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OBRADOWAŁA RADA

Komisje Rady Miejskiej
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Pomimo gorącego okresu wakacyjnego nasielscy radni nie zro-
bili sobie odpoczynku. Miesiąc lipiec przyniósł im zwiększoną ilość
pracy i aż trzy posiedzenia Rady.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 21 lipca.
Burmistrz Nasielska – Bernard Mucha - przedstawił radnym wy-
niki swoich prac od ostatniej sesji rady. Obejmują one między
innymi-negocjacje z panem Jaremą, właścicielem budynku po
„Mera –Zemie” w sprawie nabycia obiektu na potrzeby samorzą-
du; spotkanie z firmą odzyskującą długi - w celu ustalenia możli-
wości odzyskania zaległości finansowych od właścicieli mleczar-

ni. Również przygotowanie i ogłoszenie przetargów na budowę ul.
Czereśniowej w Nasielsku, budowę kanalizacji deszczowej na ul. Elek-
tronowej też w Nasielsku oraz przygotowanie dokumentacji proce-
dury przetargowej na budowę kanalizacji deszczowej w części No-
wych Pieściróg – to efekt prac zespołu ludzi którymi kieruje Burmistrz.

Spotkanie z gospodarzami gminy Wieliszew zaowocowało przy-
gotowaniem projektu uchwały w sprawie użyczenia nasielskiemu ZGK
i M udziału gminy w nieruchomości położonej w Jaskółowie (obiekt
wysypiska odpadów). Jednocześnie omówiono zasady funkcjonowa-
nia tego obiektu.

W punkcie - interpelacje i zapytania – pani radna Anna Łapińska
zapytała się o organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin
ubogich – kto, gdzie i w jaki sposób w tym roku to organizuje i jak
było organizowane w latach ubiegłych.

Pan Michał Wójciak – przedstawił zapytanie o podwyżkę opłat za
wodę i ścieki – na jakiej podstawie nastąpiła mimo iż Rada takiej
decyzji nie podejmowała. Jednocześnie przestawił problem zaopatrze-
nia w wodę sieci wiejskiej ze stacji SUW Nasielsk. Często wodociągi
wiejskie (np. we wsi Paulinowo) zaopatrywane w wodę przez nasiel-
ski SUW okresowo nie mają wody. Brak też wody w hydrantach. Uru-
chomienie III odwiertu staje się palącą koniecznością.

Radny Andrzej Zawadzki poruszył sprawę funkcjonowania schro-
niska dla zwierząt w Chrcynnie.

Na wszystkie zgłoszone zapytania i interpelacje odpowiedzi udzielał
Burmistrz w końcowej części sesji.

Kolejny punkt był zaskakujący dla wielu radnych. Kilka dni wcze-
śniej pani Aniela Rogalska – skarbnik gminy złożyła na ręce Burmi-
strza pisemną rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja została przy-
jęta. Zgodnie z ustawą o samorządzie odwołania dokonuje Rada na
pisemny wniosek Burmistrza. Dlatego więc radni muszą podjąć
uchwałę o odwołaniu z pełnionej funkcji. Pani Rogalska swą rezy-
gnację motywowała tym iż nie widzi dalszej możliwości pracy w ist-
niejących strukturach samorządu. Zmieniły się formy współpracy
między Burmistrzem, a skarbnikiem gminy.

Po krótkiej burzliwej dyskusji radni zdecydowali 10 głosami od-
wołać panią Anielę Rogalską z funkcji skarbnika gminy, 1 osoba była
przeciw, a 4 wstrzymały się od głosowania.

W następnych punkach Rada podjęła decyzję o oddaniu w użycze-
nie na rzecz ZGKiM w Nasielsku nieruchomości znajdującej się w
miejscowości Jakółowo. Jest to obiekt składowiska odpadów które
prowadzi właśnie ZGKiM. Rada oddała nieruchomość na okres lat
15-u.

Podjęto też decyzję o nieodpłatnym nabyciu (w formie darowi-
zny) od powiatu nowodworskiego nieruchomości wraz z budynkiem
położonej w Nasielsku. Jest to obiekt Przychodni Zdrowia. Po sfina-
lizowaniu przejęcia budynku planuje się objęcie opieką zdrowotną
całej ludności naszej gminy przez Samorządowy ZOZ.

Rada Miejska zapoznała się z wnioskiem państwa Ostrowskich w
sprawie zmiany przeznaczenia działki położonej w Nasielsku przy ul.
Cmentarnej. Państwo Ostrowscy planują tam wybudowanie domu
pogrzebowego – chłodni do przechowywania ciał zmarłych. Projekt
ten był wcześniej oprotestowany przez właścicielkę sąsiedniej pose-
sji. Po wyroku NSA ponownie złożono, wniosek o zmianę przezna-
czenia tej działki. Jednocześnie pan Pacocha planuje wybudowanie
w okolicy cmentarza podobnego w funkcji obiektu.

Po rozpatrzeniu pism skierowanych do Rady zakończono posie-
dzenie.

Druga sesja Rady Miejskiej zwołana została 25 lipca na wniosek
Burmistrza
Była ona konsekwencją działań podjętych przez Radę na poprzedniej
sesji.

W związku z wakatem na stanowisku skarbnika gminy by zapew-
nić możliwie stabilną pracę Urzędu - burmistrz Bernard Mucha – po
przeprowadzeniu rozmów i konsultacji postanowił do chwili powoła-
nia nowego skarbnika powierzyć pełnienie tej funkcji pani Jadwidze
Zalewskiej. Jest ona kierownikiem Wydziału Finansowego Urzędu
Miejskiego.

Ten punkt obrad był najważniejszym tej nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej.

Rada jednogłośnie przyjęła propozycję Burmistrza. Pani Zalew-
ska została p.o. skarbnika gminy Nasielsk do dnia 30 września b.r.

Po rozpatrzeniu tego punktu XI sesja Rady została zamknięta.

Ostatnia lipcowa sesja odbyła się ostatniego dnia lipca. Nowością,
która obowiązywać będzie na sesjach Rady począwszy od XII sesji
jest punkt obrad obejmujący sprawozdanie Przewodniczącej Rady z
działań podjętych w okresie pomiędzy sesjami Rady.

Wśród uchwał podjętych na tej sesji między innymi są:
- zmiany w Statucie Samorządowego ZOZ przekształcające ten za-
kład w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, obejmu-
jący 3 poradnie lekarskie, punkty szczepień i gabinety medycyny szkol-
nej oraz poradnię terapii uzależnień.
- uchwalenie zakupu nieruchomości po byłym „Mera-Zemie” wraz z
obiektem administracyjnym na rzecz samorządu nasielskiego. Planu-
je się przeniesienie tam siedziby Urzędu Miejskiego.
- uchwalenie nowych stawek opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe wykonywane przez Urząd Miejski.
- dokonano zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzen-
nego dotyczącej terenu położonego we wsi Chrcynno (teren byłej jed-
nostki wojskowej).

Po wyczerpaniu wszystkich punktów obrad sesja zakończyła się
ok. godz1600

M.W.

Komisje Rady Miejskiej zgodnie z Ustawą o samorządzie przygo-
towują i opiniują projekty uchwał . Zapoznają się z pracami wykony-
wanymi i przygotowywanymi  przez Urząd Miejski.

Komisja ds. Rodzin, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Śro-
dowiska wraz z zaproszonymi na posiedzenie gośćmi zapoznała się z
projektem uchwały o przejęciu od powiatu nieruchomości i budynku
Przychodni Zdrowia  w Nasielsku. Planuje się przejęcie podstawo-
wej opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy od Starostwa Po-
wiatowego. Zaaprobowano planowane zmiany w statucie ZOZ-u,
które pozwolą przekształcić Samorządowy ZOZ w Samodzielny Pu-
bliczny ZOZ.

Zdecydowano odmówić prośbie pana Zagumnego o dofinansowa-
nie budowy podjazdu dla osoby niepełnosprawnej i skierować po-
wyższą prośbę do Spółdzielni Mieszkaniowej, której członkiem jest
pan Zagumny. Zaoferowano również pomoc w szukaniu sponsorin-
gu dla realizacji tej budowy.

Skierowaną do Komisji prośbę grona lekarzy o użyczenie pomiesz-
czeń w budynku Przychodni w Nasielsku dla działania Niepubliczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej postanowiono odłożyć do później-
szego rozpatrzenia. Spowodowane jest to koncepcją utworzenia gmin-
nego Samodzielnego ZOZ.
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Lekarze z NZOZ deklarują zapewnienie spe-
cjalistycznej opieki medycznej dla pacjentów
z terenu gminy Nasielsk.

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu zapo-
znała się z dwoma wersjami (muzycznymi
projektami) hejnału. Obydwie wersje zagrał
na trąbce pan Włodarczyk. Jako bardziej dy-
namiczną i „wpadającą w ucho” określono
i wybrano wersję drugą.
Przy okazji omówiono problemy funkcjono-
wania strażackiej orkiestry dętej. Jak zwykle
wszystko rozbija się z powodu braku pienię-
dzy. Obecnie strażacy podjęli próbę stworze-
nia młodzieżowej orkiestry na bazie uczniów
uzdolnionych muzycznie z nasielskiego gim-
nazjum..

Komisja Infrastruktury i Porządku Pu-
blicznego omówiła i zaakceptowała przedsta-
wione przez Burmistrza projekty  uchwał:
- w sprawie nabycia nieruchomości po byłym
„ Mera-Zem” na cele Urzędu Miejskiego.
Ustalono bazę kwotową będącą podstawą do

negocjacji cenowych z przedstawicielem pana
Jaremy.
- w sprawie zmiany planu Ogólnego Zagospo-
darowania Przestrzennego  gminy Nasielsk
dotyczącej terenu położonego we wsi Chrcyn-
no. Zmiana tej części planu pozwoli na wy-
dzierżawienie lub zbycie powyższego terenu.
- jednogłośnie zaaprobowano projekt
uchwały w sprawie
opłat za czynności urzędowe wykonywane w
Urzędzie Miejskim.
Przewodnicząca Komisji – Pani Janina Kow-
nacka zreferowała członkom Komisji wynik
wizyty u mieszkanki Mogowa pani Cwik.
Mieszka ona w tragicznych warunkach. Za-
oferowano tej pani możliwość zamieszkania
w barakowozie na ustawienie którego zgodę
wyraziła już Rada Sołecka Morgów. Zakład
Gospodarki Komunalnej zobowiązany został
do przyłączenia do ustawionego na placu przy
dawnej mleczarni energii elektrycznej.

Negatywnie zaopiniowano propozycję zmia-
ny Miejscowego Planu Ogólnego Zagospoda-

rowania Przestrzennego dotyczącego ul
Cmentarnej i związany z tym projekt budo-
wy przechowalni zwłok.

Komisja Rewizyjna  przy współudziale
pana Góreckiego – gospodarza stadionu miej-
skiego przeanalizowała wydatki przeznacza-
ne  na energię elektryczną na stadionie miej-
skim.

Istniejącą sytuację przedstawił pan Górec-
ki . Klub „Żbik” korzysta z pomieszczeń w
budynku na stadionie od lutego do listopada,
cały rok natomiast korzysta ognisko TKKF
„Spartakus”. Istniejące ogrzewanie oparte jest
na piecach akumulacyjnych, z których korzy-
sta się wyłącznie w okresie zimowym. Dwie
termy elektryczne do podgrzewania wody wy-
korzystywane są przez cały sezon piłkarski.

Po dogłębnej analizie zobligowano zarząd-
cę stadionu do oszczędnej gospodarki ener-
gią elektryczną na stadionie oraz podjęcie
działań związanych z założeniem licznika
dwutaryfowego energii elektrycznej.

Komisje Rady Miejskiej
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1. Skup zboża
Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła skup

zboża. Chętni, którzy zainteresowani są sprze-
dażą żyta lub pszenicy winni zgłaszać się po
informacje w tej sprawie do Urzędu Miejskie-
go - pokój nr 6. Wizyta w Urzędzie jest nie-
zbędna, ponieważ potrzebny jest odpowied-
ni formularz z danymi potwierdzonymi przez
Urząd Gminy.

Najbliższe punkty skupujące w imieniu
Agencji zboże znajdują się: Płońsk, ul. Ma-
zowiecka 4; Raciąż ul. Płocka 53; Pękawki 8
gm.Sońsk.

2. Inwestycje zakończone
Dokonano końcowego odbioru zadania

o nazwie: ,,Budowa ulicy Malinowej w Na-
sielsku”. Wykonano jezdnię o nawierzchni bi-
tumicznej oraz chodnik z kostki brukowej po
jednej stronie ulicy  wraz z wjazdami. Ulica
ma długość 195m. Budowała ją prywatna fir-
ma z Kacic k. Pułtuska ,,Drogi i Mosty – Jan
Kaczmarczyk”.

W dniu 30 lipca upłynął termin wykona-
nia sieci wodociągowej z przyłączami w miej-
scowościach Cieksyn i Andzin. W najbliższym
czasie przewidziany jest odbiór wykonanego
zadania.

W końcowej fazie realizacji znajduje się
budowa sieci wodociągowej z przyłączami w
miejscowościach Pniewo i Krzyczki. Inwesty-
cja ta współfinansowana jest z funduszy unij-
nych programu SAPARD.

3. Przetargi
W dniu 19 sierpnia odbędzie się przetarg

nieograniczony na wyłonienie wykonawcy

zadania pod nazwą ,,Budowa ulicy Czereśnio-
wej oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Elek-
tronowej w Nasielsku.”

W dniu 9 września odbędzie się przetarg
nieograniczony na modernizację ulicy Sien-
nickiej w Mogowie. Inwestycja zostanie dofi-
nansowana z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych (FOGR).

Trwają prace Komisji Przetargowej nad
rozstrzygnięciem zamówienia w trybie prze-
targu nieograniczonego na budowę sieci ka-
nalizacji deszczowej w Pieścirogach Nowych
– ulice: Szafirowa, Szmaragdowa, Rubinowa.

Przeprowadzono przetarg w trybie zapy-
tania o cenę na opracowanie projektów dro-
gowych w miejscowościach Kątne, Psucin,
Chlebiotki i Toruń Włościański. Wybrano
ofertę Biura Projektowego Jerzy Żelech – Cie-
chanów.

4. Oczyszczalnia ścieków
W poprzednim numerze ,,Życia Nasielska”

informowaliśmy, że procedura przetargowa
na wyłonienie wykonawcy oczyszczalni ście-
ków może się rozpocząć dopiero po podpisa-
niu przez Komisję Europejską i rząd RP me-
morandum finansowego na program PHARE
2003. Otóż memorandum zostało już podpi-
sane i wszystkie procedury związane z reali-
zacją tak ważnej dla naszej gminy inwestycji
mogą zostać rozpoczęte.

W pierwszym etapie zostanie wyłoniony
Inżynier Projektu ,,Poprawa warunków roz-
woju sektora małych i średnich przedsię-
biorstw w Nasielsku”. Wyłoniony w przetar-
gu nieograniczonym Inżynier Projektu będzie

opracowywał dokumentacje przetargowe
i brał udział w realizacji budowy oczyszczal-
ni ścieków i kanalizacji sanitarnej przez cały
czas budowy. Zapewnienie Inżyniera Projek-
tu jest wymogiem Komisji Europejskiej, po-
nieważ inwestycja ta będzie współfinansowa-
na ze środków unijnych z programu PHARE
– 2003.

Przetarg na wyłonienie Inżyniera Projek-
tu odbędzie się we wrześniu.

5. SAPARD
Ruszyła kolejna edycja programu przedak-

cesyjnego SAPARD. W chwili obecnej w ca-
łym kraju trwa przygotowywanie wniosków.
Mogą one być składane do 15 września. Każ-
da gmina może złożyć 5 wniosków z zakresu
infrastruktury obszarów wiejskich. W założe-
niach przyjęto, że z jednej dziedziny nie może
być więcej niż trzy wnioski. Można złożyć na
przykład trzy wnioski na budowę dróg i dwa
na budowę wodociągów. Nasza gmina zamie-
rza starać się o pieniądze z SAPARD-u.
Trwają prace Komisji Rady i Wydziału Roz-
woju Regionalnego mające na celu przygoto-
wanie wniosków.

6. Drogi gminne
Od kilku lat pisaliśmy o kłopotach miesz-

kańców gminy korzystających z ulicy Topo-
lowej. Problemem było poruszanie się po tej
ulicy w początkowym fragmencie jej przebie-
gu (od ulicy Młynarskiej). Sytuacja wkrótce
ulegnie poprawie. Zarząd Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej przystąpił do profilo-
wania najbardziej uciążliwego odcinka tej
drogi, wykonania nowego wjazdu od ulicy
Młynarskiej oraz nawiezienia odpowiednie-
go materiału drogowego.

dokończenie na str. 4dokończenie na str. 4dokończenie na str. 4dokończenie na str. 4dokończenie na str. 4
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7. Drogi powiatowe
Przez kilka ostatnich dni lipca trwały in-

tensywne prace modernizacyjne na drodze
powiatowej Nasielsk – Pomiechówek. Frag-
ment tej drogi o długości 3100m, na odcin-
ku od Siennicy do Bud Siennickich, otrzy-
mał nową nawierzchnię asfaltową. Popra-
wiono również pobocza oraz namalowano
linie. Prace wykonywała znana na naszym
terenie (i nie tylko) firma z Płońska – Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych.
Roboty drogowe były prowadzone szybko
i sprawnie. Na czas prowadzonych prac były
wyznaczone objazdy. Krótkotrwałe niedo-
godności spowodowane modernizacją drogi
rekompensuje przyjemność poruszania się
pojazdami po tym ważnym dla całej naszej
gminy szlaku.

Przewiduje się, że jeszcze w bieżącym roku
będzie modernizowany kolejny odcinek tej
trasy. Tym razem prace na odcinku o długo-
ści 3500m mają być prowadzone od strony
Pomiechówka.

8. Drogi wojewódzkie
Dobiegła końca modernizacja kolejnego

odcinka drogi wojewódzkiej Nasielsk – Przy-
borowice. Prace trwały stosunkowo  długo.
Prowadzono je przy dużym natężeniu ruchu.
Unowocześniona droga wygląda okazale. Jeź-
dzi się po niej bardzo dobrze. Zadanie reali-
zowały dwie firmy – Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych z Płońska i firma
,,Efekt” z Warszawy.

W trakcie prac mieszkańcy gminy wnosili
wiele uwag, co do przyjętych rozwiązań. Zgła-
szane były też interpelacje w czasie sesji Rady.
Zarządca drogi i wykonawcy odnosili się do
nich życzliwie i albo uzasadniali potrzebę ta-
kiego a nie innego rozwiązania, albo dokony-
wali drobnych korekt.

Przewiduje się, że jeszcze w tym roku zo-
stanie zmodernizowany fragment tej drogi na
odcinku przebiegającym przez Pieścirogi.

24 lipca odbyła się w Mazowieckim Zarzą-
dzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rada
Techniczna dotycząca wspólnej z nasielskim
samorządem budowy chodnika przy ul. War-
szawskiej. Będzie on miał ok. 700m długości.
Uzgodniono przekazaną przez nasz Urząd do-
kumentację techniczną. Planuje się, że inwe-
stycja ta będzie realizowana jeszcze w bieżą-
cym roku.

9.  Szkoły ponadpodstawowe
LO – eksperyment pedagogiczny

Minister Edukacji Narodowej i Sportu Kry-
styna Łybacka pismem z dnia 10.VII.2003r.,
adresowanym do dyrektora szkoły mgra Zdzi-
sława Suwińskiego, wyraziła zgodę na pro-
wadzenie przez Liceum Ogólnokształcące im.
Jarosława Iwaszkiewicza we współpracy
z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN eks-
perymentu pedagogicznego pt. ,,Kopiec”.
Zgodnie z przyjętymi założeniami jego re-

alizacja rozpocznie się 1.IX. 2003r. i trwać
będzie do 31.VIII.2006r. Wtedy to ekspery-

ment zostanie oceniony przez wspomniany
Instytut sprawujący opiekę naukową

LO – remonty Budynek Liceum Ogól-
nokształcącego jest systematycznie remonto-
wany i modernizowany. W bieżącym roku
zostanie wymieniony dach i podłogi. Z dachu
zostanie usunięty eternit. Będzie on zastąpio-
ny dachówkopodobną blachą stalową, ocyn-
kowaną. Podłogi, po usunięciu wykładziny
PCW, zostaną pokryte tarkietem. Jest to
wzmocniona wykładzina antypoślizgowa
przystosowana do zwiększonego ruchu pie-
szego.

LO – wykopaliska Od 11 sierpnia do koń-
ca wakacji prowadzone będą na nasielskim
,,Kopcu” wykopaliska. Stroną naukową zaj-
muje się Zakład Archeologii Mazowsza i Pod-
lasia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
kierowany przez doc. dra hab. Marka Dulini-
cza. Bezpośrednie kierownictwo na stanowi-
sku archeologicznym sprawował będzie mgr
Mariusz Błoński. Pomagać mu będą studenci
oraz 15 uczniów Liceum Ogólnokształcące-
go.

LO – rekrutacja W roku szkolnym
2003/2004 w dwóch  klasach  pierwszych LO
będzie się uczyło 69 osób. Do klasy poloni-
styczno – historycznej będzie uczęszczało 34.
Druga klasa (mieszana) będzie realizowała
dwa programy: matematyczno – informatycz-
ny i biologiczno – chemiczny. Do tej klasy
przyjęto 35 uczniów.

LO – edukacyjny wyjazd do Anglii
40 uczniów i 3 nauczycieli przebywało

w dniach 24.07.- 03.07. w Londynie. Był to
wyjazd edukacyjny zorganizowany za pośred-
nictwem Europejskiego Centrum Młodzieży
w Łodzi. Uczestnicy wycieczki zwiedzali Lon-
dyn, Oxford i Brighton, poznawali zwyczaje
i tradycje Anglii oraz nabywali umiejętności
językowych. Pobyt nasielskich uczniów
w kraju Szekspira to jedna wielka lekcja ję-
zyka angielskiego, historii, geografii, sztuki,
a nawet ekonomii połączonej z matematyką.
Zorganizowała ją im p. Elżbieta Fijalska.

Zespół Szkół Zawodowych -  Szkoła przy-
gotowuje się do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego. W chwili obecnej trwają intensyw-
ne prace remontowo – modernizacyjne oraz
porządkowe.

180 nowych uczniów rozpocznie naukę
w 6 klasach pierwszych (w ubiegłym roku było
5 klas). Dyrektor ZSZ mgr Grzegorz Duch-
nowski nie kryje zadowolenia z przebiegu te-
gorocznej rekrutacji.

9. Remonty szkół gminnych
We wszystkich szkołach naszej gminy

trwają coroczne wakacyjne prace porządko-
we i prowadzone są większe lub mniejsze re-
monty. Szerzej napiszemy o nich w następ-
nym numerze naszej gazetki. Obecnie za-

mieszczamy krótką informację o pracach pro-
wadzonych w Zespole Szkół nr 1 w Nasiel-
sku. Szkoła zyskała nowe estetyczne ogrodze-
nie. Malowane są korytarze, klatki schodo-
we, drzwi do klas, lamperie w nowym budyn-
ku. W łączniku między starym i nowym bu-
dynkiem wymieniana jest dotychczasowa po-
sadzka na terakotę. Prowadzone są też prace
konserwatorskie w sanitariatach.

Notował  AZ

dokończenie ze str. 3dokończenie ze str. 3dokończenie ze str. 3dokończenie ze str. 3dokończenie ze str. 3
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KRONIKA  POLICYJNA
25 lipca na terenie stacji PKP w Pieścirogach dokonano kradzieży

telefonu komórkowego należącego do podróżnej oczekującej na po-
ciąg. W wyniku podjętej interwencji przez funkcjonariuszy SOK
sprawca kradzieży został ujęty i przekazany policji.

Nocą 25/26 lipca w Nunie nieznani sprawcy dokonali włamania
do pomieszczeń gospodarczych w jednym z gospodarstw skąd skra-
dli kosiarkę spalinową, podkaszarkę spalinową, narzędzia stolarskie
oraz przedłużacz elektryczny 25 m. o łącznej wartości 2500 zł .

28 zgłoszono na posterunek policji fakt kradzieży telefonu komórko-
wego. Dokonał go nieznany sprawca na ulicy POW w dniu 15 lipca wy-
ciągając telefon z kieszeni poszkodowanej idącej ulicą osoby.
W wyniku podjętych działań policji udało się ustalić sprawcę kradzieży.

29.lipca nieznany sprawca skradł stojący pod sklepem spożywczym
przy ul. Krupka rower „Giant” wartości 700 zł.

Nocą 29/30 lipca w Cieksynie nieznani sprawcy dokonali włama-
nia do domku letniskowego i kradzieży znajdujących się tam rzeczy:
telewizora 14” czajnika elektrycznego, odkurzacza o łącznej warto-
ści 380 zł.

Nocą30/31 lipca nieznani sprawcy dwukrotnie dokonywali kra-
dzieży gołębi. Najpierw skradziono 40 gołębi wartości 800 zł w Bu-
dach Siennickich a następnie 26 gołębi wartości 1000 zł. w Cegielni
Psuckiej.

31 lipca w pociągu relacji Warszawa – Hel dwóch osobników do-
konało kradzieży torby turystycznej należącej do jednej z podróżnych.
W wyniku działań podjętych przez Służby Ochrony Kolei zostali za-
trzymani i przekazani policji w Nasielsku.

1 sierpnia w Krzyczkach Marek P. i Piotr K dokonali włamania do
samochodu „Polonez” skąd skradli radioodtwarzacz „WDO” warto-
ści 600 zł. Podjęte przez policję działania doprowadziły do ujęcia
sprawców kradzieży.

Nocą 2 /3 sierpnia Ryszard G., Kamil K. oraz Tomasz B. usiłowali
włamać się do baru na stacji PKP w Nowych Pieścirogach.

Pijani na drogach
14lipca w Nasielsku przy ul. Kilińskiego zatrzymano kierującego

„Polonezem” Krzysztofa R., u którego stwierdzono 1,44 promila al-
koholu we krwi.

19 lipca w Kątnych jadący rowerem Mirosław G. miał 1,48 promi-
la alkoholu w wydychanym powietrzu.

29 lipca w Zaborzu Paweł R. kierował „Fiatem 126p”po spożyciu
alkoholu. Badanie krwi wykazało 0,83 mg/l alkoholu.
30 lipca Leszek Sz. kierował samochodem „Audi” mając we krwi 0,90
i 1,00 mg alkoholu

wynotował M.W.

NA PODBÓJ BIELAWY 3 mecze, strzelając 7 bramek i nie tracąc ani jednej. Kolejnymi poko-
nanymi przez Nasielsk byli: NTS Centrum Nowa Ruda (2:0), Biela-
wica Bielawa (2:0 – był to udany rewanż za mecz w grupie elimina-
cyjnej) i Intermarche Bielawa-Dzierżoniów (3:0).

W półfinałach drużyna NTS Centrum Nowa Ruda przegrała z UM
Bielawa 0:3 (przez prawie cały mecz Nowa Ruda grała w osłabieniu
po czerwonej kartce dla obrońcy), natomiast reprezentacja Nasielska
po zaciętym meczu przegrała pechowo z drużyną Trafory Bester Bie-
lawa w rzutach karnych 2:3 (po 15 minutach gry wynik brzmiał 0:0).
Pokonane w półfinałach drużyny spotkały się w meczu o trzecie miej-
sce w turnieju; po raz drugi w tym turnieju nasielszczanie byli górą
nad  NTS Centrum Nowa Ruda wygrywając tym razem 3:1. Turniej
zakończył się natomiast wygraną drużyny Trafory Bester Bielawa,
która w finale pokonała UM Bielawa po rzutach karnych 4:2 (w nor-
malnym czasie wynik 0:0).
Ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco:
I miejsce – Trafory Bester Bielawa
II miejsce – Urząd Miasta Bielawa
III miejsce – Reprezentacja Nasielska
IV miejsce – NTS Centrum Nowa Ruda

Najlepsze drużyny otrzymały z rąk Pana Ryszarda Dźwiniela, Bur-
mistrza Bielawy pamiątkowe puchary. Królem strzelców turnieju zo-
stał Grzegorz Boczkowski z UM Bielawa (7 bramek), a najlepszym
bramkarzem – Andrzej Kiliś z reprezentacji Nasielska.

Trzeba stwierdzić, iż nasza reprezentacja zanotowała dobry występ:
zajęła 3 miejsce, wygrała 6 meczów, przegrała 3 mecze, strzeliła 17
bramek, a straciła 8. Na specjalne wyróżnienie zasłużyli kibice nasiel-
skiej reprezentacji w osobach pracowników Urzędu Miejskiego w Na-
sielsku, którzy pomimo prażącego słońca dzielnie wspierali dopingiem
swoją drużynę. W uznaniu ich wkładu w sukces drużyny organizato-
rzy imprezy ufundowali dla kibiców z Nasielska tort, który uświetnił
wspólną uroczystą kolację w hotelu po zakończeniu turnieju.

Całe zawody doskonale zorganizował Urząd Miasta Bielawa, tur-
niej przebiegał w przyjacielskiej i pełnej sportowej rywalizacji, a nie
brutalności, atmosferze. Choć czasem w walce na boisku komuś pusz-
czały nerwy, to jednak szybko do głosu dochodziło opamiętanie, zdro-
wy rozsądek i myśl, że przyjechaliśmy do Bielawy dobrze się bawić grą
na boisku. W efekcie żaden z nasielskich zawodników nie otrzymał ani
jednej żółtej czy czerwonej kartki. Naszych zawodników stać było na
gest przeproszenia rywala czy pomoc faulowanemu w zejściu z boiska.
W stworzeniu dobrej atmosfery sportowego widowiska była również
olbrzymia zasługa nasielskich kibiców, którzy kulturalnym dopingiem
uskrzydlali swoją ekipę do jeszcze lepszej gry. Sportową postawę na-
szej reprezentacji dostrzegli zarówno organizatorzy, jak również sę-
dziowie oraz gracze z innych drużyn. Tuż bowiem po zakończeniu tur-
nieju otrzymaliśmy zaproszenie na kolejny turniej do Bielawy w przy-
szłym roku. Jednocześnie jeszcze długo po ceremonii wręczenia na-
gród i zamknięcia turnieju trwały nasze rozmowy i spotkania z organi-
zatorami i pozostałymi drużynami przy wspólnym stole.

Marek Maluchnik
Urząd Miejski w Nasielsku

W upalną sobotę 19 lipca br. na stadionie KS „Bielawianka”
w Bielawie (woj. dolnośląskie) odbył się II Turniej Piłkarskich „7”
o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa – „Sudeckie Lato 2003”. Dla-
czego interesuje nas turniej, który odbył się ponad 400 km od Nasiel-
ska ? Otóż na tegoroczny turniej Burmistrz Bielawy – Ryszard Dźwi-
niel zaprosił również reprezentację Gminy Nasielsk. Stało się tak
dzięki przyjacielskim kontaktom nawiązanym przez zawodników Bie-
lawy i Nasielska podczas Mistrzostw Polski Pracowników Samorzą-
dowych w Halowej Piłce Nożnej. Trzeba tu jednocześnie zaznaczyć,
iż nasielska drużyna była na turnieju jedyną reprezentacją gminy spoza
województwa dolnośląskiego.

W turnieju wzięło udział 10 drużyn, podzielonych na dwie grupy.
Były to: Danfoss Grodzisk Mazowiecki, reprezentacja Nasielska,
Urząd Miasta Opole, Urząd Miasta Bielawa, Bielawica Bielawa (I gru-
pa), Eurodis Wrocław, NTS Centrum Nowa Ruda, Urząd Miasta Ruda
Śląska, Intermarche Bielawa-Dzierżoniów oraz Trafory Bester Biela-
wa (II grupa). Mecze trwały po 15 minut bez przerwy, a na boisku
rywalizowały ze sobą 7-osobowe zespoły.

Rozgrywki grupowe reprezentacja Nasielska przebrnęła wygrając
z Danfoss Grodzisk Maz. 2:1 i z Urzędem Miasta Opole 4:1 oraz
przegrywając 0:2 z Bielawicą i 1:3 z Urzędem Miasta Bielawa. Fazę
ćwierćfinałową nasza ekipa „przeszła” w pięknym stylu, wygrywając



ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)STR. 6

INFORMATORINFORMATORINFORMATORINFORMATORINFORMATOR
MIEJSKIMIEJSKIMIEJSKIMIEJSKIMIEJSKI

Popowo bez ryb
dopływu no-
wej wody. Ob-
niżyło się lu-
stro wody. Za-
kwitły glony.
One pobierają
z wody duże
ilości tlenu.
Nie wystarcza
go dla ryb. Bez
tlenu nie ma
życia. Ryby po
prostu  się
duszą. Wydaje
się, że to może
być przyczyną
śnięcia ryb w
Popowie.

Na zakończenie ważne dwa spostrzeżenia.
W wyniku opisanych wydarzeń nie doszło na
szczęście do większych szkód. Ludzie, którzy
zjedli śnięte ryby czują się dobrze. Nie zatruły
się też krowy, które w tych dniach piły wodę
ze stawu. Bezpieczniej jest jednak w podob-

Przez Popowo płynie (zazwyczaj) maleńka
rzeczka Klusówka. Na niej urządzono okaza-
ły staw. Jego powierzchnia ma blisko hektar.
Jest to bardzo ważny obiekt dla mieszkańców
wioski. Reguluje on stosunki wodne w całej
okolicy. Dopóki wieś nie była zwodociągowa-
na, zbiornik pełnił rolę głównego wodopoju dla
hodowanych w tej miejscowości zwierząt. Nad
brzegami sztucznego jeziorka spotyka się mło-
dzież. Jest to miejsce bardzo urokliwe, można
nawet powiedzieć, że romantyczne.
 Ostatnio jego atrakcją stały się bobry. Zaczę-
ły tu wznosić swoje budowle. Świadectwem ich
bytności są pogryzione pnie potężnych wierzb.
Ich zadomowienie się w tym miejscu wskazu-
je na to, że w strudze i stawie jest w miarę
czysta woda. Były więc też ryby. Karpie, liny,
okonie, karaski i inne jeszcze gatunki. Niewiele
osób wiedziało, że może być ich tutaj aż tak
dużo. Były, ale już ich nie ma.

Wszystko stało się niespodziewanie. Ran-
kiem w przedostatnią sobotę lipca przez wieś
przebiegła hiobowa niemal wieść, że oto w ich
wiejskim stawie ryby pływają po wierzchu
brzuchami do góry. Było ich bardzo dużo. Mie-
liśmy do czynienia ze zjawiskiem tzw. maso-
wego śnięcia ryb.

Nad staw przybywało coraz więcej osób. Za-
stanawiano się, co może być przyczyną tego
zjawiska. Podejrzewano, że ryby mogły zostać
zatrute. Nie przeszkadzało to jednak niektó-
rym osobom w zbieraniu co większych oka-
zów i pakowaniu ich do toreb. Nie przekony-
wały ich też ostrzeżenia, że zjedzenie zatrutej
ryby może być niebezpieczne dla zdrowia
i życia człowieka. Taka gratka nie zdarza się
przecież codziennie, aby ryby ,,łowić” gołymi
rękami.

Martwych ryb przybywało w wodzie z mi-
nuty na minutę. Coraz więcej było ich też na
brzegu. Sytuacja stawała się z każdą miutą
groźniejsza. Najgorsze było to, że nie wiedzia-
no, gdzie szukać pomocy ani nawet kogo po-
wiadomić, aby zbadać przyczynę masowego
śnięcia ryb. Była przecież sobota. Telefony, pod
którymi spodziewano się znaleźć jakąś radę nie
odpowiadały. Powiadomiono redakcję ,,Życia
Nasielska”. Wspólnie z radnym z tego terenu
p. Wojciechem Krzyczkowskim i obecnymi na
miejscu mieszkańcami wsi postanowiliśmy
powiadomić nasielski Komisariat Policji. Wy-
konaliśmy też dokumentację fotograficzną.
Policjanci zareagowali błyskawicznie. Sprawa
jest wyjaśniana przez odpowiednie służby.

Jakie mogą być przyczyny tego rodzaju zja-
wiska? Pytanie to nurtuje tych, którzy się
z nim zetknęli w pamiętną sobotę i niedzielę.
Przyczyn może być kilka. Jedną z nich może
być zatrucie wody. Nie musi być ono celowe.
Wystarczy na przykład bezmyślne wylanie do
wody resztek środków ochrony roślin lub umy-
cie w nieodpowiednim miejscu opryskiwaczy
po wykonanych zabiegach chemizacyjnych.
W wypadku Popowa wydaje się to jednak mało
prawdopodobne, chociaż nie niemożliwe. Tego
typu zjawiska występują też wtedy, gdy ktoś
łowi ryby przy pomocy prądu. Do masowego
śnięcia ryb może przyczynić się też pogoda.
Tegoroczne lato jest bardzo upalne. Rzeka Klu-
sówka wyschła i w stawie w Popowie nie ma

nych wypadkach zachować daleko idącą
ostrożność. Wydarzenie z Popowa pokazuje
też, jak ważne jest zorganizowanie systemu
współdziałających ze sobą służb, mających
podejmować skoordynowane działania w sy-
tuacjach kryzysowych.

AZ

CO W UE ?
PROCES DOSTOSOWAWCZY

W czerwcu br. społeczeństwo polskie w refe-
rendum opowiedziało się za wejściem Polski do
Unii Europejskiej. W wielu dziedzinach jesteśmy
już gotowi do wejścia w struktury Zjednoczo-
nej Europy. Przyjrzyjmy się jednak najważniej-
szym dostosowaniom, jakie Polska musi wpro-
wadzić w nadchodzącym czasie:
- przygotowanie służb celnych do kontroli
w imieniu całej UE importu towarów na ze-
wnętrznej granicy Wspólnoty,
- budowa systemu IACS i przygotowanie do
podziału dopłat bezpośrednich dla rolników,
- uznanie dyplomów szkół średnich i wyższych
krajów UE, a także kwalifikacji zawodowych
wybranych profesji, np. pielęgniarek lub archi-
tektów,
- przyznanie prawa głosu w wyborach lokal-
nych obywatelom UE na stałe mieszkającym
w Polsce,
- zniesienie ograniczeń w świadczeniu na te-
renie Polski usług przez podmioty z UE, szcze-
gólnie w sektorze ubezpieczeniowym,
- wprowadzenie swobody zakupu ziemi pod
inwestycje dla obcego kapitału,
- respektowanie praw autorskich według roz-
wiązań UE, szczególnie odnośnie programów
komputerowych, nagrań muzycznych i wideo,
- udzielanie pomocy państwa tylko na warun-
kach dozwolonych przez prawo europejskie,
w tym w zamian za gwarancję szybkiego przy-
wrócenia rentowności przedsiębiorstwa,
- przeprowadzenie restrukturyzacji hutnictwa,
- wdrożenie unijnych norm sanitarnych,
przede wszystkim przez mleczarnie, zakłady
mięsne oraz gospodarstwa dostarczające mleko,
- dostosowanie stawek podatkowych do mini-
malnej wysokości akcyzy i VAT ustalonych
w prawie europejskim,
- wdrożenie wymogów fiskalnych, bezpieczeń-
stwa technicznego, norm ekologicznych, wymo-

gów socjalnych dla spedytorów drogowych,
- wdrożenie norm bezpieczeństwa pracy obo-
wiązujących w UE, a także zasad przeciwdzia-
łania dyskryminacji na tle płci,
- liberalizacja rynku gazu i rynku energii elek-
trycznej,
- częściowe otwarcie przewozów kolejowych
na konkurencję ze strony spedytorów z krajów
UE,
- świadczenie przez operatorów telekomunika-
cyjnych tzw. usług powszechnych, w tym dostę-
pu do kabin publicznych na terenie całego kra-
ju,
- zniesienie ograniczeń w nabywaniu przez
obcy kapitał spółek nadających programy radio-
we i telewizyjne, promocja emisji dzieł europej-
skich,
- przygotowanie systemu wykorzystania unij-
nych funduszy strukturalnych i funduszy spój-
ności, opracowanie konkretnych programów
wykorzystania grantów UE oraz funduszy na ich
współfinansowanie,
- stopniowe wdrożenie unijnych norm ochro-
ny środowiska, w tym przede wszystkim jakości
wody, ograniczenie emisji związków toksycz-
nych, neutralizacja odpadów stałych, wykorzy-
stanie najbardziej przyjaznych dla środowiska
technologii przez przedsiębiorstwa,
- wprowadzenie w życie unijnych reguł ochro-
ny konsumentów,
- przyjęcie zewnętrznej taryfy celnej przez UE,
co oznacza zasadnicze obniżenie stawek w im-
porcie, ale także lepszy dostęp dla eksporterów
do rynków krajów spoza Unii,
- poprawa skuteczności pracy sądów tak, aby
były w stanie szybko egzekwować zobowiąza-
nia wynikające z prawa europejskiego,
- wprowadzenie wiz dla obywateli Rosji, Ukra-
iny i Białorusi,
- wdrożenie systemu kontroli księgowej unij-
nych środków pomocowych.

Na podstawie „Rzeczpospolitej” przygotował:
Ośrodek Informacji Europejskiej

Urząd Miejski w Nasielsku
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XI Pielgrzymka Ełcka w Nasielsku

Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę
ma już jedenaście lat i od jedenastu też lat jej
trasa wiedzie przez Nasielsk. Również od
początku pątnicy z diecezji ełckiej przy-
bywają do naszego miasteczka zawsze w
dniu 3 sierpnia około godz. 9.oo. Tu naj-
pierw uczestniczą we Mszy św., a następ-
nie spożywają przygotowany przez wier-
nych z nasielskiej parafii posiłek. Potem
przewidziany jest jeszcze krótki czas na
wypoczynek oraz na spotkania z nasiel-
skimi przyjaciółmi. Czas upływa szybko.
Zarówno goście jak i gospodarze chętnie
by ten czas przedłużyli, ale przed pielgrzy-
mami jest jeszcze wiele kilometrów do
przejścia. Nasielski przystanek, to dopie-
ro półmetek pielgrzymiej wędrówki. W
modlitewnym spotkaniu z pielgrzymami
ełckimi uczestniczą też pielgrzymi z na-
sielskiej parafii. Wędrówkę do Jasnogór-
skiej Pani rozpoczynają dopiero za trzy dni
z Pieszą Pielgrzymką Płocką.

Tegoroczne pielgrzymkowe spotkanie
w Nasielsku odbyło się w zasadzie zgod-
nie z przedstawionym wyżej scenariu-
szem. Pewne innowacje spowodowane
zostały tym, że w tym roku odbyło się ono
po raz pierwszy w niedzielę. Msza św.
o godzinie 9.oo była zarówno Mszą św.
pielgrzymkową jak i normalną niedzielną
Mszą św. nasielskiej parafii. Koncelebro-
wało ją 15 kapłanów uczestniczących w piel-
grzymce i proboszcz naszej parafii ks. prałat
Kazimierz Śniegocki.

Było to pewne odstępstwo od jedenastolet-
niej tradycji, ponieważ zgodnie z nią Mszę św.
w Nasielsku odprawiali neoprezbiterzy (kapła-
ni nowo wyświęceni) diecezji ełckiej. Ze wzglę-
du na niedzielę nie mogli opuścić swych para-
fii, przybyć do Nasielska i odprawić swej piel-
grzymkowej prymicyjnej Mszy św. Niekiedy

w tej Mszy św. uczestniczył biskup ełcki ks.
Edward Samsel. Z żalem informujemy naszych
czytelników, że ten zasłużony i cieszący się
sympatią nasielszczan kapłan nie żyje. Zmarł

17 stycznia na rozległy zawał serca. Nowy bi-
skup ełcki ks. Jerzy Mazur z zakonu werbi-
stów jest również wielkim sympatykiem piel-

grzymek. Każdemu z tegorocznych pielgrzy-
mów ełckich wręczył różaniec.

Z osób, do których obecności w pielgrzym-
kowej grupie przywykliśmy, ponownie zabra-
kło najstarszego z pielgrzymkowych kapła-
nów ks. Leona Szatkowskiego. Tylko napraw-
dę ważne powody sprawiają, że nie uczestni-
czy w pielgrzymkowym spotkaniu w Nasiel-
sku. Zawsze chce tu być, ponieważ pochodzi
z naszej parafii i tu mieszka część jego rodzi-

ny. W tym roku nie przybył też do Nasielska
p. Antoni Cieloszczyk – architekt z Pisza. W
pielgrzymkach uczestniczy od 35 lat, a w piel-
grzymkach ełckich w każdym roku od chwili

ich zaistnienia. Prawdopodobnie w najbliż-
szych dniach dołączy jednak do pielgrzymów.

Osobistością ełckich pielgrzymek pieszych

jest ks. Kanonik mjr Kazimierz Gryboś – pro-
boszcz parafii p.w. Ducha Świętego Pocieszy-
ciela w Giżycku. Uczestniczył we wszystkich
tych pielgrzymkach. Od sześciu lat jest ich kie-
rownikiem. Od jego parafian uczestniczących
w pielgrzymce dowiaduję się, że prawdopo-
dobnie przestanie być ich proboszczem, a oni
tego nie chcą. I chociaż nowe stanowisko,
jakie zostanie mu przeznaczone byłoby dla
niego awansem, to są przekonani, że najlep-
szym miejscem służenia ludziom przez tego
gorliwego kapłana jest ich parafia.

Od kilku lat odnotowuję najmłodszego
i najstarszego członka pielgrzymkowej rodzi-
ny. Najwcześniej urodziła się siostra Hanna
Olender z Giżycka. Pytając pątników o jej
wiek dowiaduję się, że ma 20 lat (do setki).
I chociaż ma już za sobą osiem dni wędrówki
i przeszła już ponad dwieście kilometrów, to
uśmiech nie schodzi z jej twarzy. Emanuje
z niej radość, energia, miłość dla bliźnich i...
młodość.

Najmłodszym uczestnikiem pielgrzymki
jest w tym roku pięcioletni Grzesio Ksepka.
Palmę pierwszeństwa dzierży od kilku lat.
W ubiegłym roku pozostał z rodzicami
w domu, ponieważ urodziła mu się siostrzycz-
ka. Zapewne ona w roku przyszłym będzie
najmłodszą uczestniczką ełckiej pielgrzymki.

XI Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę
A.D. 2003 przebiegała pod hasłem: ,,Umiło-
wać Jezusa”. Jej uczestnikami była w więk-
szości młodzież. Do Nasielska przybyło 630
pątników. W Nasielsku dołączyły 3 osoby.
Wśród pielgrzymów było 16 księży, 5 sióstr
zakonnych i 12 kleryków.

Gospodarze, nasielscy parafianie, nie za-

dokończenie na str. 18dokończenie na str. 18dokończenie na str. 18dokończenie na str. 18dokończenie na str. 18

W środku siedzi ks. Kazimierz Gryboś kierownik Ełckiej Pielgrzymki Pieszej.

Oprawę muzyczną pielgrzymkowych nabożeństw zapewniał własny zespół i chór
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Program uroczystości :

1630 Przybycie Gości Honorowych.

1635 Wprowadzenie Posterunku Honorowego.

1645 Wprowadzenie Pocztów Sztandarowych.

1700 Msza św. z homilią.

1750 Wprowadzenie wojskowej asysty honorowej.

1800 Rozpoczęcie uroczystości wojskowej.

Złożenie meldunku, przegląd pododdziału,
przywitanie z żołnierzami.

1810 Hymn RP.

1815 Przywitanie i wystąpienia Burmistrza
Nasielska i Gości Honorowych.

1830 Apel Poległych.

Salwa honorowa

1840 Złożenie wieńców i kwiatów.

1855 Defilada Wojskowa.

1905 Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk
Lądowych.

1915 Zakończenie Uroczystości.

O godz. 16.00 wyjazd autokarów z przed Urzędu Miejskiego
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JAN – POL nadzieją dla niepełnosprawnych
JAN – POL jest prywatnym przedsiębior-

stwem produkcyjno – handlowo – usługowym.
Jego właścicielem jest p. Janusz Konerberger.
Firma ma status zakładu pracy chronionej.
Aby uzyskać taki status, 40 % załogi musi
mieć orzeczoną niepeł-
nosprawność lub inwa-
lidztwo. W zakładzie
pana Janusza ponad 80
% załogi to ludzie nie-
pełnosprawni. Na
ogólną liczbę 99 zatrud-
nionych, 80 osób posia-
da grupę inwalidzką lub
orzeczony stopień nie-
pełnosprawności.

Myślę, że uzyskany
procentowy wynik za-
trudnienia osób niepeł-
nosprawnych w tym za-
kładzie jest swoistym re-
kordem na skalę ogólno-
polską. Większość tego
typu zakładów ma kło-
pot z uzyskaniem wyma-
ganych 40% zatrudnie-
nia inwalidów. I nie wy-
nika on wcale z braku
chętnych do pracy inwa-
lidów, lecz w głównej
mierze ze względów
ekonomicznych. Po pro-
stu działalność firm przy zbyt dużym procen-
cie zatrudnionych inwalidów staje się nieopła-
calna. Wtedy słyszy się najczęściej stwierdze-
nie, że winno jest państwo. Pan Konerberger
uważa, że jest wprost przeciwnie – państwo
wspiera przedsiębiorstwa zatrudniające nie-
pełnosprawnych. Trzeba tylko umieć z tego
wsparcia korzystać.

Uzyskanie opłacalności w tego typu zakła-
dzie nie jest najłatwiejsze. Trudności potęgu-
je opłakany stan polskiej gospodarki. Braku-
je zamówień. Dlatego trzeba się wiele natru-
dzić, aby uzyskać pozytywny efekt. Zatrud-
nienie musi być zracjonalizowane. Admini-
stracja musi być ograniczona do niezbędne-
go minimum. A jak pracować – tego właśnie
uczy właściciel własnym przykładem. Oczy-

wiście p. Konerberger nie chce, aby wszyscy
pracowali tak jak on. A jak on pracuje wie
dobrze jego załoga, znajomi, a najbardziej jego
najbliższa rodzina. Bo właśnie dzięki jego za-
radności, zapobiegliwości, umiejętnościom

organizatorskim, poświęceniu prawie 100
mieszkańców gminy Nasielsk ma pracę. I mają
ją ci, dla których znalezienie pracy jest naj-
trudniejsze, mają ją inwalidzi.

Przedsiębiorstwo p. Konerbergera ma
dobrą markę u kontrahentów. A jest ich kil-
ku . Najważniejsi to: Polmo Łomianki, TRW
Pruszków, Cati Płochocin. Pan Janusz szcze-
gólnie ceni sobie współpracę z panem Tade-
uszem Czachorowskim – właścicielem Elek-
troplastu.

Firma JAN – POL zajmuje się głównie
montażem podzespołów z branży samocho-
dowej i elektrycznej. Podejmuje też jednak
każdą pracę, którą mogą wykonać ludzie nie-
pełnosprawni. Pakują na przykład rajstopy.

Baza, jaką dysponuje firma, nie jest z pew-

nością najlepsza. Do tego nowe czasy niosą
nowe wymagania. Dobrze rozumie to właści-
ciel firmy. Stawia na nowoczesność. Podjął
działania mające na celu uzyskanie certyfika-
tu zarządzania jakością  ISO 9001. Rozbu-

dowuje zakład i mo-
dernizuje jego starą
część.

I rzecz najbar-
dziej charaktery-
styczna dla atmosfe-
ry panującej
w przedsiębiorstwie
JAN – POL. Pra-
cownicy wysyłani są
na turnusy rehabili-
tacyjne. Często sam
właściciel zawozi
ich na miejsce,
gdzie się one odby-
wają. Organizuje
też dla załogi wy-
cieczki. Za kilka dni
jadą do Ciechocin-
ka na koncert Kazi-
mierza Kowalskie-
go. W zakładzie
funkcjonuje stołów-
ka. Nie służy tylko
do jedzenia. Ostat-
nio prezentowane
były w niej obrazy

nasielskiego malarza Jacka Gałężewskiego, bo
jak mówi p. Konerberger nie samym chlebem
żyje człowiek.

Znajomi pytają często właściciela JAN-
POL-u, dlaczego tak ciężko pracuje. Przecież
mógłby żyć sobie spokojnie i troszczyć się
tylko o siebie i o swoją rodzinę. Delikatnie
się wtedy uśmiecha i odpowiada, że tak zo-
stał wychowany przez rodziców i harcerstwo.
Kiedyś druh Janusz Konerberger składał har-
cerskie przyrzeczenie, a w nim zobowiązał się,
że będzie posłuszny Prawu Harcerskiemu,
a jego punkt piąty brzmi: ,,Harcerz spieszy
innym z pomocą, nie opuści nikogo w potrze-
bie”. Swoją działalnością pokazuje, jak nale-
ży rozumieć stwierdzenie: ,,na słowie harce-
rza polegaj jak na Zawiszy”.

AZ

Przedunijne spotkanie
z programów strukturalnych. Zaproszeni pre-
legenci posiadają ogromną wiedzę na tematy
związane z wejściem Polski do Unii Europej-
skiej. Ważnym ogniwem tej wiedzy jest znajo-
mość mechanizmów, jakie przygotowali unij-
ni eksperci dla dania szans społeczeństwom
krajów przygotowujących się do wejścia do
struktur unijnych  na równanie do poziomu
cywilizacyjnego krajów, które już są w tych
strukturach. Podstawą tych mechanizmów są
pieniądze. Środki są jednak tylko instrumen-
tem wspomagającym. Otrzymają je ci, którzy
potrafią je wykorzystać i pomnożyć, a nie ci,
którzy chcą je jedynie ,,skonsumować.”

Goście przekonywali, że pieniądze unijne
są do wzięcia i warto po nie sięgnąć. Twier-
dzili, że nie jest to trudne i zachęcali zebra-

nych do uczestnictwa w różnego rodzaju
szkoleniach. Wskazywali, że są też szkolenia
bezpłatne. Organizuje je na przykład Mini-
sterstwo Rolnictwa.

Spotkanie zorganizowane przez prezesa
Koła SKL – RNP p. Lesława Lisieckiego było
bardzo pożyteczne. O jego wartości zadecy-
dował w pierwszym rzędzie dobór prelegen-
tów. Warte podkreślenia jest też to, że cho-
ciaż było ono zorganizowane przez strukturę
polityczną, to tematem prelekcji i dyskusji
były wyłącznie treści merytoryczne.

Prezes nasielskiego Koła SKL-RNP poin-
formował, że w związku z dużym zaintereso-
waniem problematyką omawianą na spotka-
niu, pani Katarzyna Skórzyńska wyraziła chęć
ponownego spotkania z przedsiębiorczymi
ludźmi z terenu gminy Nasielsk.

AZ

23 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego odbyło się spotkanie zorganizowane
przez Zarząd Koła Stronnictwa Konserwa-
tywno – Ludowego Ruch Nowej Polski w Na-
sielsku z p. Katarzyną Skórzyńską b. wicemi-
nister Komitetu Integracji Europejskiej, p. Ja-
nuszem Bylińskim b. Ministrem Rolnictwa i
p. Krzysztofem Brzóska. Prowadził je prezes
Koła SKL RNP p. Lesław Lisiecki. W konfe-
rencji uczestniczył Burmistrz Miasta p. Ber-
nard Mucha i prezes powiatowej struktury
SKL p. Henryk Mędrecki.

Spotkanie miało charakter informacyjny.
Przybyli na nie mieszkańcy naszej gminy mo-
gli poszerzyć swoją wiedzę na temat możliwo-
ści pozyskiwania środków inwestycyjnych
z programów przedakcesyjnych, a następnie
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Po raz drugi dzieci z terenu naszej gminy
uczestniczyły w kolonii zorganizowanej przez

Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa
Kalasancjusza z Warszawy.

Od marca 2003 roku Stowarzyszenie to ma
swój oddział terenowy w Nasielsku. Skupia
wszystkich tych, którym zależy na kształto-
waniu serc i umysłów młodzieży, wedle słów
ks. Stanisława Konarskiego: „Dokładajcie
wszelkich starań, kształcąc serce cnotami,
umysł naukami, ciało ćwiczeniami”.

Zapisy na kolonię prowadzili: p. Bogdan
Ruszkowski, p. Maria Brzezińska oraz p. Ewa,

Wioletta i Halina Kamińskie.
W pierwszym turnusie uczestniczyło 43

osoby. Dzieci i młodzież wypoczywały
w Ustroniu Morskim. Podczas dwutygodnio-
wego wypoczynku miały możliwość zwiedza-
nia Kołobrzegu, rejs statkiem „Santa Maria”
oraz gry i zabawy w miasteczku indiańskim.

Pod czujnym okiem ratownika zażywały
morskich kąpieli.

Druga grupa - 48 osobowa - od 13 do 26
lipca wypoczywała w Gołkowicach. Ten czas
upłynął bardzo szybko. W trakcie pobytu dzie-
ci wędrowały szlakami Beskidu Sądeckiego

m.in. zdobyły szczyt góry Przehyba, zaś gru-
pa najwytrwalszych weszła na Trzy Korony.
Podziwiano piękno gór wędrując Wąwozem
Homole, Suchą Doliną.

Ponadto zorganizowane były jednodniowe
wycieczki autokarowe do Krynicy, Szczaw-
nicy i Piwnicznej.

Na koloniach czas spędzony w ośrodku to
gry, zabawy kolonijne, kąpiele, dzięki którym
trudno było się nudzić. Osoby, które pierw-
szy raz były na kolonii przeszły chrzest i otrzy-
mały certyfikat. W trakcie konkursu piosenki
wyłoniły się młode talenty. „Randka w ciem-
no”, „śluby kolonijne”, wybory Miss i Miste-
ra kolonii były super zabawą, dzięki którym
czas spędzony na koloniach pozostanie na
długo w pamięci. Nie zabrakło również za-
wodów sportowych i wspólnych pląsów przy
ognisku.

Czas rozstania był chwilą smutku i łez
w oczach. Przyjaźnie, które zawiązały się na
koloniach pozostaną na długo w pamięci
uczestników.

Organizatorzy kolonii pragną serdecznie
podziękować wszystkim tym, dzięki którym
doszło do jej zorganizowania. Panu Burmi-
strzowi i Radzie Gminy oraz Pani Pełnomoc-
nik ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoho-
lowym za całkowite sfinansowanie kosztu
przejazdu dzieci na oba turnusy oraz opłace-
nie pobytu na kolonii dla dziewięciorga dzie-
ci ze świetlic terapeutycznych.

Księdzu Proboszczowi i Księżom Wikariu-
szom z Parafii św. Wojciecha w Nasielsku za
okazaną pomoc i duchowe wsparcie.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ko-
lejna grupa młodych ludzi będzie miała moż-
liwość uczestniczenia w wyjazdach organizo-
wanych przez PARAFIADĘ.
Do zobaczenia za rok!

Ewa i Wioletta Kamińskie

WAKACJE Z PARAFIADĄ

Wesołe kolonie Caritasu
go. Wyjeżdżano też na wycieczki do Płocka.

C a r i t a s
jest insty-
tucją ko-
ścielną, stąd
nic dziwne-
go, że za-
dbano o
możliwość
u c z e s t n i -
czenia w na-
b o ż e ń -
stwach. Co-
d z i e n n i e
można było
pójść do ko-
ścioła. Przy-
musu jed-
nak nie
było. Trzy
razy w ciągu
t u r n u s u
były odpra-
wiane polo-
we Msze św. w Ośrodku.

Caritas organizuje kolonie za pośrednic-
twem parafii. One też mają swój udział finan-
sowy w organizacji imprezy. Zapewniają po-

nadto opiekunów. Nasz ksiądz proboszcz zor-
ganizował transport oraz przeznaczył pewną
kwotę pieniędzy na bilety autobusowe, bilety

wstępu, lody i inne drobne wydatki. Do wy-
jazdu dzieci na kolonie bardzo sympatycznie
odniósł się dyrektor nasielskiej SKR, obniża-
jąc znacznie koszt wynajmu autokaru.

AZ

Od lat Caritas diecezji płockiej organizuje
kolonie letnie dla dzieci z rodzin mających
różnego rodzaju kłopoty. Sytuacja politycz-
no – gospodarcza sprawia, że takich rodzin
przybywa z dnia na dzień. Stąd wzrasta za-
potrzebowanie na inicjatywy i działania dzię-
ki którym zwiększy się ilość miejsc w tego
typu formach wakacyjnego wypoczynku.

Caritas ma w tej dziedzinie ogromne do-
świadczenie. Chociaż nie oferuje luksusów, to
jednak dzieci chętnie jeżdżą na kolonie orga-
nizowane przez tę instytucję. Duża w tym za-
sługa wolontariuszy, którzy swoją pracą, po-
dejmowaną dobrowolnie, wspierają działania
organizatorów i sprawiają radość dzieciom.

Dzieci z naszej gminy często korzystają
z kolonii Caritasu. W tym roku zaproszono je
do ośrodka tej instytucji w Soczewce koło
Płocka. Przebywały tam przez dwa tygodnie
w dniach 23.VII – 5.VIII.  Opiekę w ramach
wolontariatu sprawowała p. mgr Ewa Żołnie-
rzak. Jej obecność w Soczewce miała i tę za-
letę, że dzięki temu, iż jest instruktorką pły-
wania i ratownikiem WOPR, jej podopieczni
mogli więcej czasu spędzać nad wodą i uczyć
się pływania. Dużo było też zajęć sportowych,
gier terenowych i różnego rodzaju konkur-
sów. Chętni mogli uczyć się języka angielskie-

Koloniści Caritasu z Nasielska w ptaszarni płockiego ZOO
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Nowa figurka w Lorcinie
Nowa figurka w Lorcinie wzbudza duże za-

interesowanie osób przemieszczających się
drogą wojewódzką Nasielsk – Legionowo ze
względu na swój
charakterystycz-
ny wygląd. Użyty
do jej budowy
materiał naśladu-
jący kamień spra-
wia, że wygląda
bardzo dostojnie i
nieco archaicz-
nie. Drugim ele-
mentem zwraca-
jącym uwagę
podróżnych jest
rzadko spotykana
w naszym kraju w
tego typu budow-
lach grota, w któ-
rej umieszczona
jest figurka Mat-
ki Bożej.

W miejscu
obecnej figurki
stał bardzo stary,
drewniany krzyż.
Jego ramiona chy-
liły się do ziemi.
Niewiele poma-
gały prace reno-
wacyjne. Miesz-
kańcy wsi posta-
nowili wybudo-
wać w tym sa-
mym miejscu
nowy krzyż, a nową budowlę wzbogacić o ele-
ment Maryjny. Wybór miejsca też był ważny.
Tu, jak pamiętają najstarsi mieszkańcy wsi,
krzyże stały zawsze. W miejsce starych, zmur-
szałych stawiano nowe.

Sołtys, p. Zbigniew Milewski, zwołał ze-

branie mieszkańców wsi. Zapadła na nim de-
cyzja w sprawie budowy nowej figurki. Pod-
jęte zostały też działania w celu zebrania pie-

niędzy, zakupu ma-
teriałów i samych
prac budowlanych.
W realizację pomy-
słu włączyli się
wszyscy mieszkań-
cy Lorcina, a w ko-
ordynacji prac
p. Sołtysowi poma-
gała p. Wanda Ja-
strzębska i p. Adam
Sekutowicz. Budo-
wę wsparły ponadto
osoby spowinowa-
cone z mieszkańca-
mi Lorcina. Znaleźli
się też sponsorzy.

Budowę przy-
drożnej figurki
w Lorcinie zakoń-
czono w lipcu
2003r. Postawiono
ją na chwałę Bożą.
Jest ona dziełem
serc i rąk oraz do-
wodem wiary
mieszkańców Lorci-
na i ich przyjaciół.

Uroczys tość
poświęcenia figurki
miała miejsce 27 lip-
ca. Przewodził jej
dziekan nasielski

ks. prałat Kazimierz Śniegocki. Po Komunii
św. odczytano Akt Zawierzenia. Opiece Matki
Bożej powierzono w nim mieszkańców wsi
Lorcin - każdy dom, każdą rodzinę, jej człon-
ków obecnych i nieobecnych, chorych i cier-
piących.

AZ

Św. Krzysztof – patron kierowców
Wydaje się, że obecnie najbardziej popu-

larnym imieniem jest imię Krzysztof. Przy-
czyną tego stanu rzeczy nie jest jednak czę-
stotliwość nadawania go małym chłopcom,
lecz fakt pamięci o dziedzinie życia, której pa-

tronuje św. Krzysztof. Uważany jest on za orę-
downika podróżnych, a zwłaszcza kierowców.
A kierowcami byliśmy, jesteśmy lub będzie-
my prawie wszyscy. Patronalne święto św.
Krzysztofa przypada 25 lipca. W okolicach
tego dnia w wielu parafiach odbywa się świę-
cenie pojazdów. W modlitwach, jakie są z tej
okazji zanoszone do Boga, kapłani proszą o
błogosławieństwo dla wszystkich tych, któ-
rzy tymi pojazdami kierują, a także modlą się
za tych, którzy z pojazdów korzystają lub mają
z nimi jakąkolwiek styczność.

Imię Krzysztof nosiło ośmiu świętych i sze-
ściu błogosławionych. Pochodzi ono z języka
greckiego (Christophoros). Tłumaczy się je
jako ,,niosący Chrystusa”. Jego powstanie
,,wyjaśniają” bardzo stare legendy.

Ten pierwszy Krzysztof, a on właśnie pa-
tronuje kierowcom, żył w III w. naszej ery.
Początkowo był poganinem. Rodzice nazwa-
li go Reprobus, co oznacza kogoś odrażają-
cego. Przyczyną tego przydomku był wygląd
jego twarzy. Miała ona przypominać twarz
psa. Ten brzydal był jednak wyjątkowo silny.
Chciał służyć najpotężniejszemu panu. Naj-
pierw służył królowi, ale gdy dowiedział się,
że ten boi się szatana, zmienił chlebodawcę.
Wkrótce przekonał się, że ten też się boi, a
osobą, której się boi, jest  Chrystus. To wzbu-
dziło jego ciekawość, ponieważ nie wiedział,
kim jest ów Chrystus, którego boi się nawet
szatan.

Reprobus zapoznał się więc z Jego nauką i
zdecydował się przyjąć chrześcijaństwo. Po-
stanowił też, że musi odpokutować za dotych-
czasową służbę szatanowi. Formą pokuty mia-

ło być przenoszenie przez Jordan pielgrzymów
przybywających do Ziemi Świętej. Do tej funk-
cji nadawał się wyjątkowo, był przecież nie-
zwykle silny. Pewnego razu z prośbą o prze-
niesienie przez rzekę zwróciło się do niego
małe dziecko. Kiedy je przenosił, okazało się,
że jego ciężar wgniata go w dno rzeki. To go
zdumiało. Zapytał więc, kim ono jest. W od-
powiedzi usłyszał, że niósł na swych ramio-
nach Jezusa Chrystusa. Niektóre z legend opo-
wiadających o dziejach Reprobusa – Krzysz-
tofa mówią, że właśnie chrztu św. miał mu
udzielić sam Jezus Chrystus. Wtedy też Zba-
wiciel przywrócił mu ludzki wygląd twarzy.

Przypominam, że to co napisałem powy-
żej jest tylko legendą. Ile jest w niej prawdy,
trudno powiedzieć. Faktem jest jednak to, że
wkrótce po męczeńskiej śmierci, która stała
się jego udziałem, narodził się kult jego oso-
by. Na obrazach był przedstawiany w momen-
cie, gdy na swych ramionach przenosił przez
rzekę Pana Jezusa. Taki też obrazek otrzymali
w ostatnią niedzielę lipca kierowcy, którzy

przed nasielską świątynią i przed innymi świą-
tyniami w kraju święcili swe pojazdy. Trady-
cyjnie już, na jego odwrocie, umieszczona jest
jedna z wersji modlitwy kierowcy. Jest ona
najbardziej znana naszym kierowcom. Przy-
toczę więc wersję mniej znaną, ale często też
przytaczaną na pamiątkach przeznaczonych
do umieszczenia w samochodach. Oto jej
tekst: ,,Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko,
abym na drogach nikogo nie skrzywdził. Na-
ucz mnie używać pojazdów dla dobra bliźnich
i pohamuj pokusę prędkości. Amen.”

Figurka, którą prezentujemy, przedstawia
św. Krzysztofa. Stoi ona w ogrodzie przy wi-
kariacie. Nasielscy duszpasterze zakupili ją z
ofiar, jakie składają kierowcy z okazji świę-
cenia ich pojazdów. Ciekawostką jest to, że
postument pod nią został wykonany poprzez
obmurowanie naziemnej cembrowiny nie uży-
wanej obecnie studni. To usytuowanie figur-
ki na studni ma też pewien wymiar symbo-
liczny, wszak ważnym elementem umieszczo-
nym na wszystkich obrazach poświęconych
świętemu Krzysztofowi jest woda.

AZ.
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Konkurs fotograficzno – historyczny
Przydrożne krzyże, figurki i kapliczki są bogactwem kulturowym naszej gminy. Jest ich

bardzo dużo i są bardzo piękne. Nic nie jest jednak wieczne. Stare ustępuje nowemu. Chcie-
libyśmy dla przyszłych pokoleń utrwalić w fotografii to, co nam pozostawili nasi przodkowie
oraz to, co jest dorobkiem naszego pokolenia. Dlatego Nasielski Ośrodek Kultury i Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Nasielskiej ogłaszają konkurs fotograficzno – historyczny. Jego regu-
lamin podamy w następnym numerze naszego pisma. Już dziś można jednak podjąć przygo-
towania do uczestnictwa w konkursie. Fotografujmy przydrożne krzyże, figurki i kapliczki.
Zbierzmy też o nich jak najwięcej informacji. To właśnie będzie przedmiotem konkursu.

Organizatorzy

ZAPROSZENIE
W dniach 15-16.08.2003r.

w Pieścirogach Starych
na nowo powstałym boisku

piłkarskim odbędzie się
festyn sportowo
– rekreacyjny.

Szczegóły na plakatach.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA NASIELSK

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
PRZEDSZKOLA W PIEŚCIROGACH STARYCH

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie wymagań określonych w rozporzą-
dzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powin-
ny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze
w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U.Nr 89, poz.826).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu, wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szko

ły/placówki;
2) kwestionariusz osobowy;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
5) aktualną ocenę pracy;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowniczym.

Oferty kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, na adres:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
ul. Piłsudskiego 6 05-190 Nasielsk

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:
Burmistrza Miasta Nasielsk

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną po-
wiadomieni indywidualnie.

BURMISTRZ MIASTA NASIELSK oraz NASIELSKI OŚRODEK KULTURY
ogłaszają konkurs poetycki pt. „Nasielsk – mój zakątek”.

Poeci, wielcy i ci mniej znani, pisali swoje
utwory o różnej tematyce. Opisywali swoje
uczucia, ale też opiewali ulubione miejsca,
szczególnie te związane z ich życiem, miło-
ścią, codziennymi doświadczeniami.

Na Ziemi Nasielskiej również mieszkają
poeci; są tacy, którzy już próbowali swoich
sił w poezji, być może nawet publikowali swo-
je utwory, ale na pewno są też tacy, którzy
dopiero zaczynają pisać, którzy nie zdobyli
się wcześniej na odwagę lub którzy nie trafili
jeszcze na „swój” temat. Dlatego też uważa-
my, że dla wszystkich poetów tematyka naj-
bliższego otoczenia będzie dobra do ujawnie-
nia swoich umiejętności pisarskich.

Tematyka konkursu poetyckiego obejmu-
je Nasielsk (miasto i gminę) w szerokim po-
jęciu: terenu, krajobrazu, mieszkańców, prze-
żyć, uczuć, wydarzeń, historii, itd.

Uczestnikami konkursu mogą być miesz-
kańcy Miasta i Gminy Nasielsk, a także oso-
by mieszkające poza Nasielskiem, które jed-
nak czują więź z naszą gminą. Każdy uczest-
nik konkursu może przygotować i złożyć nie
więcej niż 3 utwory, nie dłuższe niż strona
formatu A4, napisane czytelnym pismem,

najlepiej komputerowo lub maszynowo. For-
ma wiersza – dowolna (wiersz rymowany,
wiersz bez rymów, itp.). W konkursie będą
uwzględnione tylko utwory przygotowane
indywidualnie, nie będą oceniane prace zbio-
rowe.

Wiersze należy umieścić w zaklejonej ko-
percie, na kopercie powinien znajdować się
napis: KONKURS POETYCKI „NASIELSK
– MÓJ ZAKĄTEK”. W kopercie należy rów-
nież umieścić kartkę z podaniem danych au-
tora: imię i nazwisko, adres, ewentualnie te-
lefon kontaktowy, rok urodzenia, kategoria,
w której autor bierze udział, w przypadku
uczniów – szkoła, klasa. Uczniów z kategorii
I-III może zgłosić szkoła, podając wszystkie
konieczne dane autorów. Koperty należy skła-
dać do końca października br. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Kilińskie-
go 10, I piętro, pokój nr 12.
Konkurs będzie rozstrzygnięty w następują-
cych kategoriach:
I kategoria – uczniowie szkół podstawowych,
II kategoria – uczniowie szkół gimnazjalnych,
III kategoria – uczniowie szkół średnich,
IV kategoria – dorośli.

Utwory będzie oceniać komisja konkurso-
wa powołana przez Burmistrza Miasta Na-
sielsk, w skład której wejdą osoby zajmujące
się kulturą oraz specjaliści z zakresu języka
polskiego. Komisja wybierze po 3 najlepsze
wiersze z każdej kategorii, których autorzy
otrzymają pamiątkowe statuetki, dyplomy
oraz nagrody. Werdykt komisji konkursowej
jest ostateczny. Wszyscy uczestnicy otrzymają
dyplomy uczestnictwa w konkursie. Jednocze-
śnie zgłoszone do konkursu wiersze zostaną
zamieszczone w wydanym przez Urząd Miej-
ski w Nasielsku tomiku poezji nasielskiej.
Rozdanie nagród odbędzie się w dniu 11 li-
stopada br. w trakcie uroczystości związanych
z rocznicą nadania praw miejskich dla Na-
sielska.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane
na łamach lokalnej prasy oraz na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Życzymy wszystkim powodzenia !

Organizatorzy

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTORAT

SANITARNY
w Nowym Dworze Mazowieckim

KOMUNIKAT Nr 2
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sani-

tarny w Nowym Dworze Mazowieckim zgod-
nie z ustawą z dnia 14.03.1985r. o Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 90
z 1998r. Poz. 575 z późniejszymi zmianami),
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
16.10.2002r. w sprawie wymagań, jakim po-
winna odpowiadać woda w kąpieliskach oraz
w oparciu o wyniki przeprowadzonych w mie-
siącu lipcu 2003 roku badań wód powierzch-
niowych informuje, że:
Nie dopuszcza do kąpieli
kąpieliska:
1) rzeka Narew – Nowy Dwór Maz. – przy
Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunko-
wym

W miejscu, gdzie woda nie może być wy-
korzystana do kąpieli należy umieścić tablice
informujące o zakazie kąpieli.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Nowym Dworze Mazowieckim
lek. med. Romuald Bednarski
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BURMISTRZ MIASTA
NASIELSK

Nasielsk, 2003-07-31
G.72241/9/03

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 roku Nr 46, póz. 543
z późniejszymi zmianami) oraz:
l) Uchwały Nr XI/102/99 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 sierp-
nia 1999 roku w sprawie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego
2) Uchwały Nr 64/2001 Zarządu niezabudowanych Miejskiego w
Nasielsku z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie ustalenia ceny l m2

dla niezabudowanych nieruchomości, położonych w mieście Nasiel-
sku przy ulicy Warszawskiej, oznaczonych między innymi jako dział-
ka nr 1392/9
3) Zarządzeń Nr 62/2003 Burmistrza Miasta Nasielska z dnia 30
czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia ceny l m2 dla nieruchomości,
położonych w mieście Nasielsku przy ulicy Sosnowej, oznaczonych
jako działka nr 1392/11, 1392/12, 1392/13,1392/14
4) Zarządzenia Nr 68/2003 Burmistrza Miasta Nasielska z dnia 11
lipca 2003 roku w sprawie ustalenia ceny Im2 dla niezabudowanych
nieruchomości, położonych w mieście Nasielsku przy ulicy Sosno-
wej, oznaczonych jako działka nr 1392/8, 1392/9, 1392/10
podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych
w mieście Nasielsku przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego.
I. Nieruchomość położona przy ulicy Warszawskiej, oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka:
l) nr 1394/9 o powierzchni 1158m2

cena wywoławcza 20.844,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość:
- uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 26022.
- znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną
- na nieruchomości przebiega wodociąg
II. Nieruchomość położona przy ulicy Sosnowej, oznaczona w ewi-
dencji gruntów jako działka:
l) nr 1392/8 o powierzchni 1079 m2

cena wywoławcza 16.185,00 zł.
2) nr 1392/9 o powierzchni 1178 m2

cena wywoławcza 17.670,00 zł.
3) nr 1392/10 o powierzchni 1176 m2

cena wywoławcza 17.640,00 zł.
4) nr 1392/11 o powierzchni 1175 m2

cena wywoławcza 17.625,00 zł.
5) nr 1392/12 o powierzchni 1173 m2

cena wywoławcza 17.595,00 zł.
6) nr 1392/13 o powierzchni 1172 m2

cena wywoławcza 17.580,00 zł.
7) nr 1392/14 o powierzchni 1165 m2

cena wywoławcza 17.475,00 zł.
Przedmiotowe nieruchomości:
- uregulowane są w Księdze Wieczyste KW Nr 11101
- znajdują się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Nasielsku w okresie od dnia 06.08. - 01.09.2003 roku.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 21 dni od dnia ogłosze-

nia w prasie.

Nasielsk, dnia 2003-08-05
G.72241/10/03

Na podstawie art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz. 543
z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Nr XII/92/03 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości
podaję do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości
położonej w miejscowości CHRCYNNO, gmina Nasielsk przeznaczonej
do sprzedaży wraz z zabudowaniami i innymi urządzeniami znajdujący-
mi się na nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 348, 349 o ogólnej po-
wierzchni 7,08 ha, posiadająca Księgę Wieczystą KW Nr 37906.
2. Opis nieruchomości :
Nieruchomość zlokalizowana jest w kompleksie leśnym około 1,5 km
na zachód od miejscowości Chrcynno.
Zabudowana jest budynkami i budowlami po byłej jednostce wojsko-
wej. Obiekt posiada własną stację transformatorową, ujęcie wody ze
studni głębinowej, lokalną kotłownię zabezpieczającą potrzeby grzew-
cze oraz własną kontenerową oczyszczalnię ścieków. Ponadto na obiek-
cie istnieje sieć lokalnych, utwardzonych dróg i placów wraz z oświetle-
niem. Dojazd do nieruchomości zapewniają dwie drogi gruntowe. Na
nieruchomości znajdują się następujące zabudowania: budynek kosza-
rowy, budynek sztabowy ze stołówką i izbą chorych, kotłownia, budy-
nek kantyny, wiaty, magazyny, garaże, trafostacja, piwnica, schron, stud-
nia głębinowa, stacja paliw, zbiornik przeciwpożarowy, budowla oczysz-
czalni ścieków, osadnik.
3. Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość musi być wykorzystana na cele użyteczności publicz-
nej tj. zdrowia i opieki społecznej lub turystyki, sportu i rekreacji.
4. Termin zagospodarowania :
- rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem nieruchomości
6 miesięcy od sporządzenia aktu notarialnego
- zakończenie prac w ciągu 3 lat od dnia sporządzenia aktu notarialnego

5. Ogólna wartość nieruchomości wynosi 813.500,00 złotych w tym :
- wartość gruntu wraz z zadrzewieniami - 169.920,00 zł
- wartość budynków i innych urządzeniem - 643.580,00 zł
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nasielsku w okresie od dnia 06.08. - 01.09.2003 roku.

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia
w prasie.

BURMISTRZ MIASTA
NASIELSK
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Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do
wynajęcia w Nasielsku tel. 0602 31 98 06

Sprzedam działkę rolną 750 - 1500 m2

w Nasielsku w trakcie zmiany przeznaczenia
na budowlaną (media) cena 10 zł/m2

tel. 0692 819 941

OGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNE LOKAL DO WYNAJĘCIA
W NASIELSKU (UL. RYNEK)

NA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ

TEL. 0601 094 906
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SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT

ZAPROSZENIE
Kibiców oraz chętnych do udziału w turnieju

szachowym z cyklu
„GRAND PRIX MAZOWSZA

PÓŁNOCNEGO”
o Puchar Burmistrza Nasielska

zapraszają organizatorzy: Urząd Miasta i
Gminy Nasielsk.

Termin rozgrywek: 24.08.2003r. godz. 1000

Miejsce: Hala Sportowa ul. Staszica 1

System Rozgrywek: 7 rund – 30 minut na
zawodnika

Nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd
Miasta i Gminy Nasielsk

Wstęp wolny

Puchar Burmistrza
Tradycyjnie już po raz kolejny na stadionie Wkry w Cieksynie odbył

się piłkarski turniej o Puchar Burmistrza drużun wiejskich z naszej
gminy. W tym roku miał on rekordową obsadę, bowiem zgłosiło się
10 drużyn z Krogul, Popowa, Mazewa, Konar, Andzina,  Cieksyna,
Kosewa. Pieściróg Nowych, Pieściróg Parceli i Dębinek.

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, w których rozgrywały
mecze każdy z każdym.

Zwycięzcy grup spotkali się w finale, zdobywcy drugich miejsc za-
grali o miejsce 3-4 następne drużyny w kolejności zajętych miejsc
grali o miejsca 5,7,9.
Ogółem rozegrano 25 spotkań, w których strzelono 71 bramek.

W meczu finałowym spotkały się drużyny Andzina i Kosewa.
Mecz był bardzo zacięty i zakończył się wynikiem bezbramkowym

0:0. Dopiero rzuty karne decydowały o zwycięstwie, w których wyni-
kiem 6:5 zwyciężył zespół z Kosewa.
Składy finalistów:
Kosewo: Daniel Mychliński, Piotr  Mychliński, Mariusz Sitkowski,
Adam Strzelczak, Arek Krajewski, Robert Nerć, Jarek Strzelczak,
Tobiasz Frąckiewicz, Marek Krajewski, Robert Gogolewski, Jacek
Kurpiewski, Wojciech Kurpiewski, Marek Morawski, Artur Kobuszew-
ski.
Andzin: Janusz Malon, Łukasz Krakowski, Mariusz Wojeński, Arka-
diusz Sitkiewicz, Marcin Osiński, Krzysztof Łuczak, Dariusz Łuczak,
Łukasz Wasiak, Mateusz Wiśniewski, Andrzej Malon, Sebastian
Mazurkiewicz, Łukasz Gortat, Emil Gortat, Sławomir Jadczak, Da-
niel Smigasiewicz, Piotr Cyganowski.
Kolejne miejsca zajęły:
3. Dębinki, 4. Krogule, 5. Popowo, 6. Pieścirogi  Parcelr, 7. Konary,
8. Pieścirogi Nowe, 9. Mazewo, 10. Cieksyn.

Królem strzelców został Łukasz Wasiak z Andzina, a najlepszym
bramkarzem Wojciech Kurpiewskiz Kosewa.

Najmłodszym zawodnikiem  był jedenastoletni Mariusz Wojeński
z Andzina.

Przy Mariuszu należałoby napisać – Uwaga Talent!, bowiem Ma-
riusz to naprawdę nieprzeciętny talent.

Ostatnio Mariusz uczestniczył w ogólnoświatowym  turnieju piłki
nożnej dzieci urodzonych  w 1992 r w Danii, w którym to reprezento-
wał barwy wspólnej drużyny Ciechanowa i Ostrołęki.

Ogółem w tym turnieju wzięło udział 70 drużyn z całego świata.
Drużyna w której występował Mariusz zajęła 3 miejsce, a on sam
strzelił w tym turnieju  5 bramek.

W turnieju tym zwyciężyła drużyna Maroka, przed Peru, Polską
i Niemcami.

Na zakończenie turnieju w Cieksynie  wręczono puchary, dyplo-
my i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego

Puchar Burmistrza otrzymał zespół z Kosewa, a Puchar V-ce Prze-
wodniczącego Rady  drużyna z Andzina.

Poza tym były też inne atrakcje jak: skoki spadochronowe, pokaz
walk rycerskich i przygrywał zespół muzyczny  „Constans” z Andzi-
na.

PIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNA
Terminarz meczy Mazowieckiej Ligi
Seniorów rozgrywanych w Nasielsku:
1. Żbik - Makowianka 23.08.2003r.(sobota) 1700

2. Żbik - MKS Ciechanów 30.08.2003r.(sobota) 1700

3. Żbik - Legionowia II 13.09.2003r.(sobota) 1600

4. Żbik - Kasztelan 27.09.2003r.(sobota) 1500

5. Żbik - GKS Strzegowo 11.10.2003r.(sobota) 1500

6. Żbik - Podlasie 15.10.2003r.(sobota) 1400

7. Żbik - Boruta 15.11.2003r.(sobota) 1300

Terminarz meczy B – Klasy
rozgrywanych w Nasielsku
1. Żbik - GLM Gocław 24.08.2003r.(niedziela) 1400

2. Żbik - Charyzma Wyszków 31.08.2003r.(niedziela) 1400

3. Żbik - Salos W-wa 14.09.2003r.(niedziela) 1400

4. Żbik - Junak W-wa 28.09.2003r.(niedziela) 1400

5. Żbik - Huragan II 12.10.2003r.(niedziela) 1400

6. Żbik - Dąb 26.10.2003r.(niedziela) 1400

7. Żbik - Błyskawica W-wa 09.11.2003r.(niedziela) 1300

Sezon wędkarski w pełni. W okresie wakacyjnym organizowanych
jest wiele zawodów, w których amatorzy „moczenia kija” rywalizują
ze sobą. Nasielskie koło PZW w czerwcu i w lipcu zorganizowało
dwie takie imprezy.

15 czerwca w Kikołach odbyły się zawody dla juniorów. Wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni. Nagrody ufundował Burmistrz Miasta.

W lipcu w szranki stanęli seniorzy. Zawody, które odbywały się
również w Kikołach zgromadziły aż 34 zawodników. Pierwsze miej-
sce wynikiem 4,66 kg wywalczył Paweł Strauch, drugi był Zbigniew
Wrzeciono (3,90 kg), a trzecie miejsce zajął Robert Witkowski (3,64
kg).

Zawody wędkarskie
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wiedli. Jadła, jak zawsze było pod dostatkiem. Wszystko było przygo-
towane z największą starannością. Trudno kogoś wyróżniać, bo wszy-
scy, którzy w jakikolwiek sposób pomogli pielgrzymom, zasłużyli na
wyróżnienie. To, co jest dawane z serca, jest jednakowo cenne i nie-
zależne od ziemskiej ceny ustalonej przez człowieka. Przypominam
tu casus wdowiego grosza.

Na odnotowanie zasługuje atmosfera spotkania. Jak zawsze była
ona niezwykle serdeczna. Dali temu wyraz zarówno w momencie po-
witania jak i pożegnania księża proboszczowie: w imieniu uczestni-
ków pielgrzymki jej kierownik ks. Kanonik Kazimierz Gryboś i w
imieniu nasielskiej społeczności parafialnej ks. Prałat Kazimierz Śnie-
gocki.

AZ
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XI Pielgrzymka Ełcka
w Nasielsku


