniki przeprowadzonych w miesiącach kwiecień - maj 2003r.
Swobodny przepływ osób
badań wód powierzchniowych informuje, że:
Unia Europejska reguluje kwestie związane ze swobodnym przepły-
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UNIA BEZ TAJEMNIC

wem osób. Pojęcie to oznacza prawo do swobodnego przemieszczania
się, osiedlania, podejmowania nauki oraz możliwości podejmowania
pracy lub prowadzenia działalności przez obywateli jednego państwa
UE na terytorium innego państwa UE (nie jest wymagane przy tym
żadne zezwolenie). Obywatele prowadzący taką działalność muszą być
traktowani w taki sam sposób jak obywatele tego państwa. Obywatel
taki ma zapewnione gwarancje odnoszące się do praw wyborczych,
dostępie do rynku pracy, uznawaniu dyplomów i kwalifikacji zawodowych, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Unia Europejska wprowadza jednak na początku naszego członkostwa
pewne okresy przejściowe ograniczające dostęp polskich obywateli do
wspólnotowego rynku pracy. Okresy przejściowe ustanowione zostały
według formuły „2+3+2”, oznacza to, iż po dwóch latach kraje UE mogą
przedłużyć okres przejściowy na następne trzy i kolejne dwa lata. Państwa
takie jak: Holandia, Szwecja, Dania, Irlandia i Wielka Brytania wyraziły
gotowość do otwarcia swoich rynków pracy z chwilą akcesji Polski z UE.
Z powyższego ograniczenia mają zamiar skorzystać Niemcy i Austria.
Integracja Polski z UE będzie w dłuższej perspektywie czasu oznaczać dostosowanie Polskiego rynku pracy do standardów europejskich.
Stanowić to będzie zapewnienie porównywalnych jak w krajach Unii
standardów pracy i świadczeń socjalnych a w szczególności zapewnienie
porównywalnego poziomu wynagrodzeń, zasiłków dla bezrobotnych,
jak również czasu pracy, minimalnego wymiaru urlopu, zapewnienia
odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zebrał i opracował: Marek Maluchnik
Urząd Miejski w Nasielsku

kąpieliska
1)
2)
3)
4)
5)
6)

dopuszcza do kąpieli

rzeka Narew
rezka Narew
Jezioro Dolne
rzeka Wkra
rzeka Wkra
rzeka Wkra

- Nowy Dwór Maz. - przy WOPR
- Nowy Dwór Maz. ul. Mieszka l
- Kazuń Bielany gm. Czosnów
- Borkowo gm. Nasielsk
- Dobra Wola gm, Nasielsk
- Cieksyn gm. Nasielsk

nie dopuszcza do kąpieli
kąpieliska

1) rzeka Wkra
2) rzeka Wkra
3) rzeka Wkra

- Berencizna gm. Pomiechówek
- Lelewo gm. Nasielsk
- Zaborze gm. Nasielsk

Badania jakości wody w ww. kąpieliskach będą kontynuowane w
sezonie letnim. W przypadku pogorszenia jakości wody, kąpieliska
mogą być wyłączone z użytkowania. Przypomina się, że niewskazana
jest kąpiel w przypadku masowego zakwitu glonów w zbiornikach
wodnych.
			
PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
			
w Nowym Dworze Mazowieckim
lek. med. Romuald Bednarski
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„O radości! Iskro bogów!”

Polska znajduje się w wyjątkowym momencie swojej historii. Decyzja
podjęta w referendum zaważyła o losie naszego kraju na wiele lat.
W szkołach w związku z akcją informacyjną o tematyce europejskiej
staraliśmy się oddać uroczysty charakter tych dni, ich radość spontaniczną, barwność i różnorodność. Rzadko mamy okazję tak wyraźnie
odczuwać swój wkład w piękny rozdział historii. Tym bardziej miło
nam jest wrócić wspomnieniami do uroczystości o Unii Europejskiej,
która odbyła się dn. 27 maja 2003 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Była to impreza, o której można z
pewnością powiedzieć, że miała charakter integracyjny, ponieważ w
przygotowaniach jak i w odbiorze uczestniczyli nauczyciele, uczniowie
oraz ich rodzice. Trudu odpowiedzialności zorganizowania imprezy
podjęła się nauczycielka współpracująca ze Szkolnym Klubem Europejskim „Nasielszczanie” - pani Elżbieta Wróblewska.
Goście, którzy zaszczycili swoją obecnością to przedstawiciele
władz lokalnych, parafii, nauczycieli i rodziców oraz przedstawiciele
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie.
W przygotowaniach brali udział wychowawcy i uczniowie, którzy
zbierali materiały dotyczące krajów UE, opracowywali je na lekcjach,
a efekty swoich działań zaprezentowali na uroczystości.
Przykładem była dekoracja przedstawiąjąca tablicę z symbolem
flagi unijnej i flagi krajów „15-stki”, aktualną mapę UE, wielki rysunek kolorowej lokomotywy z wesołymi wagonikami, mnóstwo prac
plastycznych pt. „Mój dom w Europie”, żółto-niebieskie baloniki. Stół
dla gości zdobiły bukiety kwiatów w barwach narodowych (czerwone
gerbery i biały bez) oraz kolorowe kwiaty polne.
Program artystyczny przedstawiał podróż po krajach Europy i był
zatytułowany -„Ekspresem po Europie”. Rozpoczął się odśpiewaniem
przez wszystkich polskiego hymnu narodowego. Następnie chór
szkolny pod kierunkiem p. Lucyny Pawlak wykonał „Odę do radości”.
Uczniowie klas starszych (IV - VI) przedstawili część informacyjną

(CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

(tekst Papieża Jana Pawła II z 19 sierpnia 2002 roku z pożegnania
z Polakami na lotnisku w Balicach, wiadomości o Europie jako kontynencie, o nowej Europie, legendę o Zeusie, krótkie informacje o
instytucjach w UE oraz kilka wypowiedzi dotyczących korzyści, jakie
przeciętny Polak zyska po wejściu do UE).
Druga część programu to niezwykle atrakcyjna prezentacja poszczególnych państw. Zróżnicowany charakter występów przygotowanych
przez maluchów z klas I - III nawiązywał tematycznie do kultur różnych państw europejskich, ale nie zabrakło również w nim akcentów
„naszej małej Ojczyzny” - tekst napisanego przez uczennicę wiersza
o Nasielsku, który podkreślił ścisły związek z naszym miastem.
Na zakończenie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o
UE, ogłoszono wyniki oraz nagrodzono trzy czteroosobowe zespoły
w kategorii klas l - III. Nagrodę główną przyznano uczniowi kl. V a
- Michałowi Borowskiemu za współpracę w realizacji filmu video pt.
„Być człowiekiem to być odpowiedzialnym - moja odpowiedzialność
za siebie i za świat”. Na zakończenie goście skierowali do nas kilka
miłych i ciepłych słów podziękowania i uznania.
Udowodniliśmy, że potrafimy mieć własną inicjatywę, pomysłowość
i nie brakuje nam wysiłku. Uwierzyliśmy, że możemy kreować własną
rzeczywistość. Uczniowie stali się współtwórcami, a poprzez włączenie
do tej aktywnej działalności rodziców stali się czynnikiem wiążącym
społeczność szkolną i lokalną.
Pokazaliśmy, że różnorodność kultur a zarazem wspólnota wartości
jest jednym z najważniejszych kluczy dla zrozumienia istoty społeczeństwa europejskiego.
Nasze święto pokazało, że Europa ma swoją duszę i swojego ducha,
który właśnie tu w naszej szkole był dla nas źródłem radości i nadziei.
Odkryliśmy ze zdumieniem „Tu też jest Europa”.

Pani Jolancie Piórkowskiej
serdeczne
życzenia imieninowe
oraz podziękowania
za trud włożony w naukę
i wychowanie
składają jej wychowankowie
z kl. IA ze Szkoły Podstawowej
w Pieścirogach Starych
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OGŁOSZENIA DROBNE
OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam mieszkanie w centrum
Nasielska M3, 50m 2 z balkonem 1 piętro.
tel. 0604 757 501
Poszukuję fachowców do położenia masy akrylowej,
tel. 0604 472 699

Sprzedam Betoniarkę łańcuchową.
tel. 023 69 31 859, 0604 355 518
Wynajmę lokal w Nasielsku na działalność handlową
lub gospodarczą. tel. 69 31 903.
Mieszkanie do wynajęcia w Nasielsku osiedle
Warszawska, od 1 lipca, dwa pokoje z kuchnią. tel.
023 691 20 28 po 2100 lub 0606 345 991
Kupię dom - Nasielsk okolice, tel. 69 30 074
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BRYDŻ
W dniu 9 maja 2003 r. odbył się brydżowy turniej indywidualny,
który zaliczany był również do klasyfikacji Grand Prix Nasielska
«2003. Klub Sportowy „Sparta” taki typ turnieju zorganizował po
raz pierwszy. Przy pewnych oporach na początku zawodów formuła
turnieju spodobała się a rywalizacja była bardzo interesująca. Każdy
z siedemnastu zawodników rozegrał po dwa rozdania z innym partnerem. Z wyraźną przewagą zwyciężył Janusz Czyżewski, który najlepiej
potrafił porozumieć się ze wszystkimi. Na kolejnych miejscach różnice
punktowe były niewielkie.
W dniu 23 maja odbył się dziewiąty turniej organizowany w
tym roku przez Klub Sportowy „Sparta”. Po raz drugi w tej edycji  
brydżowego Grand Prix zwyciężyła para Piotr Kowalski – Grzegorz
Nowiński.

Czołówka klasyfikacji Grand Prix po dziewięciu turniejach
(z zaliczeniem sześciu najlepszych wyników):

1. Paweł Wróblewski
113 pkt
2. Stanisław Sotowicz
110 pkt
3. Tadeusz Czeremużyński
101 pkt
4. Waldemar Gnatkowski
98 pkt
5. Janusz Wydra
98 pkt
6. Piotr Kowalski
96 pkt
7. Wojciech Zaciewski
96 pkt
8. Janusz Czyżewski
88 pkt
9. Grzegorz Nowiński
88 pkt
10. Jacek Raźniewski
87 pkt
Uwaga: przy równej liczbie punktów o wyższym miejscu w tabeli
decyduje lepszy wynik w turnieju indywidualnym.
P.K.

PIŁKA NOŻNA
Zakończyły się rozgrywki piłkarskie w których uczestniczyły drużyny
z naszej gminy.
Nie wszystkie zespoły zakończyły sezon tak, jak sobie wcześniej
zaplanowały. Jest więc okazja, by podczas wakacyjnej przerwy przeanalizować osiągnięte wyniki i z nowymi założeniami przygotować
się do nowego sezonu.
W klubie MLKS Żbik najlepiej wypadli seniorzy, zajmując w Mazowieckiej Lidze Seniorów czwarte miejsce. Juniorzy zajęli szóste
miejsce. Trampkarze i Żaki uplasowali się na ósmych miejscach..
Nieco gorzej wypadli piłkarze Wkry Cieksyn. Dość długo okupowali
ostatnie miejsce w A klasie, by ostatecznie zajmując 12 miejsce cudem
uratowali się przed spadkiem.

SZACHY
W gminie Bogate pow. przasnyski odbył się pierwszy turniej szachowy z cyklu „GRAND PRIX MAZOWSZA PÓŁNOCNEGO” 2003r.
Udany start w tych rozgrywkach zanotowała ekipa Sparty Nasielsk
w składzie: Krzysztof Sokołowski, Włodzimierz Kwiatkowski, Michał
Dobrzyński oraz juniorzy: Wiktor Skłucki i Marcin Turek .
W kategorii seniorów Krzysztof Sokołowski zajął II miejsce . Niespodzianką tego turnieju była porażka naszego czołowego juniora
Wiktora Skłuckiego z naszym nie mniej utalentowanym juniorem
Marcinem Turkiem. Zwycięzca tego pojedynku w klasyfikacji do lat
16 zajął I miejsce.
Ogólnie w turnieju startowało 36 zawodników .Organizatorzy
ufundowali czołowym zawodnikom cenne nagrody rzeczowe.
Podsumowane zostały rozgrywki III ligi szachowej sezonu
2002/2003 .Miłą niespodziankę sprawili nasi zawodnicy Włodzimierz
Kania, który na szachownicy V wynikiem 8pkt z l0 zdobył srebrny
medal. Krzysztof Sokołowski II szachownica 6 pkt/ z10 brązowy
medal i Włodzimierz Kwiatkowski 6,5 pkt z 10 brązowy medal. Warto
nadmienić że na poszczególnych szachownicach startowało po 20
zawodników, tyle drużyn startowało w lidze mazowieckiej. Awans do
II ligi wywalczyła YMCA WARSZAWA, która w barażach pokonała
drużynę WRZOSU MIĘDZYBORÓW. Drużyna SPARTY NASIELSK
zajęła 9 miejsce (I miejsce w finale B).

(CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)
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PIŁKA NOŻNA
Zakończył się sezon rozgrywkowy 2002/2003 grupy juniorów
młodszych nasielskiego „Żbika”. W drużynie tej występowali zawodnicy urodzeni w 1986 roku i młodsi. Podsumowując sezon trudno o
jednoznaczną ocenę występów chłopców na boisku. W 22 rozegranych
meczach zespół juniorów „Żbika” odniósł 11 zwycięstw, raz zremisował i odniósł 10 porażek i zajął 6 miejsce w tabeli. Jednak suche
liczby nie oddają przebiegu rywalizacji i wysiłku włożonego przez
poszczególnych zawodników w całe rozgrywki. Najbardziej budujące
jest to, że chłopcy nie odstawali
pod względem umiejętności od
przeciwników, szczególnie tych
z górnej części tabeli i mecze z
tymi drużynami były zawsze bardzo zacięte i ciekawe. Gorzej natomiast już było z mobilizacją do
spotkań z teoretycznie słabszymi rywalami, czyli jest jeszcze
sporo do zrobienia. Chciałbym
odnieść się też do innej sprawy
związanej z tą drużyną. Z jednej
strony głównym celem szkolenia
młodzieży jest to by zawodnicy
tej drużyny zasili w przyszłości
lub już zasilają jak Rafał Załoga
drużynę seniorów. Z drugiej
jednak strony przez drużynę
przewinęło się przez rok około 30 adeptów piłki nożnej, a
bywały mecze (nawet te rozgrywane u siebie), gdzie drużyna
w przypadku kontuzji jednego
z graczy kończyła mecz w 10 z
powodu.......braku zawodników
rezerwowych. Pojawiło się bardzo niepokojące zjawisko braku chętnych do gry w piłkę nożną. Wśród
około 150 chłopców z tych roczników uczęszczających do gimnazjum
i nasielskich szkół średnich nie znalazło się 20 chętnych do podnoszenia swoich umiejętności w klubie i rywalizacji z rówieśnikami w
rozgrywkach. Widocznie o wiele łatwiej być „profesorem” osiedlowych
i przydomowych podwórek niż regularnie pracować na treningu, bo
do tego potrzeba ambicji, chęci, samozaparcia i dobrej organizacji
czasu wolnego, czyli pogodzenia nauki i sportu. Zadziwiające jest
także stanowisko wielu rodziców, którzy zabraniają swoim pociechom
uczęszczania na treningi, ponieważ uważają, że przeszkadza im to w
osiąganiu zadowalających ocen, ale nie zabraniają im wielogodzinnego
gapienia się w telewizję, siedzenia przed monitorem komputera czy
szlifowania nasielskich ulic – tych
rozrywek już im
nie reglamentują.
Jest to chyba temat
do głębszego przemyślenia. Prawdziwy sport, nie
tylko piłka nożna
to wielka szkoła
charakteru i nie
pozbawiajmy młodzieży możliwości
do niej uczęszczania.
Robert Bugalski
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Z okazji jubileuszu 20-lecia firmy

jeszcze wielu lat działania i dalszych sukcesów

Właścicielom i Pracownikom

życzy
Redakcja Życia Nasielska
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Bawiliśmy się świetnie
dokończenie ze str. 9
mógł w pełni wykazać swych możliwości. Powodem tego był bardzo
bogaty program przygotowany przez nasielskie przedszkole i szkoły z
terenu całej gminy. Ponieważ brakowało czasu, ograniczył się głównie
do przekazywania ,,suchych” informacji. Atrakcją festynu był występ
profesjonalnych artystów ze Śląska. W przerwie między występami
Burmistrz wręczył dyplomy najlepszym uczniom naszych szkół pod-

stawowych i gimnazjów.
Blok sportowy to ważna część festynu. Przykrą niespodziankę
w turnieju piłkarskim sprawili swoim mocodawcom reprezentanci
Urzędu Miejskiego. Zajęli dopiero 3 miejsce. Zwyciężył zespół Oldboys Żbik Nasielsk. Drugie miejsce zajął zespół Policji. Bardzo dużą
widownię miały zmagania STRONG MEN-ów. Największym siłaczem
okazał się Jarosław Jechalik.  
Wartym odnotowania jest konkurs rodzinny, w
którym sprawdzono znajomość informacji przekazywanych przez Życie Nasielska. Zwyciężyła rodzina
państwa Korytkowskich. Nagrodą był rower.
AZ

