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[Mikołaj Gogol]

Człowiek nie jest w stanie sam nabyć wiedzy teoretycznej wystarczającej na całe życie. Potrzebni są jemu przewodnicy na drodze edukacji. Poza dostarczaniem nam teorii pomagają oni również w przekuwaniu owej wiedzy w praktykę. Dzięki nim kształtujemy swoje światopoglądy, uczymy się prawdziwych ludzkich wartości: miłości, przyjaźni,
szacunku, prawdy, poznajemy świat, zawiązujemy trwałe więzi. To oni jako pierwsi po rodzicach uczą nas prawdziwego życia oraz przygotowują do startu w dorosłość i samodzielność.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć wszystkim pracownikom oświatowym: dyrektorom, pedagogom,
nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym i gospodarczym, zarówno pracującym na terenie miasta i gminy
Nasielsk, jak również naszym mieszkańcom zatrudnionym poza terenem gminy, najserdeczniejsze życzenia wielu
sukcesów w jakże niełatwej pracy zawodowej, zrozumienia i szacunku od dzieci i młodzieży oraz zadowolenia z wykonywanej pracy.
Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

OBRADOWAŁA RADA
Po okresie wielogodzinnych obrad i jałowych dyskusji rajców miejskich w poprzedniej kadencji Rady, dużą przyjemnością
jest obserwować sprawne prowadzenie sesji przez obecną radę.
Materiały przygotowywane profesjonalnie podczas obrad komisji znane są wszystkim radnym i podlegają przeważnie jednogłośnemu uchwaleniu.
Tak było i na ostatniej – XIV już w tej kadencji sesji Rady,
która zwołana została na dzień 25 września b.r.
Po stwierdzeniu quorum i prawomocności obrad radni po krótkiej dyskusji dokonali drobnych korekt w proponowanym im porządku obrad.
Punkt dotyczący powołania Skarbnika gminy został przesunięty
do rozpatrzenia pod koniec obrad (spowodowane zostało to niemożnością wcześniejszego przybycia na sesję kandydatki na to stanowisko). Wprowadzono też nowy punkt dotyczący cofnięcia przez Radę
podjętej na poprzedniej sesji uchwały dotyczącej zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego w mieście Nasielsku (teren
ul. Cmentarnej).
Po jednogłośnym zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji Rady
wysłuchano sprawozdań jakie o swych pracach przedstawili –Przewodnicząca Rady – pani Katarzyna Rusek i Burmistrz – pan Bernard
Dariusz Mucha. Pani Przewodnicząca bardzo skromnie stwierdziła
iż żadnych szczególnych działań nie podejmowała oprócz prac w
Komisjach Rady ,natomiast pan Burmistrz bardzo szczegółowo przedstawił wyniki swych miesięcznych starań. Między innymi były to spotkania z p. Kwiatkowskim – nowym dyrektorem SPZOZ w Pułtusku
w sprawie przejęcia sprzętu i pracowników nasielskiej Przychodni.
Było spotkanie z nowymi właścicielami terenu po tzw. „drobiarni” („ królikarni”) którzy postanowili doprowadzić do zagospodarowania terenu i uruchomienia w Nasielsku działalności produkcyjnej,
oczywiście po uregulowaniu kwestii zaległych podatków za powyższy teren. Omówił też stan przygotowań wniosków o dofinansowanie budowy wodociągów wiejskich z funduszy SAPARD.
W interpelacjach i zapytaniach radny Michał Wójciak zapytywał
o tryb klasyfikacji lokali i mieszkań komunalnych do sprzedaży. Na
jakich zasadach prowadzona jest polityka mieszkaniowa w naszej gminie.
Andrzej Wierzchoń – radny z Pieściróg poruszył sprawę budowy
nowego gimnazjum w tej wsi. W obecnym budynku dzieci i młodzież
z obu szkół( podstawówka i gimnazjum) uczą się razem kończąc na-

ukę nawet po godzinie 19-tej. Budynek szkoły jest zbyt mały dla tak
dużych osobowo placówek oświatowych.
W odpowiedzi Burmistrz przedstawił wyniki opracowania koncepcyjnego rozbudowy szkoły jakie zostało wykonane na zlecenie dyr.
pani Teresy Skrzyneckiej. Przedstawiona koncepcja pozwala dokonywać rozbudowy kompleksu szkolnego w kilku etapach zgodnie
z potrzebami.
Wniesiono też interpelację na źle funkcjonujące oświetlenie ulic
na terenie naszej gminy. Brak nadzoru nad sprawnym działaniem lamp
oświetleniowych powoduje że lampy świecą się niekiedy cały dzień
a Urząd Miejski przepłaca rachunki za energię elektryczną. Zgodnie
z sugestią pana Burmistrza postanowiono zaprosić pana Goszczyckiego prezesa ZEP z Mławy na jedną z najbliższych sesji by przedyskutować i wyjaśnić sporne kwestie.
Nasielscy Radni zgodnie z otrzymanymi prerogatywami na obecnej sesji dokonali wyboru 20 z pośród zgłoszonych 27 osób, ławników do Sądu Rejonowego. Odbyło się to w głosowaniu tajnym, podczas którego każdy z radnych zgodnie posiadaną wiedzą zagłosował
na poszczególnych kandydatów.
Następnie w serii głosowań radni zaakceptowali i uchwalili przygotowane projekty uchwał:
- o zakupie działki pod SUW w Nasielsku,
- o zaciągnięciu pożyczki w WFOSiGW na budowę wodociągu we
wsi Cieksyn ,
- zatwierdzono bilans oraz rachunek wyników z działalności Samorządowego ZOZ w Nasielsku przedstawione w sprawozdaniu jego
dyrektora dra Andrzeja Krzyżanowskiego,
- zatwierdzono Regulamin dla Rady Społecznej SPZOZ w Nasielsku który od 1 listopada br. rozpoczyna działalność,
- przyjęto i uchwalono zmiany w budżecie Gminy w dziale dotyczącym utrzymania placówek oświatowych (przeznaczono pieniądze
na zakup opału dla szkół )
Po przybyciu na sesję pani Ludwiny Turek, która kandydowała na
stanowisko Skarbnika gminy Burmistrz – pan Bernard Dariusz Mucha przedstawił radnym osobę kandydatki, która została wybrana
wśród kilku zgłaszających się kandydatów.
Pani Ludwina Turek odpowiadając na pytania radnych w tym radnego Andrzeja Zawadzkiego w krótkim zarysie przedstawiła swą drogę
zawodową i osiągnięcia jakie uzyskała do obecnej chwili. Odmówiła
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Drodzy Nauczyciele!
1. Kanalizacja deszczowa
Trwają prace przy budowie kanalizacji
deszczowej w ulicach: Szafirowa, Szmaragdowa, Rubinowa (Pieścirogi). Prowadzi je Zakład Robót Inżynieryjnych Grzegorza Grzybowskiego z Nowego Dworu Mazowieckiego. Długość sieci wynosi 750m. Przewidywany termin zakończenia prac – 25.X. 2003r.

2. Gazociąg
Ku końcowi zmierzają prace przy budowie
sieci gazowej w ulicach: Św. Wojciecha, Kościelna. Zakończone zostały zaś prace na
ul. Polnej. Odcinkiem gazociągu o długości
300m płynie gaz do 8 gospodarstw domowych. Do gazociągu w ulicy Kościelnej i Św.
Wojciecha (320m) zostanie przyłączonych 18
posesji. Obydwa odcinki gazociągu buduje
firma PTH Instal – Gaz Władysław Adamowicz z Płońska.

3. Budowa ulic i dróg
W najbliższych dniach rozpoczną się prace przy budowie ulicy Czereśniowej w Nasielsku. Wykonywała je będzie firma z Płońska –
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych (firma ta w chwili obecnej modernizuje
ulicę Kolejową, a w okresie wakacji modernizowała odcinek drogi do Pomiechówka).
Zakres robót na ulicy Czereśniowej (a także w części na ul. Elektronowej) obejmuje:
położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Czereśniowej, chodnik na ul. Czereśniowej, kolektor deszczowy w ul. Czereśniowej i Elektronowej oraz odbudowę nawierzchni
w ul. Elektronowej.

OBRADOWAŁA
RADA dokończenie ze str. 2
jedynie odpowiedzi na pytanie „o procentowy wskaźnik przeżytych lat” co zostało przyjęte przez radnych jako wyraz pełnej kobiecości kandydatki.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie powołano z dniem 1.10.2003 panią Ludwinę Turek na stanowisko Skarbnika Gminy Nasielsk.
Przedostatnim punktem obrad była sprawa podjęcia przez Radę uchwały anulującej
podjętą na XIII sesji Rady Miejskiej uchwałę
dotyczącą wstrzymania dokonania zmiany w
Ogólnym planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk i wsi podmiejskich dotyczącej działki położonej na
ul. Cmentarnej w Nasielsku. Po trudnej dyskusji oraz przy wielu wątpliwościach kwestii
prawnych postanowiono przywrócić pierwotny stan prawny w tej sprawie oczekując na
orzeczenie Wojewody Mazowieckiego.
Po czerogodzinnych obradach Przewodnicząca – Pani Katarzyna Rusek zamknęła
posiedzenie XIV Rady Miejskiej.
MW

Wkrótce też rozpocznie się budowa ul.
Siennickiej w Mogowie. Na odcinku o długości 920m położona
zostanie nawierzchnia
asfaltowa, wykonane
będą zjazdy do posesji
oraz odwodnienie ulicy.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzymy, aby Wasz codzienny trud
był źródłem satysfakcji
z wykonywanej pracy.

4. Stacja
Uzdatniania
Wody
w Jackowie
Informowaliśmy o podjętych działaniach
mających na celu modernizację miejskiej stacji uzdatniania wody w Jackowie. Wpłynęły
dwie koncepcje przebudowy części technologicznej tej stacji. Większym zainteresowaniem
osób przygotowujących realizację tego zadania cieszy się koncepcja przygotowana przez
spółkę ABT z Częstochowy. Proponuje się
w niej m.in. przeprowadzenie modernizacji
w oparciu o istniejący obiekt i z zachowaniem
pracujących tu urządzeń. Aby lepiej poznać
propozycje firmy ABT, przedstawiciele
ZGKiM oraz Urzędu Miejskiego udali się do
Oleśnicy, gdzie w ubiegłym roku została oddana do użytku stacja uzdatniania wody. Stacja ta pracuje na takich urządzeniach, jakie
firma ABT z Częstochowy chce zastosować
w SUW-ie w Nasielsku.

5. Inżynier projektu
Trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nasielsku. Ważnym ich etapem jest
wyłonienie inżyniera projektu – osoby prowadzącej całą budowę. Odbywa się to w trybie
procedury o zamówieniach publicznych. Niestety, pierwszy przetarg został unieważniony,
ponieważ do przetargu nieograniczonego na
to stanowisko wpłynęła tylko jedna oferta.
Kolejny etap tej procedury odbywa się w formie zamówienia w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji.

6. Inwestycje szkolne
Rozpoczęła się procedura przetargowa na
wyłonienie wykonawcy projektu rozbudowy
Zespołu Szkół nr 2 w Pieścirogach Starych.
Kontynuowane są prace przy rozbudowie
Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Aktualnie budowa jest na
etapie zamkniętego stanu surowego budynku bez stolarki i ogrodu zimowego.
9 października rozpocznie prace firma
REST z Budziwoja (woj. podkarpackie). Będzie ona wykonywała remont dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pieścirogach
Starych.

Redakcja

7. Rolnictwo
UWAGA !!! Nastąpiła zmiana pokoju
w Urzędzie Gminy, w którym mieszkańcy
gminy załatwiali sprawy związane z rolnictwem. Obecnie merytoryczni pracownicy
Urzędu i pracownicy Ośrodka Doradztwa
Rolniczego przyjmują interesantów w pokoju nr 12 na pierwszym piętrze.
Urząd Miejski i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Nasielsku zorganizowali wyjazd do
Poznania na imprezę targowo - wystawienniczą POLAGRA – FARM 2003. Przypomnę,
że ma ona na celu poszerzenie wiedzy na
aktualne tematy związane z rolnictwem, zdobycie przez zainteresowanych ciekawych informacji oraz nawiązanie korzystnych kontaktów. Zainteresowanie wyjazdem było bardzo
duże. Świadczy o tym fakt, że zabrakło miejsca dla wszystkich chętnych i trzeba było sporządzać listę rezerwową.
UWAGA ! Z dniem 31 października upływa termin składania wniosków do Agencji
Rynku Rolnego w Warszawie o przyznanie
indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy
hurtowego i bezpośredniego (indywidualnego). Osoby, które nie złożyły wniosku nie będą
mogły sprzedawać mleka ani do mleczarni, ani
na rynku.
Informacje w tej sprawie można uzyskać
w pokoju nr 12 (pierwsze piętro) Urzędu
Miejskiego w Nasielsku lub w Agencji Rynku
Rolnego (ARR) w Warszawie
– tel. 0 – 22 515 81 53.
20 października 2003r. o godz. 10.oo w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Czosnowie
odbędzie się szkolenie na temat: ,,Programy
rolnośrodowiskowe jako podstawa ekologii
i ochrony środowiska w rolnictwie. Możliwości płatności przez rolników za świadczenie
usług rolnośrodowiskowych”.
Szkolenie przeprowadzą pracownicy Zakładu Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich
w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych
w Falentach.
Jest to ważne szkolenie dla tych zwłaszcza osób, które będą chciały uzyskać dopłaty
z tytułu prowadzenia rolnictwa ekologicznego i ochrony rodzimych ras zwierząt gospo-
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darskich.
UWAGA! Osoby zainteresowane tymi płatnościami i szkoleniem na ten temat mogą uzyskać więcej informacji w pokoju nr 12 (pierwsze piętro) w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

nich dróg. Temu służyć będzie planowana od
dłuższego czasu budowa chodnika przy ulicy
Warszawskiej w stronę stacji paliw.
Istnieje też pilna do załatwienia sprawa
budowy chodnika na ulicy Płońskiej w okolicach Ośrodka Zdrowia. Zbudowana przy rozwidleniu dróg stacja paliw Lotosu w znaczący sposób pogorszyła bezpieczeństwo osób
poruszających się wzdłuż ulicy Płońskiej.
Przez skrzyżowanie przy tej stacji przechodzi bardzo wiele osób (w tym dzieci), znajduje się tu bowiem osiedle domków jednorodzinnych oraz duży blok mieszkalny.

dokończenie na str.3

8. Drogi
Kontynuowane są prace modernizacyjne
na drogach powiatowych i wojewódzkich.
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zmodernizowany zostanie kolejny odcinek trasy Nasielsk – Pomiechówek. Tym razem prace będą
prowadzone od strony Pomiechówka.
Trwają prace modernizacyjne na drodze
wojewódzkiej Nasielsk – Przyborowice. Chociaż utrudnienia w ruchu na obecnym etapie
budowy są bardzo duże, to tym razem nie słychać narzekań, ponieważ przekonaliśmy się,
że roboty te przynoszą znaczącą poprawę w
komunikacji na tym ruchliwym odcinku drogi.
Zmienia się też estetyka trasy Nasielsk –
Płońsk przez Nowe Miasto. Instalowane są
na niej nowe znaki drogowe.
Ciesząc się z poprawy warunków jazdy po
drogach wojewódzkich przebiegających przez
teren naszej gminy, przypominamy decydentom z Warszawy o potrzebie zintensyfikowania prac mogących wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w obrębie zarządzanych przez

10. Wystawa - Losy polskiej
parafii na Uralu
W poprzednim numerze informowałem
o pracy duszpasterskiej w Rosji pochodzącego z Pomiechówka księdza prałata Andrzeja
Grzybowskiego. Ksiądz Prałat obiecał, że
przyjedzie do Nasielska na spotkanie z młodzieżą. Na tę okoliczność miał przygotowaną
wystawkę. Niestety, przełożeni wezwali go już
do pracy. Wrócił do Rosji. Ksiądz Andrzej
pozostawił wystawkę. Była ona prezentowana w Szkole Podstawowej w Nasielsku i Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie. Zajmują się tym

9. Stypendia
Premiera
Od kilku lat Prezes Rady Ministrów
przyznaje najlepszym uczniom poszczególnych szkół
ponadgimnazjalnych specjalne stypendia. Wśród nich
znajdują się trzy
uczennice z Nasielska. Są to: Joanna
Smolińska (średnia
ocena 5,17), z klasy
IV Liceum Ekonomicznego, Anita
Smolińska (5,17) z
klasy II Liceum Profilowanego i Magdalena Suwińska (5,1)
z klasy IV Liceum Ogólnokształcącego. Gratulujemy.

członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi
Nasielskiej.
Notował AZ

Na szlaku harcerskiej przygody
To niewiarygodne, ale prawdziwe. Widok
harcerskiego munduru wzbudza dziś w Nasielsku sensację. Tak było 19 września, gdy
przed godziną ósmą rano na przystanku autobusowym pojawiła się grupa dzieci i młodzieży w harcerskich mundurach. Większość osób spieszących na rynek patrzyła na
druhny i druhów ze szczególną uwagą. W
ich spojrzeniach widać było sympatię. Chyba i pewnego rodzaju nostalgię.
Jeszcze nie tak dawno widok zielonego
czy szarego munduru był na tyle codzienny,
że nikt nie zwracał na harcerzy większej
uwagi. Tak było od prawie dziewięćdziesięciu lat. Mieszkańcy nasielskiej ziemi kochali
swych harcerzy, harcerze kochali swoją małą
ojczyznę i jej mieszkańców. I dlatego żal,
że nie ma już nasielskiego hufca, a drużyny
harcerskie i zuchowe prawie nie istnieją.
Harcerze, którzy 19 września przybyli na
nasielski przystanek autobusowy, są członkami 37 Drużyny Harcerskiej im. Marii Konopnickiej w Nunie. Ich drużynowym jest
dyrektor Szkoły Podstawowej w Nunie druh

podharcmistrz Tomasz Domżała. Jego drużyna kontynuuje tradycje harcerskie nasielskiego hufca. Uczestniczy w harcerskich manewrach, zlotach i złazach. Harcerze z Nuny
są strażnikami sztandaru nasielskiego hufca ZHP im. Jadwigi Rostkowskiej, hufca,
którego nie ma już w strukturach Związku
Harcerstwa Polskiego. Liczą, że przyjdzie
dzień, kiedy hufiec zostanie reaktywowany
i sztandar ten będzie na powrót prowadził
harcerskie szyki.
19 września harcerze z Nuny jechali do
Płocka na zlot Chorągwi Mazowieckiej. Zlot
ten odbył się z okazji XII Dni Chorągwi Mazowieckiej w dniach 19 – 21 września w Gorzewie koło Płocka. Dni te odbywały się pod
hasłem ,,Barwy Przyszłości”. Harcerze z
Nuny mogli porównać swoją harcerską wiedzę i umiejętności z wiedzą i umiejętnościami harcerzy z najlepszych drużyn Mazowsza.
Druhny i druhowie z Nuny uczestniczyli
w biegu harcerskim, który odbywał się pod
hasłem ,,Na szlaku przygody”. Zdobyty me-

dokończenie na str. 16

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 KPA- Urząd Miejski w Nasielsku zawiadamia, że w dniu
2003-10-08 zostało wszczęte na wniosek
GMINY NASIELSK, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: modernizacji drogi publicznej (gminnej) w miejscowościach Toruń Dworski i Toruń Włościański gm. Nasielsk.
Inwestycja będzie realizowana :
- na działce 180 położonej w miejscowości
Toruń Dworski
- na działce 27 położonej w miejscowości
Toruń Włościański
gm.Nasielsk.
Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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KRONIKA POLICYJNA Nasielska Izba
Gospodarcza
10 września na ulicy Kościuszki w Nasielsku nieznany sprawca
dokonał napaści na przechodzącego tą ulicą nieletniego Radosława C. Chłopiec został uderzony nożem w udo lewej nogi.
Również tego dnia na ulicy Kilińskiego Aniela K. po wszczęciu awantury z Jadwigą G. widząc nieskuteczność słownych argumentów dokonała ręcznego przedstawienia swych racji powodując u adwersarki uszkodzenie ciała na okres powyżej dni siedmiu.
Nocą 11/12.09.w Nunie nieznany sprawca dokonał włamania
do garażu na jednej z tamtejszych posesji. Złodziej po wyłamaniu
skobla z drzwi skradł rower górski wartości 600 zł.
Nocą12/13.09 w Budach Siennickich nieznany sprawca dokonał włamania do jednego z budynków tej miejscowości. Po wyłamaniu zamka w drzwiach wejściowych złodziej skradł 2 butle gazowe 11kg, alkohol, dokumenty i pieniądze. Straty wyceniono na
1400 zł.
13.09. w hurtowni mat. budowlanych „Majster” nieznany
sprawca wykorzystując nieuwagę poszkodowanego skradł telefon komórkowy wartości 600 zł.
Nocą 13/14.09.w Chrcynnie nieznani sprawcy skradli 23 szt.
płyt betonowych będących własnością Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
14.09. w Nasielsku będący w stanie nietrzeźwości Rafał B. dokonał naruszenia nietykalności cielesnej lekarza Pogotowia Ratunkowego, które przybyło na wezwanie udzielenia pomocy choremu dziecku.
20.09 w Nasielsku na ul. Kościuszki nieznany poszkodowanemu sprawca pobił przechodzącego ulicą Ireneusza O. Poszkodowany doznał ogólnych obrażeń ciała.
21.09. na stacji paliw w Pniewie Mariusz O. wykorzystując
moment nieuwagi pracowników stacji dokonał kradzieży telefonu komórkowego wartości 600 zł. Złodziej został zatrzymany
przez policję.
22.09. w Borkowie kierujący samochodem marki „Ford Sierra” Maciej B. nie dostosował prędkości do warunków jazdy i wpadł
w poślizg. Jazdę zakończył na stojącym w Borkowie pamiątkowym obelisku.
23.09. na targowicy przy ul. Lipowej został okradziony jeden
z kupujących. Wraz z portfelem stracił dokumenty i 800 zł gotówki.
Nocą 23/24.09. nieznani sprawcy skradli stojący przy nasielskim cmentarzu 1100-litrowy pojemnik na odpady. Nasielski
ZGKiM wycenił stratę na 700 zł.
26.09.w Dębinkach Krzysztof G. wraz z kolegami dokonał napaści na Krzysztofa S. Po obezwładnieniu swej ofiary bandycka
kompania przywłaszczyła sobie auto (Fiat 125p) wraz z dokumentami ofiary.
26.09. w Cieksynie nieznany sprawca włamał się do domku
letniskowego skąd skradł telewizor 21” .Ze stojącej obok komórki skradł 2 rowery. Straty wyceniono na łączną kwotę 650 zł.
Nocą 26/27.09. w Mazewie Dworskim nieznany sprawca po
rozcięciu siatki ogrodzeniowej dostał się do bażanciarni skąd
skradł 5 szt. tych bardzo pięknych (i smakowitych) ptaków. Straty wyceniono na 1500 zł.
27.09. z terenu budowy domku przy ul. Ogrodowej w Nasielsku nieznani sprawcy skradli spawarkę „Bester”, szlifierkę kątową, grzejniki „Purmo” i narzędzia o łącznej wartości 4500 zł.
1.10 mieszkający przy ul Warszawskiej Zbigniew S. spadł ze
schodów. Doznał urazów kręgosłupa na skutek których zmarł.
5.10.w Nasielsku jadący ul. Warszawską samochodem „Polonez” Przemysław W. spowodował kolizję drogową. Wskutek niezachowania ostrożności uderzył on w nadjeżdżającego „Peugeota 205”. W wyniku zdarzenia pasażerka „Peugeota” z ogólnymi
obrażeniami ciała została odwieziona do szpitala.
Wynotował MW

Z inicjatywy Burmistrza Miasta
Nasielsk w dniu 30 września
2003r. odbyło sie spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami.
Celem spotkania bylo rozważenie możliwości powstania Nasielskiej Izby Gospodarczej.
Zaproszenia rozesłano do 75
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Nasielska,
w spotkaniu natomiast uczestniczyło 25 przedsiębiorców.
Burmistrz zaproponował i zachęcał przybyłych na spotkanie do
podjęcia dzialań w kierunku utworzenia Nasielskiej Izby Gospodarczej. Pomysł, aby inicjatywę utworzenia podjęli wybrani przedstawiciele spotkał sie z aprobatą zebranych, czego efektem bylo wyłonienie pięciu osób, wchodzacych w skład komitetu organizacyjnego
Sa to:
1. Giziński Marek
2. Panek Robert
3. Świgoniak Krzysztof
4. Wieczorek Bogdan
5. Wilk Wiesław
Zadaniem tej grupy jest zebranie odpowiedniej liczby podmiotów
zdecydowanych do wspólnych dzialań oraz przekazanie podstawowych aczkolwiek niezbednych informacji wszystkim tym, do których
ona nie dotarła.
Poniżej przedstawiamy Państwu w skrócie określone:

CELE I ZADANIA IZBY GOSPODARCZEJ
1. Tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych jej czlonków.
2. Popieranie rozwoju kształcenia i doskonalenia zawodowego
3. Kształtowanie i upowszechnienie zasad etyki w dzialałnosci gospodarczej
4. W szczególności opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
Niezwykle ważnym zadaniem Izby jest także:
1. Organizowanie i prowadzenie działań pomocowych dla zrzeszonych w Izbie podmiotów gospodarczych.
2. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych z partnerami polskimi i zagranicznymi.
3. Udzielanie rekomendacji.
4. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych
5. Organizowanie i prowadzenie dzialań promujacych Izbę, jak i poszczególnych jej członków (targi wystawy itp.)
Decyzją zebranych ustalono, że zostanie stworzona deklaracja chęci
przynależnosci do Izby i taka będzie przestawiona jak największej
liczbie podmiotów z terenu naszego Miasta i Gminy.
Ze strony komitetu organizacyjnego wypływa również prośba
o poważne i rzeczowe potraktowanie zaproszenia do współtworzenia ważnej dla nas organizacji.
W przypadku, gdy deklaracja nie dotrze do wszystkich zainteresowanych, można bedzie ją pobrać w Urzedzie Miejskim w Nasielsku
w Wydziale Rozwoju Regionalnego pok. 15 lub ze strony internetowej www.nasielsk.pl, dział: Nasielska Izba Gospodarcza.
Komitet Organizacyjny Nasielskiej Izby Gospodarczej
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25 lat pontyfikatu Jana Pawła II
Żyjemy w naprawdę ciekajego trwania kardynałowych, ale i szczęśliwych czasach.
wie są całkowicie odcięOd 25 lat Kościołem Powszechci od świata zewnętrznenym kieruje Papież Polak – Jan
go, a jedynym znakiem
Paweł II. Ten właśnie fakt spratego, co dzieje się wewia, że do znanego powszechnie
wnątrz kaplicy Sykstyńpowiedzenia dodałem, że są to
skiej, jest dym wydobyczasy szczęśliwe.
wający się z komina. Jest
W październiku przypada
on czarny, gdy kolejne
ważna dla naszego Ojca Św. i dla
głosowanie nie dało
nas, Polaków, rocznica wyboru
efektu, lub biały, kiedy
metropolity krakowskiego kardywybór został dokonany.
nała Karola Wojtyły na urząd
Jan Paweł II jest pierwNamiestnika Chrystusa. Stało się
szym od ponad czterystu
to 16 października 1978r.
lat papieżem nie WłoO godz. 18.18 z komina przy kachem. Ostatnim przed
plicy Sykstyńskiej, w której karnim papieżem innej nadynałowie dokonywali wyboru
rodowości niż włoska
papieża, ukazał się biały dym. To
był Holender Hadrian
znak, że papież został wybrany.
VI (1522 – 1523). Od
O godz. 18.44 w loggi nad główśw. Piotra do Jana Pawnym wejściem pojawił się Kardyła II ten najwyższy w
nał Protodiakon Pericle Felici
Kościele urząd pełniło
i grupa kardynałów. Wygłosił po
262 papieży. Aż 213
łacinie przewidzianą na tę okoz nich było Włochami.
liczność formułę: ,,Annuntio voPonadto papieżami było:
bis gaudium magnum – habemus
15 Greków, 15 FrancuPapam: Eminentissimum ac Rezów, 6 Niemców, 6 Syverendissimum Dominum, Doryjczyków, 2 Hiszpaminum Carolum Sanctae Romanów, 1 Palestyńczyk,
nae Ecclesiae Cardinalem Woj1 Anglik, 1 Portugaltyła, qui sibi nomen imposuit Joczyk, 1 Holender, 1 Poannem Paulum Secundum”
lak.
(Oznajmiam wam radość wielką
W dniach jubileuszu
– mamy papieża: Najdostojniejwierni z terenu gminy
szego i najprzewielebniejszego
Nasielsk łączyć się będą
Kardynała Świętego Kościoła
z całym Kościołem
Rzymskiego Karola Wojtyłę, któw modlitwie dziękczynry przybrał sobie imię Jan Paweł II.)
dynałowie, którzy nie ukończyli osiemdziesią- nej za 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II. W paraOd roku 1179 prawo wyboru papieża mają tego roku życia). W tym celu zwoływane jest fii św. Wojciecha uroczystościom przewodniwyłącznie kardynałowie (od 1975 tylko ci kar- zebranie zwane po łacinie konklawe. Na czas czył będzie ks. biskup Roman Marcinkowski.
AZ

Pożegnanie lata
Pod tym hasłem 27 września odbyła się impreza charytatywna,
której celem było zebranie funduszy
na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin.
Organizatorami i pomysłodawcami tej akcji
byli dwaj panowie –
mieszkańcy naszego
miasta: Sławomir Kowalski i Bogdan Dalecki.
To oni „zarazili” swoim pomysłem wielu
ludzi.
Przede
wszystkim dzięki nim
akcja przyniosła wymierne
rezultaty - ze sprzedaży
cegiełek, które były rozprowadzane podczas tej
imprezy zebrano 535 zł. Pieniądze zostały
wpłacone do kasy
Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.
Za pośrednictwem naszej gazety organizatorzy dziękują wszystkim ludziom dobrej woli, którzy współpracowali z nimi przy organizacji imprezy, a szczególnie sponsorom nagród w konkursach jakie
odbyły się podczas trwania festynu.

Specjalne podziękowania dla: Pani Hanny Wróblewskiej oraz całej
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nasielsku, Pana Adama Stamirowskiego i władz miejskich, dzięki których uprzejmości i
zaangażowaniu akcja mogła się odbyć.

Lista sponsorów nagród:
1. Państwo Kownaccy – cukiernia ul. Kilińskiego,
2. Państwo Maria i Wojciech Konieczni – kwiaciarnia przy ul. Kilińskiego,
3. Pan Marek Wróblewski – sklep „Standard” przy ul. Staszica 1a,
4. Pan Jacek Białorucki – cukiernia „Ptyś”,
5. Panowie Krzysztof Piątkowski i Edward Wróblewski – sklep „Merkury”,
6. Pan Sitkowski Władysław – Sklep wielobranżowy, przy ul. Kilińskiego 14,
7. ŻAGIEL S.A. ul. Polna 3,
8. Pan Tadeusz Szumski – Sklep Wielobranżowy przy ul. Warszawskiej 10,
9. Pani Danuta Chojnacka – sklep „Kurczak” ul. Młynarska 1,
10. Pani Małgorzata Chojnacka – sklep „U Piotrusia” ul. Warszawska 21,
11. Pan Wojciech Kurpiecki – Sklep Monopolowy ul. Kościuszki 8,
12. Przedsiębiorstwo Handlowe „GULIWER” Pułtusk,
13. Pan Jacek Woźniak – Lokal Gastronomiczno – Hotelarski „Stary
Młyn”,
14. Panowie Andrzej Sagała i Robert Bernardkiewicz – darczyńcy i autorzy prac malarskich.

ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)
,,Ludzie są jak wiatr,
Jedni lekko przelecą przez życie,
drudzy wieją jak wichry,
a inni wieją jak trzeba
i po tych zostaje piękno naszego świata”.
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mistrza. Następnie zabierali głos byli dyrektorzy i nauczyciele. Pani Halina Kozłowska
zapoznała zebranych z historią szkoły.
Kolejnym punktem programu była część
artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły
w Pianowie. Została ona przygotowana niezwykle starannie. Składała się z trzech części. Najpierw uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny oparty o utwory Jana
Brzechwy. Dzieci przygotowały go pod kierunkiem pań: Agnieszki Laskowskiej i Bar-

Szkoła w Pianowie ma 40 lat
27 września społeczność Szkoły Podstawowej w Pianowie przeżywała swój wielki
dzień. Tego dnia obchodzono czterdziestą
rocznicę istnienia tej szkoły. Świętowali nie
tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy
obsługi szkoły, świętowali też mieszkańcy
wiosek, które należą do obwodu szkolnego
tej placówki. Imprezy trwały 12 godzin. Słowa, które zapisałem na wstępie były mottem
uroczystości. Myślę, że ich przesłanie pasuje
zarówno do nauczycieli jak i wychowanków
szkoły. Większość z nich ,,wieje” tak jak trzeba i oni tworzą piękno naszego świata.
Wszystko zaczęło się w sierpniu 1963r.
Władze oświatowe powiatu pułtuskiego podjęły decyzję o przeniesieniu szkoły z Chmielewa do Pianowa. Nową w tej miejscowości
placówkę oświatową zlokalizowano w wyremontowanym eklektycznym dworku (koniec
XIXw.), który należał wcześniej najpierw do
rodziny Szacherskich, a od 1939 do 1945 do
państwa Góreckich.
Z historii szkoły przedstawionej w czasie
uroczystości przez najdłużej pracującą w tej
szkole nauczycielkę p. Halinę Kozłowską dowiadujemy się, że uroczystość otwarcia nowej szkoły odbyła się w ostatnią niedzielę
sierpnia 1963r. Wstęgę przeciął podinspektor
szkolny Andrzej Ropelewski. W uroczystości
rozpoczęcia roku szkolnego uczestniczył inspektor szkolny Józef Podlasin i posłanka na
Sejm PRL p. Zakrzewska.
Pierwszym kierownikiem szkoły w Pianowie był p. Stanisław Wiśniewski. Kiedy po

drzej Szczeczko, Krystyna Szczeczko, Hanna Murawska, Elżbieta Słonczewska. Przez
omawiane 40 lat w szkole pracowało 37 nauczycieli. Obecnie uczy 10 nauczycieli. Są to:
dyrektor szkoły p. Elżbieta Słonczewska,
Halina Kozłowska, Jadwiga Michnowska,
Urszula Ostaszewska, Joanna
Chmielewska, Joanna Pichalska,
Barbara Jaskulska, Dariusz Pisarzewski, Agnieszka Laskowska,
Jolanta Grabarek.
Pracownikami
obsługowymi
szkoły są: p. Grażyna Nawrocka i
p. Wiesław Ernest.
Jubileuszowa
uroczystość rozpoczęła się Mszą
św. Celebrował ją
i homilię wygłosił
ks. Andrzej Rosiak. Po nabożeństwie rozpoczęła się część
oficjalna. Na początku p. dyrektor Elżbieta
Słonczewska powitała gości – przedstawicieli wojewódzkich władz oświatowych, gminnych władz samorządowych, byłych dyrektorów szkoły i nauczycieli, rodziców i dzieci.
Z kolei głos zabrał Sekretarz Miasta p. Zbi-

pięciu latach przeszedł do pracy w administracji, stanowisko po nim przejęła żona
p. Stanisława Wiśniewska. W następnych latach już jako dyrektorzy szkołą kierowali: An-

gniew Rutkowski. Odczytał list od Burmistrza, złożył społeczności szkolnej życzenia
i poinformował zebranych o przyznaniu p. dyrektor Elżbiecie Słonczewskiej nagrody Bur-

bary Jaskulskiej. Po występie starszych dzieci scenę opanowały maluchy z klas 0 – 3. Piosenki przez nich wykonane, a przygotowane
pod kierunkiem p. Agnieszki Laskowskiej
bardzo podobały się zebranej publiczności.
Bardzo podobały się też uczestnikom imprezy występy zespołu tanecznego, którym także opiekuje się p. Agnieszka.
Kolejna część imprezy miała charakter
festynu. Rozpoczęło pracę wesołe miasteczko. Występowały zaproszone na imprezę zespoły i artyści z Krasnosielca, Glinojecka, Jednorożca, Pułtuska i Nasielska. Do tańca przygrywał zespół muzyczny Calipso z Ciechanowa. Tę część imprezy przygotował p. Jacek
Ruciński z Nasielska.
Szkoła w Pianowie to mała szkoła. To jednak dobra szkoła. Posiada piękną pracownię
komputerową, dzieci od drugiej klasy uczą się
angielskiego. Pan Dariusz Pisarzewski, który
oprowadzał mnie po szkole, z dumą pokazywał pięknie pomalowane korytarze i klasy.
Większość z prac modernizacyjno - porządkowych wykonali nauczyciele i rodzice
uczniów. Szkoła dobrze przygotowuje wychowanków do podjęcia dalszej nauki. Świadczy o tym to, że wielu z nich ukończyło wyższe studia, Byłe uczennice tej szkoły p. Urszula Ostaszewska (Latała) i Jadwiga Michnowska są tu obecnie nauczycielkami. Była
dyrektorka szkoły w Pianowie p. Hanna Murawska pełni ważną funkcję w oświatowej
administracji. Jest dyrektorem delegatury
Kuratorium Oświaty w Ciechanowie. Wkrótce szerzej napiszemy o sukcesach aktualnych
uczniów szkoły w Pianowie.
AZ
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Młodzież z LO poznaje przeszłość Nasielska
O eksperymencie pedagogicznym ,,Kopiec” realizowanym przez młodzież nasielskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w ramach ścieżki edukacyjnej – dziedzictwo i kultura w regionie
pisaliśmy już wielokrotnie. Przypomnę, że ma
on być prowadzony od 1.IX.2003r. do

okolicznościowej prezentującej wyniki prac
i zamykającej program eksperymentalny ,,KOPIEC” w roku szkolnym 2003/2004.
Autorzy eksperymentu oczekują, że w wyniku realizacji programu jego uczestnicy poznają metody pracy i efekty badań archeologów, a to w efekcie rozbudzi chęć do dalsze-

Dr Marek Dulinicz i mgr Mariusz Błoński omawiają ze studentami przebieg prac
wykopaliskowych na „kopcu” w Nasielsku.
31.VIII.2006r. Przedmiotem zainteresowań go samodzielnego zgłębiania historii regionu
uczniów będą najstarsze dzieje naszego mia- i kraju. Być może wpłynie to też na decyzję
sta. O podjęciu przez szkołę tego tematu za- podjęcia studiów historycznych przez niektódecydowały głównie dwa czynniki.
Pierwszym jest osoba dyrektora
szkoły. Magister Zdzisław Suwiński
jest z wykształcenia historykiem.
Nauką o przeszłości zainteresował się
w latach, kiedy był uczniem liceum
i obserwował, a nawet pomagał w
pracach archeologów na ,,kopcu” średniowiecznym grodzisku. Drugim
czynnikiem, który wpłynął na podjęcie tej tematyki jest to, że grodzisko
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. To, jak czytamy w opracowanym programie eksperymentu
pedagogicznego ,,Kopiec”, daje możliwość realizowania tam praktycznej
części programu (udział młodzieży w
pracach wykopaliskowych).
Projekt zadania został opracowany przez doc. dr hab. Marka Dulinicza – pracownika naukowego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
i mgr Zdzisława Suwińskiego. Prze- Nasielski kopiec z lotu ptaka
widziano w nim 14 godzin wykładów,
wyjazdy na grodziska w Pułtusku
i Serocku, wizyty w muzeach archeologicz- rych uczestników programu.
nych, wyjazd do pracowni konserwatorskiej,
Eksperyment pedagogiczny ,,KOPIEC”
zajęcia praktyczne na ,,kopcu”, opracowanie rozpoczął się 1 września bieżącego roku.
i wydanie biuletynu informacyjnego z prze- Od trzech już jednak lat na grodzisku trwają
prowadzonych prac, przygotowanie wystawy prace badawcze. Ich inspiratorem był dyrek-

tor Zdzisław Suwiński. Nadzór naukowy
sprawuje doc. dr hab. Marek Dulinicz – kierownik Zakładu Archeologii Mazowsza i Podlasia. Pracami na stanowisku archeologicznym kieruje pracownik naukowy IAE PAN
mgr Mariusz Błoński. Wspierają go studenci
archeologii z Pułtuska i Warszawy. Swój
skromny udział w tych pracach ma też
młodzież LO. Wyniki badań są obiecujące. Informację o nich przekaże w jednym z następnych numerów Życia Nasielska p. Mariusz Błoński.
Niektóre aspekty prac badawczych na
wczesnośredniowiecznym grodzisku
w Nasielsku znalazły się już w opracowaniach naukowych. Prezentowane
były na konferencji naukowej w Krakowie. Poświęcona była ona geofizycznym
metodom badań stosowanym w archeologii. W tomie 41/2003 pisma Archeologia Polona wydawanego przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN znajduje
się artykuł autorstwa Mariusza Błońskiego, Krzysztofa Misiewicza z IAE
PAN i Petera Milo z Uniwersytetu Johana Wolfganga Goethego z Frankfurtu nad Menem pt. ,,Geofizyczna obserwacja średniowiecznego grodu w Nasielsku, centralna Polska”.
Artykuł napisany jest w jęz. angielskim.
Jego tłumaczenie zlecono uczniom klas
czwartych LO. Pracę nadzorowała nauczycielka angielskiego p. Ilona Pietrzak.
Pan Mariusz Błoński, jeden z współautorów
artykułu, wysoko ocenił wykonane zadanie.
Dała też temu wyraz p. Ilona Pietrzak, nagra-

dzając dwóch uczniów – Łukasza Łapińskiego i Bartłomieja Świgoniaka szóstkami.
Publikacja w Archeologia Polona wejdzie
do zasobu bibliograficznego programu ,,KOPIEC”.
AZ

ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

STR. 9

Deklaracje i co dalej...? Szanowni Państwo,
Prowadzona na terenie miasta i gminy Nasielsk akcja wypełniania deklaracji do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej jest niczym innym jak oświadczeniem, że nadal chce
się pozostawać pod opieką Przychodni Rejonowej w Nasielsku.
Nie podpisanie tej deklaracji spowoduje, że po usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej trzeba będzie jechać do Pułtuska.
Rada Miasta i Gminy reprezentowana przez Burmistrza od początku swojej kadencji podejmowała starania, aby całość środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczanych na leczenie pacjentów zamieszkujących gminę wykorzystywana była na terenie gminy.
Dotychczas środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywane były do Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pułtusku, a ten dopiero je dzielił.
Wielokierunkowe działania doprowadziły do podpisania porozumienia między Radą Powiatu Pułtuskiego, Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pułtusku a Radą Miasta i Gminy
Nasielsk pozwalającego na wyeliminowanie SP ZOZ w Pułtusku
jako pośrednika, co skutkować będzie większą ilością środków
finansowych przeznaczanych na zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych pacjentów zamieszkujących miasto i gminę Nasielsk.
Zwiększenie środków finansowych nie tylko pozwoli na
usprawnienie funkcjonowania już istniejących komórek Przychodni poprzez zatrudnienie odpowiedniej ilości lekarzy, lecz także
pozwoli w przyszłości na zorganizowanie poradni specjalistycznych.
Chciałbym jednocześnie oznajmić, że prowadzone działania
mają na celu jedynie poprawę jakości i dostępności do usług medycznych, a nie likwidację czegokolwiek z już istniejących.
lek. med. Andrzej Krzyżanowski

TO WARTO WIEDZIEĆ
Utrzymanie środowiska naturalnego w czystości jest powinnością każdego mieszkańca, instytucji, zakładu pracy. Czy tak
jest możemy przekonać się sami. W całym kraju prowadzona była
akcja ,, Sprzątanie świata”, a u nas ,,Sprzątanie Gminy”. Czy była
prowadzona w sposób właściwy? To pytanie zadają liczni mieszkańcy.
Wszyscy sprzątamy, lecz śmieci i różnego rodzaju odpady nie
są należycie segregowane i przekazywane na składowisko śmieci
(wyrzuca się je gdzie popadnie).
Każdy właściciel posesji, zakładu, lasu itp. jest zgodnie z ustawą
zobowiązany do utrzymywania porządku
na terenie do niego należącym. Czas najwyższy
by tzw. ,,dzikie wysypiska” zostały zlikwidowane, a winni ponieśli
odpowiednie kary.
Warto wiedzieć, że:
- za zaśmiecanie
trawników, niszczenie
parków, zieleni - mandat może nałożyć funkcjonariusz Państwowej
Inspekcji Ochrony Środowiska,
- za zaśmiecanie, dewastowanie
lasu jego okolic – mandat może nałożyć strażnik leśny lub pracownik służby leśnej,
- za łamanie wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego mandat wystawia strażak Państwowej Straży Pożarnej.
Zbigniew Zarański

W związku z rozpoczęciem działalności przez SP ZOZ w Nasielsku, w Przychodni Rejonowej w Nasielsku przy ul. Sportowej 2, prosimy pacjentów, którzy są zadeklarowani i chcą nadal być objęci opieką
medyczną w/w Przychodni o zgłaszanie się celem złożenia nowych
deklaracji codziennie w godzinach od godz. 8.00 do godz. 18.00.
Dokumenty wymagane: książeczka RUM i dowód osobisty.

Poniżej przedstawiam wykaz według dat,
w których mają zgłaszać się mieszkańcy
poszczególnych ulic i wsi:
- 3 października 2003 r. (piątek) – mieszkańcy ul. Warszawskiej,
- 4 października 2003 r. (sobota) – mieszkańcy ul. Starzyńskiego,
- 5 października 2003 r. (niedziela) – mieszkańcy ul. Piłsudskiego,
- 6 października 2003 r. (poniedziałek) – mieszkańcy ul. Prostej,
Krótkiej, Kościelnej i Rynek,
- 7 października 2003 r. (wtorek) – mieszkańcy ul. Sportowej, Małej, Ślepej, 11 Listopada i Młynarskiej,
- 8 października 2003 r. (środa) – mieszkańcy ul. Kilińskiego, Cichej, Krętej, Chrobrego, Nowotki, Dąbrowskiego, Tylnej i Jaśminowej,
- 9 października 2003 r. (czwartek) – mieszkańcy ul. Kościuszki i
POW,
- 10 października 2003 r. (piątek) – mieszkańcy ul. Lipowej, Cmentarnej, Ogrodowej, Sosnowej, Osińskiego, Łokietka, Kolejowej i Św.
Wojciecha,
- 11 października 2003 r. (sobota) – mieszkańcy ul. Bema, Folwark,
Elektronowej, Jagiellonki, Królowej Jadwigi, Staszica, Garbarskiej i
Wąskiej,
- 12 października 2003 r. (niedziela) – mieszkańcy ul. Klonowej,
Marchlewskiego, Leśnej, Koziej, Żwirki i Wigury oraz Jagodowej,
- 13 października 2003 r. (poniedziałek) – mieszkańcy ul. Płońskiej,
Wyszyńskiego, Armii Krajowej, Krupka, Czereśniowej, Malinowej,
Wiśniowej, i Jadwigi Rostkowskiej,
- 14 października 2003 r. (wtorek) – mieszkańcy ul. Traugutta, Polnej, Broniewskiego, Poniatowskiego, Mieszka I i Kazimierza Wielkiego,
- 15 października 2003 r. (środa) – mieszkańcy Nowej Wsi, Pniewskiej Górki, Świercz i Świerkowa,
- 16 października 2003 r. (czwartek) – mieszkańcy Nuny i Lubomina,
- 17 października 2003 r. (piątek) – mieszkańcy Kowalewic, Kędzierzawic i Jaskółowa,
- 18 października 2003 r. (sobota) – mieszkańcy Broninka i Paulinowa oraz ul. Topolowej i Słonecznej,
- 19 października 2003 r. (niedziela) – mieszkańcy Młodzianowa,
Lorcina i Chrcynna,
- 20 października 2003 r. (poniedziałek) – mieszkańcy Mazewa:
Dworskiego i Włościańskiego, Głodowa oraz Słustowa,
- 21 października 2003 r. (wtorek) – mieszkańcy Chmielewa, Chechnówki, Dąbrowy, Stpic oraz Popowa: Borowego, Południe i Północ,
- 22 października 2003 r. (środa) – mieszkańcy Kosewy, Pianowa,
Pniewa i Winnik,
- 23 października 2003 r. (czwartek) – mieszkańcy Jackowa: Dworskiego i Włościańskiego oraz Krzyczek: Pieniążek, Szumnych i Żabiczek,
- 24 października 2003 r. (piątek) – mieszkańcy Kątnych i Żabiczyna,
- 25 października 2003 r. (sobota) – mieszkańcy Pieścirogów Starych i Nowych, Mogowa, Malczyna, Andzina, Cieksyna, Borkowa,
Mokrzyc Dworskich i Włościańskich oraz Morgów.
W przypadku niemożności przybycia we wskazanym dniu, proszę
o zgłoszenie się w najbliższym możliwym terminie.
Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)
Nasielsk, dnia 2003-10-03

Burmistrz Nasielska
GP.72241/10/03

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. l i 2, art. 40 ust. l pkt l ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 roku
Nr 46, poz. 543), Uchwały Nr XII/92/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z
dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 2 ust.
l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
lub własność gminy (Dz. U Nr 9, poz. 30 z późniejszymi zmianami)
ogłaszam, że w dniu 27 października 2003 roku o godz. 900 w sali Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Kilińskiego 10 odbędzie się II
ustny przetarg nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

1. Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość o powierzchni 7,08 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr
348 i 349, posiadająca Księgę Wieczystą KW Nr 37906. Cena wywoławcza ogółem wynosi 569.450,00 złotych w tym :
- grunt wraz z zadrzewieniami
- 118.944,00 złotych
- budynki i inne urządzenia
- 450.506,00 złotych
2. Sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość musi być wykorzystana na cele użyteczności publicznej tj. zdrowia i opieki społecznej lub turystyki, sportu i rekreacji.
3. 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.
4. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w
rozporządzaniu nią.
5. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli
wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 56.945,00
złotych do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub na konto Urzędu
Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Nasielsku Nr konta 822600081746-01-36000-1 najpóźniej do dnia 23 października 2003 roku do
godz. 1400. Dowód należy okazać komisji przetargowej.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza
się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom - uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu przez organizatora przetargu. Urząd Miejski w Nasielsku zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie
zawarcia umowy notarialnej.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone wadium upływa najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia, a wadium
nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
7. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać
stosownym pełnomocnictwem.
8. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organizatora przetargu w ciągu 7 dni od
dnia ogłoszenia przetargu.
9. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu udzielaj ą pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 6 w godz. 900- 1500 lub
pod numerem telefonu 0 prefiks 23 69 12 664,
69 12 547 wew. 26 oraz na stronie internetowej
http://umnasielsk.bip.org.pl
10. Zarówno osoba prawna jak i fizyczna, która będzie zainteresowana nabyciem przedmiotowej nieruchomości może wejść na teren obiektu
po uzyskaniu zgody na udzielenie przepustki wydanej przez Urząd Miejski w Nasielsku ul. Kilińskiego 10, pokój nr 10.
11. Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000
roku Nr 46, poz. 543) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13
stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gmin (Dz. U. Nr 9, poz. 60).
Burmistrz mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, dnia 2003-09-30

BURMISTRZ NASIELSKA
G.72241/8/03
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 VIII/67/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie sprzedaży
nieruchomości w drodze bezprzetargowej podaję do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości
położonej w mieście NASIELSKU przeznaczonej do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej na rzecz Pana Krzysztofa Turka zam. Nasielsk ul. Szkolna 2 A.
1. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1143/1 i 1143/3 o ogólnej powierzchni 150m2, posiadająca Księgę Wieczystą KW Nr 20042.
2. Opis nieruchomości :
Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Nasielska w
kompleksie zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicy Szkolnej. Kształt działek nieregularny, teren płaski. Dojazd do nieruchomości zapewnia ulica o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne terenu
pełne Nieruchomość oznaczona jako:
- działka nr 1143/3 zostanie wykorzystana na poszerzenie nieruchomości stanowiącej własność nabywcy
- działka nr 1143/3 stanowić będzie drogę dojazdową do nieruchomości stanowiącej własność nabywcy.
3. Ogólna wartość nieruchomości wynosi 3.850,00 złotych w tym:
- wartość działki nr 1143/1 400,00 zł
- wartość dziatki nr 1143/3 3.450,00 zł
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nasielsku w okresie od dnia 6.10. - 27.10.2003 roku.
Burmistrz
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

OGŁOSZENIE
Burmistrz Nasielska
ogłasza II przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN S.A. H9-21.41 12,5t/51, nr rejestracyjny
CIN 0709, rok produkcji 1990.
Cena wywoławcza na wymieniony powyżej środek trwały wynosi
28.900 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych).
Autobus będzie można oglądać w dniu 20 października 2003 roku
(poniedziałek) w godz. 9.00 – 12.00 na placu przy remizie OSP w
Nasielsku ul. Młynarska. Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2003 roku (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Nasielsku, ul. Kilińskiego 10 (sala nr 13, I piętro).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne, które
wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do
dnia rozpoczęcia przetargu, tj. do dnia 21 października 2003 r. do
godz. 11.00 w kasie Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub na konto
Urzędu Miejskiego w Nasielsku:
BS Nasielsk 82260008-1746-01-36000-1.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg na autobus zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tego uczestnika od uiszczenia zapłaty, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym oferentom złożone wadium
zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
UWAGA: wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z
uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równiej co najmniej
cenie wywoławczej.
Zastrzega się prawo sprzedającego do swobodnego wyboru oferty
oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Sprzedający
nie odpowiada za wady fizyczne i braki oferowanego autobusu.
Osobą uprawnioną do kontaktów jest p. Marek Maluchnik, Kierownik Wydziału Administracji, Kontroli i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pok. nr 21, tel. (0-23) 69-12-574 wew. 18 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.
Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)
Nasielsk, dnia 2003-10-06

BRURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/9/03

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. l i 2, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z
2000 roku Nr 46, póz. 543 z późniejszymi zmianami/. Uchwałą
Nr XI/102/99 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 sierpnia 1999
roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 2 ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów
na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
lub własność gminy (Dz. U Nr 9, poz. 30 z późniejszymi zmianami) ogłaszam, że w dniu 27 października 2003 roku o godz. 930 w
sali Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Kilińskiego 10
odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Nasielsk, oznaczonych
jako:
l. Działka Nr 1394/9 o powierzchni 1158 m2 za cenę wywoławczą
20.844,00 złotych
- wadium w wysokości
2.085,00 złotych
- postąpienie
209,00 złotych
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej KW Nr 26022.
Na nieruchomości przebiega wodociąg oraz znajduje się jedna
odnoga słupa energetycznego.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Nasielska nieruchomość, położona jest na terenie przeznaczonym
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
1. Działka Nr 1392/8 o powierzchni 1079 m2 za cenę wywoławcza 16.185,00 złotych
- wadium w wysokości
1.619,00 złotych
- postąpienie
162,00 złotych
2. Działka Nr 1392/9 o powierzchni 1178 m2 za cenę wywoławczą
17.670,00 złotych
- wadium w wysokości
1.767,00 złotych
- postąpienie
180,00 złotych
3. Działka Nr 1392/10 o powierzchni 1176 m2 za cenę wywoławczą 17.640,00 złotych
- wadium w wysokości
1.764,00 złotych
- postąpienie
180,00 złotych
4. Działka nr 1392/13 o powierzchni 1172 m2 za cenę wywoławczą
17.580,00 złotych
- wadium w wysokości
1.758,00 złotych
- postąpienie
180,00 złotych
Przedmiotowe nieruchomości uregulowane są w księdze wieczystej KW Nr 11101.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Nasielska w/w nieruchomości położone są na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Charakterystyka działek:
Działki nr 1392/8, 1392/9, 1392/10, 1392/13 leżą wzdłuż ulicy Sosnowej. Uzbrojenie techniczne terenu - działki nie są uzbrojone.
Na wszystkich nieruchomościach stanowiących przedmiot niniejszego przetargu przewiduje się :
- zaopatrzenie w wodę miejską z sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanych obiektów do kanalizacji sanitarnej miejskiej,
- realizację sieci gazowej,
- zaopatrzenie w energię elektryczną za pomocą linii niskiego
napięcia -kablowych lub napowietrznych,
- urządzenie ulic gminnych
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli
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wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej do dnia 23 października 2003 roku do godz. 1400.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium
zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia
nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone
wadium upływa najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w
miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 6 w
godzinach 9 00 - 15 00 lub pod numerem telefonu
0 prefiks 23 6912-664, 69-12-574 wew. 26 oraz na stronie
internetowej http://umnasielsk.big.org.pl
Burmistrz
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Bo najpiękniejsze,
Są polskie kwiaty:
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem,
W szczerym polu wyrosły,
Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu urodzie jest Polska.

Kwiaty Jana
Witkowskiego

Powodem, dla którego p. Jan Witkowski często gości na łamach
naszego pisma (i nie tylko naszego) jest to, że wokół jego osoby ciągle coś się dzieje - albo pokazuje nowe obrazy, albo organizowane są
kolejne wystawy. Tak było i tym razem. W dniach od 12 do 30 września jego prace w Galerii ,,P” Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku
mogli oglądać mieszkańcy tego grodu. Wystawa nosiła tytuł: ,,Moje
kwiatów malowanie...”.
W informacji o naszym artyście wydanej przez pracowników Galerii czytamy: ,,Urodził się i mieszka w Nasielsku. Jest malarzem amatorem. Pasję tworzenia odkrył po 50 – tce. Na początku rysował, po-

O malarstwie p. Jana Witkowskiego pisaliśmy już
wielokrotnie. Myślę, że jest on osobą dobrze znaną
naszym czytelnikom i że obecnie kojarzymy go głównie z malarstwem. Ta dziedzina sztuki jest jego najnowszą pasją. Malować zaczął niedawno, po pięćdziesiątce.
Pan Jan z natury jest pasjonatem. Wszystko, co
robi, robi dobrze i z rozmachem. Kiedyś interesowały
go motocykle. Poświęcał im cały swój wolny czas. Tuż
po II wojnie miał, jako pierwszy w Nasielsku, motor.
Motocykle dopieszczał i często je zmieniał. Chciał nadążać za rozwojem techniki. W interesujących go pojazdach dostrzegał jednak nie tylko nowe możliwości
pokonywania w krótkim czasie dużych odległości, ale
widział też zaklęte w technice piękno.
Piękno jest tym czymś, co łączy jego starą i nową
pasję. O tej pierwszej pasji nigdy nie zapomniał. Nie
zdradził jej. Że tak jest, wystarczy spojrzeć na pojazdy, którymi porusza się obecnie. O pierwszeństwie
jego pasji też można dyskutować. Malować zaczął
wprawdzie stosunkowo późno, ale kwiaty, które ma- Otwarcie wystawy Jana Witkowskiego. Po lewej stronie Pani Dyrektor „Galerii P” po stronie
prawej Pani Wiceburmistrz Płońska.
luje lubił zawsze. Od dziecka.

Jan Witkowski w towarzystwie p. Teresy Kozery - wiceburmistrz
Płońska i Anny Dumińskiej - Kierskiej przewodniczącej Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu powiatu płońskiego

tem przyszła kolej na farby, głównie olej i akryl. Wiodącym tematem
jego prac są kwiaty. Kiedyś je hodował, dziś powstają pod jego pędzlem. Ukochał róże i bzy. Mieszka wśród swoich kwiatów. Zdobią ściany jego domu”.
Na wernisaż wystawy nasielskiego artysty do Galerii ,,P” w dniu
12 września przybyło bardzo wielu mieszkańców Płońska. I nie tylko
Płońska. Przyjechali także goście z Ciechanowa. Znanej ciechanowskiej malarce i rzeźbiarce Hannie Kozińskiej towarzyszyły panie Barbara i Małgorzata Sadowskie –żona i córka wiceprezydenta Ciechanowa.
Najliczniej na spotkaniu otwierającym wystawę w Miejskim Centrum Kultury reprezentowany był oczywiście Płońsk. Sala wystawowa była wypełniona po brzegi. Wystawę otwierała pani wiceburmistrz
Teresa Kozera. Powiat płoński reprezentowała p. Anna Dumińska –
Kierska, która w Radzie Powiatu przewodniczy Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu. Tu nadmienię, że pani Przewodnicząca sympatyzuje z naszym miastem, przez kilka bowiem lat pracowała w nasielskim
Liceum Ogólnokształcącym. Wśród gości dostrzegliśmy też przewodniczącą sądu rejonowego p. Ryszardę Stasiak i byłego posła p. Piskorskiego.
Trudno wymienić wszystkich znakomitych obywateli miasta i powiatu, którzy tego dnia przybyli do Galerii ,,P”. Widać jednak było,
jak bardzo społeczeństwo Płońska interesuje się sztuką. Obecność
na wystawie przedstawicieli władz miasta i powiatu świadczy, że sprawy kultury są im bliskie. Świadczy też o tym piękna sala wystawowa
w Miejskim Centrum Kultury. W ciągu roku pracownicy tej instytucji
organizują około dziesięciu wystaw. My, nasielszczanie, powinniśmy
być dumni - była to już bowiem w tym roku druga w tej galerii wystawa twórcy z Nasielska. Przypomnę, że w czerwcu w płońskiej galerii
prezentowała swe prace pani Bogumiła Barcińska – Ekler.
Dużą grupę wśród publiczności przybyłej do Płońska na wernisaż
wystawy p. Jana Witkowskiego stanowili nasielszczanie. Większość
obrazów widzieli już w Nasielsku. Jednak piękne miejsce, w którym
zobaczyli ponownie obrazy p. Jana i profesjonalne przygotowanie
wystawy sprawiło, że tak naprawdę dopiero tu poznali wartość prezentowanych prac. Kwiaty na obrazach jakby ożyły.
AZ
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NAJLEPSZA REKLAMA JAKĄ MIAŁEŚ - W ŻYCIU!!!
tel. 023 691 23 43
e-mail: zycie@nasielsk.pl

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

www.zycie.nasielsk.pl
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SZACHY

BRYDŻ

Pracowity wrzesień zanotowali szachiści „Sparty” Nasielsk.
W Pułtusku został rozegrany V Turniej zaliczany do Grand Prix
Mazowsza Północnego sezonu 2003. Wcześniej turnieje tego cyklu
rozegrane zostały w Bogatem, Wyszkowie, Przasnyszu i Nasielsku.
Pułtuski turniej rozegrany na powietrzu, przy ratuszu Miejskim,
wygrał mistrz FIDE, Dionizy Barwiński reprezentujący klub „ Nadnarwianka „ Pułtusk.
Miłą niespodziankę sprawili Włodzimierz Kwiatkowski reprezentant „ Sparty” Nasielsk który wśród 36 zawodników zajął III miejsce,
oraz w kategorii „junior do lat 16” – Marcin Turek zajmując I-sze
miejsce.

Dwunastego września po raz dwunasty w tym roku do stołów
zasiedli nasielscy brydżyści by walczyć o punkty do klasyfikacji Grand
Prix «2003.
Pierwsze miejsce, ze zdecydowaną przewagą zdobyła para Paweł
Wróblewski – Stanisław Sotowicz. Po tej wygranej jeszcze bardziej
wzrosła ich przewaga w klasyfikacji ogólnej rozgrywek.

Punktacja ogólna po 5 turniejach:
1. KM.Tyszkiewicz Zbigniew „Nadnarwianka” Pułtusk - 134 pkt
2. MF Barwiński Dionizy „Nadnarwianka” Pułtusk
- 130 pkt
3. I kat.Sokołowski Krzysztof „Sparta” Nasielsk
- 128 pkt
4. II kat.Nalewajk Tadeusz „Wieża” Ostrołęka
- 125 pkt
5. KM. Kiersz Ludwik „Nadnarwianka” Pułtusk
- 105 pkt
6. II kat.Kwiatkowski Włodzimierz „Sparta” Nasielsk
- 99 pkt
łącznie sklasyfikowano 80 zawodników.
Drużynowo:
1. „Nadnarwianka” Pułtusk
89 pkt
2. „ Sparta” Nasielsk
74 pkt
3. „Wieża” Ostrołęka
70,5 pkt
4. Przasnysz
57,5 pkt
5. „Promyk” Ciechanów
43 pkt.
Do rozegrania zostały turnieje w Ostrołęce i Myszyńcu.

Wyniki „dwunastego” turnieju par:
1. Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski
2. Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski
3. Sławomir Chojnacki i Marek Rębecki
4. Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski
5. Tadeusz Czeremużyński i Piotr Turek
6. Józef Dobrowolski i Zbigniew Michalski
7. Jacek Raźniewski i Dariusz Wydra
8. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński
Czołówka klasyfikacji Grand Prix «2003:
1. Paweł Wróblewski
2. Stanisław Sotowicz
3. Tadeusz Czeremużyński
4. Janusz Czyżewski
5. Wojciech Zaciewski

83 pkt (65,9%)
68 pkt (54,0%)
65 pkt (51,6%)
62 pkt (49,2%)
60 pkt (47,6%)
56 pkt (44,4%)
55 pkt (43,7%)
55 pkt (43,7%)

165 pkt
162 pkt
141 pkt
136 pkt
135 pkt
PK

kkk

23 września szachiści „Sparty” Nasielsk mieli zaszczyt reprezentować Nasielsk i powiat nowodworski na międzynarodowym turnieju w Żołkwi na Ukrainie. Skład drużyny stanowili – Włodzimierz
Kwiatkowski – opiekun sekcji szachowej, Krzysztof Sokołowski,
Marek Leśniak - czołowi zawodnicy, Wiktor Skłucki – junior oraz
Bogdan Hermanowski – wiceprezes „Sparty” Nasielsk.

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedaż drewna opałowego
tel. (023) 693 50 60
Sprzedam mieszkanie M2 o pow. 30,5 m2 nowe, cegła, Nowy Dwór Mazowiecki, Osiedle
Młodych. tel. 0605 090 450, 0605 959 505
Blok w budowie - termin realizacji grudzień
2004r.. Mieszkania od 30 do 70m 2 , oraz
powierzchnie użytkowe. Osiedle Młodych Nowy Dwór Mazowiecki. tel. 0605 090 450,
0605 959 505.
Kupię mieszkanie w bloku lub w starym
budownictwie tel. 0506 023 929
Sprzedam akordeon weltmaister 80 basów,
tel. (023) 693 01 43

Nasielskich szachistów przyjął Starosta Rejonu Żółkiewskiego – pan
Petro Komar oraz jego zastępca pan Eugeniusz Januszewicz. Spotkaliśmy się z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony władz i mieszkańców
Żołkwy. Nawiązane zostały kontakty sportowo-turystyczne między
starostwem Żołkiewskim i Nowodworskim. W przerwach pomiędzy
rozgrywkami odbywały się wycieczki na których uczestnicy turnieju
zapoznawali się z historią i zabytkami tego uroczego miasteczka, które
w tym roku obchodzi 400-lecie nadania praw magdeburskich.
Turniej, którego uczestnikami byli czołowi zawodnicy Rejonu
Żokiewskiego i Lwowa wygrał mistrz międzynarodowy Witalij Kozljak. Szachiści „Sparty” mimo, że odbiegali rankingiem od uczestników tego turnieju pozostawili po sobie dobre wrażenie. Włodzimierz
Kwiatkowski potwierdził swą dobrą dyspozycję wypełniając normę
na I kategorię szachową.
W

Sprzedam mieszkanie M3 42m2, w Nasielsku
przy ul. Warszawskiej - wykończone od razu
do zamieszkania,
tel. kontaktowy 0503 054 208
Poszukuję domu do wynajęcia w Nasielsku lub
Pieścirogach z możliwością kupna.
tel. 0501 737 451, 69 30 735.
Mieszkanie do wynajęcia, tel. 0609 810 427
Kwatera dla grup pracowniczych 4 osoby,
pełne wyposażenie, od zaraz, tel. 691 26 36
Sprzedam połowę domu, tel. 0504 266 347

ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

STR. 15

STR. 16

ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

Na szlaku
harcerskiej przygody
dokończenie ze str.4
dal, chociaż tylko brązowy, jest jednak dużym ich osiągnięciem. Brali
też udział w festiwalu twórczości i piosenki harcerskiej. Nasz harcerz, druh Daniel Duszyński, zajął w nim pierwsze miejsce w kategorii solistów. Nagrody za zajęte lokaty zostały wręczone naszym
harcerzom na ogólnym apelu podsumowującym całą harcerską imprezę – Dni Chorągwi Mazowieckiej. Harcerzom z Nuny i ich drużynowemu gratulujemy.
AZ

