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OBRADOWAŁA RADA
Październikowa sesja Rady Miejskiej

w Nasielsku zawierała w swym planie kil-
kanaście punktów które radni planowali
jak zwykle szybko rozwiązać i opracować.
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady
pani Katarzyna Rusek . Po stwierdzeniu
quorum orzeczono o prawomocności po-
dejmowanych przez Radę uchwał.

Rada jednogłośnie przyjęła bez odczy-
tywania protokół z poprzedniej XIV sesji

Rady. Jest on do wglądu dla zainteresowanych
osób w formie pisemnej w Biurze Obsługi
Rady Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nasielska pan Bernard Dariusz
Mucha przedstawił radnym dwie panie, któ-
re od dnia 1.10.2003 roku objęły stanowiska
kierownicze w strukturach związanych z sa-
morządem.

Pani Barbara Pająk objęła kierownictwo
Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Miejskiego, a pani Joanna Brzezińska objęła
kierownictwo Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Burmistrz przedstawił radzie sprawozda-
nie z prac i działań, jakie podejmował w okre-
sie pomiędzy sesjami Rady.

Poinformował o podpisaniu aktu notarial-
nego kończącego formalności nabycia budyn-
ku dawnego „Mera-Zem” od pana Jaremy.
Jednocześnie rozpoczęły się prace adaptacyj-
ne i remontowe w budynku. (sieć kanaliza-
cyjna i wodociągowa).

Nadzorował kontynuację prac remonto-
wych i budowlanych w szkołach w Pieściro-
gach i w Szkole Podstawowej w Nasielsku.

Przeprowadzał rozmowy w sprawie przejęcia
sprzętu medycznego znajdującego się w Przy-
chodni Rejonowej w Nasielsku przez Gmin-
ny ZOZ od SPZOZ Pułtusk.

W punkcie zapytania i interpelacje radnych
– pani radna Anna Łapińska lekarka z nasiel-
skiego „Caritasu” złożyła interpelacje w spra-
wie współpracy Gminnego ZOZ z „Carita-
sem” w ramach usług świadczonych przez
pielęgniarki i opiekunki środowiskowe. Rad-
ny Krzysztof Fronczak dowiadywał się o za-
kres prac określonych w kosztorysie budowy
ulicy Siennickiej w Mogowie. I na ile zosta-
nie on przekroczony z powodu zastosowania
podbudowy betonowej na tej ulicy.

Wyczerpujących odpowiedzi udzielał rad-
nym Burmistrz Mucha. Umowa gminnego
ZOZ-u z „Caritasem” przewiduje świadcze-
nie wszystkich dotychczasowych usług dla
mieszkańców naszej gminy – również przez
pielęgniarki środowiskowe.

Budowa ulicy Siennickiej jest zgodna ze
sztuką budowlaną. Wcześniejsze wersje pla-
nów budowy tej ulicy faktycznie przewidywa-
ły betonową podbudowę, lecz przeprowadzo-
ne korekty pozwoliły zmienić nakłady finan-
sowe na budowę tej ulicy. I pozwoliły na zmia-
nę technologii budowy na mniej materiało-
chłonną.

Następny punkt to wprowadzenie zmian
w statucie gminnego ZOZ – zmian, które
pozwolą na zakontraktowanie w NFZ usług
medycznych dla mieszkańców gminy Na-
sielsk.

Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.

Również jednogłośnie uchwalono wniosek
Burmistrza w sprawie upoważnienia kierow-
nika M-GOPS do załatwiania spraw i podej-
mowania określonych decyzji. Jednocześnie
traciły ważność upoważnienia udzielone tym-
czasowo pani Urszuli Kruszewskiej na okres
do powołania kierownictwa M-GOPS-u.

Jednogłośnym głosowaniem wprowadzono
i zaakceptowano zmiany w budżecie gminy
zaproponowane przez skarbnika gminy –
panią Ludwinę Turek. Zmiany te obejmowa-
ły wprowadzenie do budżetu gminy dotacji
celowych przeznaczonych między innymi na
dożywianie dzieci w Szkole w Dębinkach.

Rada Miejska zapoznała się z pismami
skierowanymi na ręce Przewodniczącej.

W pierwszym Dyrekcja Zespołu Szkół oraz
proboszcz parafii p.w. św. Katarzyny w Pie-
ścirogach zwracają się wspólnie do Rady Miej-
skiej z prośbą o pomoc w wykonaniu parkin-
gu, z którego jednocześnie korzystali by i pa-
rafianie i rodzice dzieci uczących się w poło-
żonej w bezpośredniej bliskości kościoła szko-
ły .Pismo to zostało skierowane do odpowied-
niej merytorycznie Komisji Rady.

Drugie pismo państwa Kobrzyńskich z
Nasielska dotyczyło sprostowania według
opinii wnioskodawców źle wpisanego adresu
zameldowania.. Burmistrz poinformował
Radę o wielomiesięcznej korespondencji z
nadawcami powyższego pisma dotyczącej nie-
istniejącego prawnie problemu. Po odczyta-
niu pism na skutek wyczerpania porządku
obrad sesja Rady została zamknięta.

1. Ważne dla ROLNIKÓW
Z końcem listopada mija termin składania wniosków o przyzna-

nie kwoty mlecznej dla dostawcy bezpośredniego. Osoby, które są
zainteresowane sprzedażą mleka na rynku lub w obrocie międzysą-
siedzkim muszą zabiegać o przydział kwoty w Agencji Rynku Rolne-
go (ARR). Przypominamy numer telefonu Agencji – O – 22 515 81
53. Informację w tej sprawie można uzyskać też w pokoju nr 12 Urzę-
du Miejskiego.

25 listopada odbędzie się w Szkole Podstawowej w Krzyczkach
szkolenie na temat wypełniania wniosków o przyznanie płatności
obszarowych na rok 2004 i wniosków o wpis do ewidencji producen-
tów. Szkolenie poprowadzą: z ramienia Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa p. Krzysztof Bodzak (kierownik powiatowe-
go biura IACS; z ramienia gminnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
p. Arkadiusz Pniewski.

W pozostałych miejscowościach naszej gminy szkolenia na ten te-
mat odbędą się w lutym i marcu 2004r.

2. Drogi, ulice
Zbliżają się do końca prace przy budowie ulicy Czereśniowej w

Nasielsku (kolektor deszczowy, chodnik, nawierzchnia asfaltowa).
Kolektor deszczowy został też położony w części ulicy Elektronowej.
Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z
Płońska.

Rozpoczęły się prace przy budowie ul. Siennickiej w Mogowie. Na
drodze o długości 920m wykonywane są roboty ziemne. Obejmują
one odwodnienie i przygotowanie podbudowy. Prowadzi je Spółdziel-
nia Robót Budowlano – Drogowych z Tłuszcza. Przewiduje się, że
prace zostaną zakończone w listopadzie.

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przystąpił do prac
przy budowie ul. Traugutta. W tym roku przewidziane jest tylko usta-
wienie na części tej ulicy krawężników. Prace zostały zaplanowane w
zakresie, na jakie pozwalają gminne fundusze.

Przez cały październik prowadzone były intensywne prace na dro-
dze wojewódzkiej Nasielsk – Przyborowice i drodze powiatowej Na-
sielsk – Przyborowice. Prowadziła je sprawdzona na naszym terenie
firma z Płońska. Przewiduje się, że już w przyszłym roku droga po-
wiatowa do Pomiechówka będzie zmodernizowana prawie w całości.
Ciesząc się z coraz lepszego stanu naszych dróg, pamiętajmy jednak,
że konsekwencją tego stanu będzie zwiększenie natężenia ruchu na
naszych drogach i ulicach.

W jednym z poprzednich numerów ,,Życia Nasielska” zapowiada-
liśmy, że prawdopodobnie w tym roku modernizowane będzie skrzy-
żowanie drogi krajowej Serock – Pomiechówek z drogą Nasielsk –
Dębe. Przez skrzyżowanie to codziennie przejeżdżają setki miesz-
kańców naszej gminy w drodze do Legionowa i Warszawy. Droga
krajowa (mniej uczęszczana) podporządkowana tu była drodze wo-
jewódzkiej (bardziej uczęszczanej). Słuszne to rozwiązanie zaowo-
cowało jednak licznymi wypadkami. Ma im zapobiec przebudowa
skrzyżowania i odpowiednia organizacja ruchu. Prace budowlane
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zostały już podjęte. Wypadków w tym miej-
scu będzie z pewnością mniej. Użytkownicy
drogi wojewódzkiej będą musieli nieco zwol-
nić.

3. Oczyszczalnia
i kanalizacja

Informowaliśmy, że pierwszym etapem re-
alizacji projektu pod nazwą ,,Poprawa roz-
woju małych i średnich przedsiębiorstw”, w
ramach którego ma być budowana oczyszczal-
nia ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej, jest
wyłonienie ,,osoby” (inżynier projektu) pro-
wadzącej całą budowę. Następuje to w dro-
dze przetargu. Przetarg taki odbył się w paź-
dzierniku. Funkcję tę będzie pełniło konsor-
cjum firm: BUD INVENT Sp. z o.o. z War-
szawy i ECH GROUP Polska Sp. z o.o. Lide-
rem konsorcjum jest spółka BUD INVENT.
Przypominamy. że inżynier projektu jest
przedstawicielem gminy w ciągu całego pro-
cesu inwestycyjnego – od przeprowadzenia
procedury przetargu aż po odbiór i rozruch
technologiczny oczyszczalni. Inżynier projek-
tu działa według wymogów PHARE / FIDIC.

4. Urząd Miejski będzie miał
nową siedzibę

Sfinalizowany został zakup budynku ad-
ministracyjnego po byłym Mera – Zemie. Bu-
dynek został zakupiony od dotychczasowego
właściciela p. Andrzeja Jaremy. 15 paździer-
nika nastąpiło formalne przekazanie obiektu
i spisanie protokółu z jego przejęcia. Nowy
budynek przeznaczony jest na siedzibę Urzę-
du Miejskiego, filię Starostwa Powiatowego i
firmy usługowe działające na rzecz mieszkań-
ców gminy. Obecnie trwają prace nad opra-
cowaniem dokumentacji projektowej, w któ-
rej zaplanowana zostanie adaptacja budynku
na cele biurowe.
5. Inwestycje szkolne

Trwają prace budowlane w budynku Szko-
ły Podstawowej w Nasielsku. To już ostatni
etap rozbudowy tej placówki. W chwili obec-
nej wykonany jest stan surowy budynku z da-
chem, lecz bez stolarki okiennej i bez ogrodu
zimowego. Przewiduje się, że elementy te
będą wykonane do końca listopada. Odbiór
inwestycji planowany jest na koniec stycznia.
Prace wykonuje firma p. Truszkowskiego.

W Szkole Podstawowej w Dębinkach bu-
dowana będzie sala gimnastyczna. Prace już
się rozpoczęły. Wykonywane są fundamenty.
Inwestycję prowadzi firma p. Truszkowskie-
go.

Na budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pieści-
rogach naprawiane jest poszycie dachowe i
wymieniane są obróbki blacharskie. Prace
prowadzi firma REST z Budziwoja (woj. pod-
karpackie).

6. Inwestycje
infrastrukturalne

W końcową fazę wkroczyła
budowa kanalizacji deszczowej w
Pieścirogach w ulicach: Szafiro-
wa, Szmaragdowa i Rubinowa.

Przewiduje się, że odbiór wykonanych prac
nastąpi w listopadzie.

Dokonano odbioru wybudowanej ostatnio
nitki gazociągu w ul. Polnej. 9 rodzin z tej
ulicy może już korzystać z gazu. Obecnie koń-
czone są prace na ulicach: Kościelnej i św.
Wojciecha. W tym rejonie z gazu będzie ko-
rzystać 18 gospodarstw domowych.

7. Dzień Edukacji Narodowej
W październiku swoje święto obchodzą na-

uczyciele. Władze miasta jak co roku zorga-
nizowały gminną uroczystość, podczas któ-

rej nagrody Burmistrza otrzymali: ks. Józef
Szczeciński, Lucyna Zawadzka, Grażyna
Tyszkiewicz, Tomasz Domżała (na zdjęciu),
i Elżbieta Słonczewska.

Uroczystośc uświetnił występ dzieci z
Przedszkola w Pieścirogach

8. Doposażanie straży
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w

Nasielsku systematycznie uzupełnia swoje
wyposażenie. Wiąże się to, jak pisaliśmy już
wielokrotnie, z przydzieleniem strażakom
nowych zadań, a zwłaszcza zadań ratowni-
czych. Nasielska jednostka została zakwalifi-
kowana do krajowego systemu ratowniczo –
gaśniczego. Za dodatkowymi zadaniami nie
przyszły jednak odpowiednie środki finanso-
we. Ten problem zostawiono samym strażom
i finansującym je gminom. Stąd ciągłe poszu-
kiwania sponsorów. Od lat wypróbowanym
przyjacielem straży  jest PZU. W ostatnich
dniach Inspektorat PZU w Nowym Dworze
Mazowieckim podpisał dokument przekaza-
nia 12 000zł dla OSP w Nasielsku z przezna-
czeniem na zakup sprzętu. Ma nim być ze-
staw ratowniczy do samochodu ratownictwa
drogowego (pompa do zasilania narzędzi,
nożyco – rozpieracze, węże hydrauliczne).
Ofiarowana suma nie wystarcza jednak na
zakup zestawu. Strażacy liczą na pomoc sa-
morządu.

9. Remonty
Kino Niwa, będące siedzibą Nasielskiego

Ośrodka Kultury, nie było remontowane od
lat. Dziurawy jak sito dach sprawiał, że w
czasie deszczu woda płynęła po podłodze sali
widowiskowej. Okna wypadały razem z fu-
trynami. Obecnie sytuacja uległa znacznej
poprawie. Władze miejskie wygospodarowa-
ły fundusze potrzebne na przeprowadzenie
najpilniejszych prac remontowych. Na dachu
położono nową papę, wymieniono obróbki
blacharskie i rynny. Znalazły się też pienią-
dze na nowe okna i drzwi.

Notował AZ

SYLWETKI
Ludwina Turek z domu Zakrzewska uro-

dziła się w Wągrodnie gmina Nasielsk. Mąż Krzysz-
tof ukończył Politechnikę Warszawską z tytułem inż.
mechanika. Jest matką dwóch synów: Łukasza lat  19
- studenta SGGW w Warszawie i Adama lat 10 –
ucznia  IV klasy Szkoły Podstawowej w Nasielsku.

Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące
ukończyła w Nasielsku, Wyższą Szkołę Humani-
styczną w Pułtusku, Studia Podyplomowe na Uniwer-
sytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. Aktu-
alnie kończy rachunkowość na Studiach Podyplomo-
wych w SGGW  w Warszawie.

W latach 1974 – 2002 pracowała w zakładzie In-
stal na stanowisku Głównej Księgowej.
Następnie w 2003 roku w Spółce HARIBO na stano-
wisku z-cy głównego księgowego.
Na XIV Sesji Rady Miejskiej w Nasielsku dnia 25
września 2003 roku została powołana   z dniem 1
października 2003 na stanowisko Skarbnika Gminy.
Jak każdej kobiety, jej pasją jest dom. Interesuje się
dobrą książką, na którą obecnie będzie miała mniej
czasu, oraz lubi posłuchać lekkiej muzyki.

U ludzi ceni szczerość i uczciwość, natomiast nie znosi obłudy i zawiści.



ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)STR. 4
Ks. Rektor Tadeusz Tomasiński
z wizytą w Nasielsku

warzystwie przewodniczącej Rady
Miejskiej p. Katarzyny Rusek i bur-
mistrza Bernarda Muchy. W imie-
niu mieszkańców Dostojnego Go-
ścia piosenką ,,Kwiaty polskie” po-
witał uczeń szkoły podstawowej
Piotruś Zawadzki. Hejnalista Piotr
Kownacki odegrał hejnał Nasielska.
Była to jednocześnie prezentacja
hymnu przed podjęciem uchwały o

jego oficjalnym ustanowieniu jako jednego z
symboli Gminy Nasielsk. Uchwała w sprawie

ustanowienia hejna-
łu Gminy została
przyjęta przez rad-
nych jednogłośnie.
Hejnał został ode-
grany ponownie.

W tym momen-
cie rozpoczęła się
główna część uro-
czystości – wręcze-
nie aktu nadania Ho-
norowego Obywatel-

stwa Miasta Nasielska
Księdzu Tadeuszowi To-
masińskiemu. Pani prze-
wodnicząca Rady Miej-
skiej Katarzyna Rusek
odczytała najpierw
uchwałę Rady Miejskiej z
dnia 30 czerwca 2003r. o
przyznaniu honorowego
obywatelstwa miasta. Na-
stępnie odczytano tekst

11 Listopada 2003r. w Nasielsku
Dzień 11 listopada ma dla naszego miasta

podwójnie świąteczny charakter. Tego dnia
razem ze wszystkimi Polakami wracamy pa-
mięcią do roku 1918, roku powtórnych naro-
dzin Polski. Dzień ten czcimy jako Święto Nie-
podległości. Tego też dnia w roku 1386 ,,naro-
dziło się” miasto Nasielsk. Jest to więc dzień
świąteczny naszego miasta.

W tym roku obchody obydwu świąt były wy-
jątkowo uroczyste i trwały dwa dni. W ponie-
działek 10 listopada w sali ki-
nowej Nasielskiego Ośrodka
Kultury odbyła się uroczysta
sesja Rady Miejskiej. Oprócz
radnych wzięło w niej udział
wielu mieszkańców miasta i
gminy. Z Paryża przybył Hono-
rowy Obywatel Nasielska ks.
Rektor Tadeusz Tomasiński. W
sesji uczestniczyło też wielu in-
nych znakomitych gości z War-
szawy i Paryża. Władze samo-
rządowe Województwa Mazo-
wieckiego reprezentował osobi-
ście p. Marszałek  Adam Stru-
zik. Wojewodę Mazowieckiego
reprezentował wicewojewoda
p. Maciej Sieczkowski. Paryską
Polonię reprezentowali pań-
stwo Grażyna Fernandes i Erik
Bykoff. Obecni byli też przed-
stawiciele rodziny księdza To-
masińskiego. Na sesję przybyła
liczna grupa dziennikarzy z te-
lewizji i lokalnej prasy. Sesję za-
szczyciła swą obecnością p. wicedyrektor pro-
gramu pierwszego TVP Iwona Bocian – Za-

ciewska.
W programie uroczystej sesji przewidziane

były dwa punkty – podjęcie uchwały zmienia-
jącej uchwałę w sprawie symboli Gminy Na-
sielsk (m.in. ustanowienie hejnału Gminy Na-
sielsk) oraz wręczenie aktu nadania Honoro-
wego Obywatelstwa Miasta Nasielska Księdzu
Rektorowi Tadeuszowi Tomasińskiemu.
Zanim rozpoczęła się sesja zebrani powitali
uroczyście Honorowego Obywatela Miasta ks.
Tadeusza Tomasińskiego. Na salę wszedł w to-

aktu nadania honorowego obywatelstwa ks.
Tadeuszowi Tomasińskiemu. Dokument został
napisany w języku łacińskim. Odczytała go p.
Przewodnicząca Katarzyna Rusek. Burmistrz
Bernard Mucha odczytał tłumaczenie tekstu
na język polski. Dwa jednobrzmiące akty prze-
kazano ks. Rektorowi. Jeden tekst został napi-
sany ręcznie na papierze czerpanym, drugi
tekst został złożony komputerowo. Honorowy
Obywatel Miasta otrzymał również klucze do
symbolicznych bram miasta i miniaturę flagi.
W imieniu mieszkańców miasta obdarowano
Dostojnego Gościa olbrzymim koszem kwia-
tów.

Gratulacje i życzenia księdzu Rektorowi
złożyli goście uroczystości – marszałek woje-
wództwa p. Adam Struzik i wicewojewoda ma-
zowiecki p. Maciej Sieczkowski. Burmistrz
przeczytał pismo z gratulacjami przesłane
przez gabinet Ministra Spraw Zagranicznych.

W kolejnym punkcie spotkania oddano głos
Księdzu Rektorowi. Z jego wypowiedzi miesz-
kańcy Nasielska dowiedzieli się o wielu cieka-
wych wydarzeniach z jego życia i z dziejów
Nasielska.  Najwięcej jednak czasu w swej wy-
powiedzi poświęcił Dostojny Gość dwom wiel-
kim Polakom – Ojcu św. i ks. Kardynałowi Ste-

dokończenie na str. 16dokończenie na str. 16dokończenie na str. 16dokończenie na str. 16dokończenie na str. 16

Ksiądz Rektor Tadeusz Tomasiński odbiera z rąk Przewodniczącej
Rady i Burmistrza akty nadania Honorowego Obrywatelstwa Miasta
Nasielsk.

Flagi Gminy Nasielsk do kościoła wnieśli harcerze i strażacy
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KRONIKA  POLICYJNA
3.10. Na trasie kolejowej Nasielsk –Toruń kilkuosobowa grupa męż-

czyzn dokonała rozboju na dwóch osobach jadących tym pociągiem.
Poszkodowani stracili discman oraz telefon komórkowy. W wyniku
podjętych działań policji zatrzymano 5 sprawców napaści. Sąd Rejo-
nowy zastosował wobec sprawców napadu areszt tymczasowy.

Nocą 8/9.10. w Mazewie Włościańskim nieznani sprawcy doko-
nali włamania do obory w gospodarstwie Janusza W., z której skra-
dziono byka wagi 240 kg. Starty oszacowano na co najmniej 700 zł.

9.10. na ul Warszawskiej w Nasielsku wbiegł niespodziewanie pod
nadjeżdżającego Volkswagena Pasata 7-letni Norbert Z. Z lekkimi
obrażeniami ciała odwieziony został do szpitala w Pułtusku.

Nocą 9/10 nieznani sprawcy włamali się do zaparkowanego przy
ul. Klonowej samochodu m-ki. „Skoda-Fabia” skąd skradziono ra-
dioodtwarzacz i 10 płyt kompaktowych oraz samochodową lampę
oświetleniową. Poszkodowany właściciel pojazdu oszacował straty
na kwotę 2000 zł.

Nocą 10/11.10. dokonano włamania do garażu na posesji Pawła
K. przy ul. Warszawskiej, w którym stał zaparkowany Opel Astra. Po
wyjęciu z pojazdu bocznej szyby złodzieje skradli radioodtwarzacz,
koło zapasowe, oraz pozostawiony w samochodzie paszport właści-
ciela pojazdu. Poszkodowany wycenił straty na kwotę 1200 zł.

12.10. Krzysztof S. jadący samochodem „Audi” ulicą Kilińskiego
w Nasielsku niespodziewanie stracił panowanie nad pojazdem i ude-
rzył w drzewo. Jadąca z nim pasażerka z obrażeniami ciała odwiezio-
na została do szpitala.

Nocą 14/15.10. na ul. Rynek nieznani sprawcy po zerwaniu za-
wieszonej na drzwiach kłódki włamali się do pomieszczeń znajdują-
cej się tu cukierni skąd skradli telefon komórkowy oraz pieniądze.
Poszkodowany – Jacek B wycenił straty na kwotę 1200 zł.

15.10. w Mazewie nieznani sprawcy po rozcięciu siatki ogrodze-
niowej dostali się na posesję nowo budowanego domu skąd wymon-
towali tablicę rozdzielczą energii elektrycznej wartości 800 zł. na szko-
dę właścicielki Wioletty K.

Nocą 16/17.10. z niestrzeżonego parkingu przy ul. Warszawskiej
skradziony został „Fiat Punto” będący własnością Moniki H. Stratę
wyceniła na 11500 zł.

Tej samej nocy w Lelewie nieznani sprawcy dokonali serii włamań
do domków letniskowych pobudowanych nad Wkrą.
Skradzione zostały między innymi: agregat prądotwórczy, komplet
elektronarzędzi, podkaszarka tarczowa, oraz 2 bluzy polarowe.
Łącznie straty podliczono na kwotę 9000 zł.

17.10. w miejscowości Morgi w wyniku pożaru zniszczeniu uległ
dom na posesji Ryszarda B. Spaleniu uległ dach oraz wnętrze domu.
Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji ra-
dioodbiornika.

18.10. w Krzyczkach Żabiczkach kierujący „Kamazem” Krzysztof
G. nie zachował należytej ostrożności i wymusił pierwszeństwo prze-
jazdu wobec nadjeżdżającego samochodu „BMW”. W wyniku zaist-
niałego zderzenia kierujący „BMW” i jego pasażer odnieśli obrażenia
ciała.

20.10. ze stojącego na niestrzeżonym parkingu przy ul. Warszaw-
skiej samochodu „Ford Eskort” złodzieje skradli 4 koła o wartości
1000 zł.

21.10. został zatrzymany przez policję na próbie włamania do domu
mieszkalnego w Morgach Marek C.
Sąd zastosował wobec włamywacza areszt tymczasowy.

23.10. na ul. Młynarskiej w Nasielsku kierujący samochodem „Opel
Corsa” Jacek J. zjechał nagle do przydrożnego rowu i uderzył w drze-

wo. Kierujący oraz jadący z nim pasażer z obrażeniami ciała odwie-
zieni zostali do szpitala.

24.10. zamieszkała Mazewie Dworskim pani Katarzyna Z. stwier-
dziła fakt że z tunelu foliowego w jej gospodarstwie zniknęły chry-
zantemy. Złodzieje wynieśli 100 szt doniczek tych kwiatów o warto-
ści 3000 zł.

Nocą 24/25.10. w zaparkowanym na ul. Staszica na niestrzeżo-
nym parkingu Seacie Ibizie nieznani sprawcy odkręcili 2 koła. Straty
wycenione zostały przez właściciela na 1050zł.

Nocą 29/30.10. w Cieksynie nieznani sprawcy włamali się do ga-
rażu na jednej z posesji skąd skradli rower produkcji rosyjskiej. Wła-
ściciel wycenił stratę na kwotę 700 zł.

Nocą 31.10./1.11. nieznany sprawca włamał się do składziku na
opał Krystyny K. skąd skradł 5 worków drewna wartości ok. 100 zł.

1.11. na ul kościelnej w Nasielsku Jan G. dokonał napaści i rozbo-
ju na osobie Łukasza R. Grożąc nożem zażądał od ofiary pieniędzy.
Kiedy ich nie otrzymał zranił Łukasza R. nożem w rękę i udo. Został
zatrzymany przez policję do dyspozycji Sądu.

Nocą 2/3.11. w Cegielni Psuckiej Adam P. i Piotr K. dokonali gwał-
tu na 15-letniej dziewczynie. Zostali zatrzymani do dyspozycji Pro-
kuratury.

Nocą 3/4.11. nieznani sprawcy włamali się do sklepu ze sprzętem
telefonii komórkowej. Skradzione zostały telefony komórkowe róż-
nych marek o łącznej wartości ponad 7000 zł.
Pijani za kierownicą

15.10. na ul. POW w Nasielsku zatrzymano do kontroli drogowej
Marka B., który kierował „Fiatem 126p”. Badanie alkomatem wyka-
zało 0,88 i 0,89 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu..

28.10. na ulicy Warszawskiej w Nasielsku badanie trzeźwości kie-
rującego „Fordem Escortem” Romana O. wykazało, że jechał na „po-
dwójnym gazie”. Alkomat wykazał 0,71 i 0,74 mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu..

1.11. w Pieścirogach Paweł K. kierował samochodem marki Volks-
wagen – Getta będąc po spożyciu alkoholu. Stwierdzono w podwój-
nym badaniu w wydychanym przez kierowcę powietrzu 0,80 mg/l al-
koholu.

OGŁOSZENIE
Miejsko - Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nasielsku

informuje, że organizuje zbiórkę sprzętu gospodarstwa
domowego, mebli oraz odzieży zimowej dla dzieci i doro-
słych.

Powyższe rzeczy przekazane zostaną osobom i rodzi-
nom najuboższym z terenu naszej gminy, które z powo-
du różnych sytuacji życiowych nie są w stanie ich zaku-
pić.

Wszystkich tych, którzy chcą się włączyć do naszej
akcji prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. kontaktowy: 6912 531, 69 12 549
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25 lat Wielkiego Pontyfikatu
Październik roku 2003 to miesiąc Ojca św. Jana Pawła II. Naszego

Wielkiego Rodaka. Hołd Ojcu św. składał cały cywilizowany świat.
W jubileuszowych obchodach brali udział wierzący i niewierzący. Brali
też udział wyznawcy innych religii. Ojciec św. jest niekwestionowa-
nym autorytetem współczesnego świata.

Społeczeństwo naszej gminy aktywnie uczestniczyło w obchodach
25-lecia pontyfikatu polskiego papieża. Świętowaliśmy w różnych
miejscach i w różny sposób. Szkoda jednak, że tylko nieliczni mieli
szczęście i uczestniczyli w uroczystościach zorganizowanych w Rzy-
mie. Było to z pewnością wydarzenie ich życia. Nasza redakcja otrzy-
mała w dniach jubileuszu pozdrowienia z Wiecznego Miasta. Prze-
słał je nam Honorowy Obywatel naszego miasta ks. rektor Tadeusz
Tomasiński. Z Ojcem św. przyjaźni się od ponad pięćdziesięciu już
lat. Nic więc dziwnego, że nie mogło go zabraknąć w Rzymie w dniach
jubileuszu.

Organizatorem wielu imprez poświęconych naszemu  Papieżowi

były wszystkie szkoły funkcjonujące na terenie naszej gminy. Odbyły
się w nich okolicznościowe akademie, lekcje, konkursy, wystawy.

Z oczywistych względów najwięcej uwagi poświęciły Ojcu św.
parafie. Można śmiało powiedzieć, że była to jedna wielka modlitwa
w intencji Papieża i Kościoła. Szczególna rola przypadła parafii św.
Wojciecha w Nasielsku. Proboszcz tej parafii jest jednocześnie dzie-

kanem nasielskiego dekanatu. To sprawia, że jego kościół parafialny
pełni szczególną rolę w całym dekanacie.

Koncelebrowanej uroczystej mszy św. dziękczynnej za 25 lat pon-
tyfikatu Ojca św. Jana Pawła II przewodniczył biskup pomocniczy
płocki ks. Roman Marcinkowski. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
ta msza św. odbyła się w
dniu 16 października, a
więc w dniu, w którym
przed 25 laty dokonano
wyboru kardynała Karola
Wojtyły na papieża.
Uczestnictwo w tym dniu
biskupa płockiego w na-
sielskich uroczystościach
nie tylko podniosło rangę

parafialnej uroczysto-
ści, ale świadczyło też,
że władze płockiej die-
cezji wysoko oceniają
pracę duszpasterzy pa-
rafii św. Wojciecha.
Ważnym momentem
tej uroczystości było
poświęcenie tablicy
ufundowanej przez pa-
rafię Nasielsk i zamon-
towanej przy głównym
wejściu do kościoła, a
upamiętniającej papie-
ski jubileusz. Czytamy
na niej: Na pamiątkę. 25-lecie wyboru Papieża – Polaka Jana Paw-
ła II na stolicę św. Piotra dn. 16.X.1978r. Tablicę tę ufundowała
Parafia Nasielsk. 2003.
W czasie tej uroczystości Ksiądz Biskup poświęcił też figurę Jezu-
sa Miłosiernego. Została ona ustawiona na cmentarzu przykościel-
nym tuż przy bramie głównej. Napis na postumencie głosi: Pamiątka
Nawiedzenia Rodzin w parafii Nasielsk przez obraz Jezusa Miło-
siernego.2003r. Uroczystość poświecenia tablicy i figiry odbywała

się w niezwykłej scenerii jesiennego chłodnego wieczoru przy bla-
skach pochodni.

 Przedstawiona powyżej uroczystość to nie jedyna forma uczcze-
nia papieskiego jubileuszu przez członków parafialnej wspólnoty. Było
ich wiele. Jedną z ciekawych form jest wystawa malarskich prac dzie-
cięcych pt. ,,Jan Paweł II w oczach dziecka”.

AZ

Członkowie Klubu Tropicieli
Tajemnic Historycznych
Liceum Ogólnokształcące Nr 1
w Legionowie

Szanowni Państwo,
Czytelnicy „Życia Nasielska”

jesteśmy uczniami klasy Ib Liceum Ogólnokształcącego Nr l
im. M. Konopnickiej w Legionowie. Razem z nauczycielem historii i
opiekunem Klubu Tropicieli Tajemnic Historycznych Panią mgr Jo-
lantą Załęczny prowadzimy w naszej szkole program edukacyjny
„Ślady przeszłości”. Polega on na odszukiwaniu przez uczniów w ich
najbliższym otoczeniu śladów przeszłości regionu, aby móc potem
zgłębiać ich powstanie, późniejsze dzieje i wpływ na historię regio-
nu.

Nasz Klub uczestniczy w realizacji programu już po raz drugi. W
tym roku chcemy zrealizować dwa projekty:
1. „Tropem starych pocztówek” - to kontynuacja zeszłorocznych prac
dotyczących Pałacu w Jabłonnie, tym razem chcemy zająć się par-
kiem pałacowym i -zainspirowani starymi pocztówkami ze zbiorów
Pana Jacka Szczepańskiego - zbadać ukryte w parku obiekty;
2. „Niech przemówią nagrobki” - to próba rekonstrukcji historii na-
grobków na okolicznych cmentarzach świadczących o istnieniu na

terenie Legionowa i okolic różnych grup narodowościowych i kultu-
rowych. Chcemy też zgromadzić informacje na temat życia ludzi po-
chowanych na okolicznych cmentarzach i ich wkładu w dzieje mia-
sta i regionu.

Realizacja naszych planów wymaga, abyśmy dotarli do wszyst-
kich dostępnych informacji na ten temat. Zwracamy się do Państwa
z prośbą o umożliwienie nam skorzystania z dokumentów i innych
materiałów, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczyłyby interesu-
jących nas obiektów. Ważne dla nas są nawet najmniejsze wzmianki
o nich.

Jesteśmy przekonani, że pomogą nam Państwo zdobyć informacje o
tych ważnych dla nas śladach przeszłości. Realizacja tego przedsię-
wzięcia jest dla nas tym bardziej ważna, że jesteśmy uczniami klasy
humanistycznej z elementami edukacji regionalnej i takie działanie
traktujemy jako nasz wkład w badanie historii naszego regionu.

Z wyrazami szacunku
uczniowie klasy l b - członkowie Klubu
Tropicieli Tajemnic Historycznych
wraz z opiekunem

Osoby, które mogą nam pomóc prosimy o kontakt
z opiekunem Klubu Tropicieli Tajemnic Historycznych

pod numerem telefonu 0-22 782 37 67.
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Strzeżcie się przestępcy !!!

Nasielski Komisariat Policji otrzymał
nowy, bardzo dobry samochód – Opla Astrę
II. Do zadań służbowych wykorzystywać go

będą policjanci: aspirant Robert Wietecki i
starszy sierżant Dariusz Budkowski. Samo-
chód został sfinansowany po połowie przez
Komendę Główną Policji i nasielski samorząd.

W pierwszych dniach listopada nastąpiło
uroczyste przekazanie pojazdu nasielskim po-
licjantom. W imieniu policyjnych władz
zwierzchnich przekazywał go komendant
powiatowy policji młodszy inspektor Włady-
sław Rocki, a w imieniu nasielskiego samo-
rządu burmistrz p. Bernard Mucha. Samo-
chód odbierał komendant nasielskiego komi-
sariatu nadkomisarz Wojciech Wołkowicz w
asyście swoich podkomendnych – aspiranta
Roberta Wieteckiego i starszego sierżanta
Dariusza Budkowskiego.

Burmistrz, Dariusz Bernard Mucha, wrę-
czając komendantowi Wojciechowi Wołkowi-
czowi kluczyki do samochodu powiedział, że
ten dar dla policji jest wyrazem troski samo-
rządu o bezpieczeństwo obywateli. Dodał też,
że tak naprawdę jest to dar samego społeczeń-
stwa dla siebie, bo samorząd jest tylko jego
reprezentantem. Burmistrz przypomniał, że
nie jest to jedyna forma, mająca na celu zwięk-
szenia bezpieczeństwa obywateli, podejmo-
wana przez samorząd. Temu mają na przy-
kład służyć dodatkowe dyżury policjantów (fi-
nansowane przez gminę) w dniach, kiedy spo-
dziewana jest zwiększona aktywność świata
przestępczego, temu też ma służyć lepsze
oświetlenie ulic i dróg.

Komendant powiatowy policji młodszy
inspektor Władysław Rocki stwierdził, że jest
bardzo zadowolony ze zrozumienia, jakie
wykazują nasielskie władze samorządowe dla

Nowy samochód dla policji
potrzeb policji. Szybszy i lepszy samochód to
możliwość szybszego dotarcia na miejsce zda-
rzenia, a co więcej, to duża możliwość zapo-

bieżenia przestępczym działaniom. Komen-
dant p. Rocki podkreślił, że policja korzysta-
jąc z pomocy społeczeństwa zobowiązuje się
do jeszcze lepszej pracy mającej na celu po-

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

lepszenie stanu bezpieczeństwa. Poinformo-
wał też zebranych, że policjanci z nasielskie-
go Komisariatu mają duże osiągnięcia na polu
walki z przestępczością. Wskaźnik wykrywal-
ności sprawców przestępstw należy do naj-
wyższych w powiecie. Z pewnością ma na to
wpływ właściwa współpraca policjantów z sa-
morządowcami i współdziałanie Komendan-
ta Komisariatu z Burmistrzem.

O tej współpracy mówił też komendant Ko-
misariatu p. Wojeciech Wołkowicz. Powie-
dział, że obecny dar jest kolejnym wsparciem,
jakiego samorząd udzielił nasielskim policjan-
tom. Wyraził zadowolenie, że miejscowe wła-
dze doceniają wysiłek policjantów i na ile
mogą, wspierają ich w pełnieniu trudnej i nie-
bezpiecznej służby.
Materialne formy wsparcia policji są bardzo
cenne, ponieważ środki, jakie przeznacza
państwo na zabezpieczenie potrzeb policji są
niewystarczające. Brakuje pieniędzy nie tyl-
ko na paliwo i drobne chociażby remonty w
zajmowanych przez policje budynkach. Bra-
kuje pieniędzy na podstawowy sprzęt, a sym-
bolem ,,nowoczesności” w wyposażeniu po-
licji jest, jak powszechnie wiadomo, rozkle-
kotana maszyna do pisania.
Samochód, który otrzymali nasi policjanci,
przystosowany jest do zadań, jakie wypełniają
stróże prawa. Jest szybki i wygodny. Ma od-
dzielną i oddzieloną część dla tych, którzy
łamią prawo. Chociaż jest ona wykonana es-
tetycznie, to podróż w tej części z pewnością
nie będzie ani przyjemna, ani wygodna.

AZ

Burmistrz Miasta Nasielska informuje

o możliwości kupna w drodze rokowań zabudowanej nieruchomości położonej w miejsco-
wości CHRCYNNO.

Przedmiotem rokowań jest zabudowana nieruchomość o powierzchni 7,08 ha, ozna-
czona w ewidencji gruntów jako działka nr 348 i 349, posiadająca KW Nr 3 7906.

Nieruchomość musi być wykorzystana na cele użyteczności publicznej tj. zdrowia i opieki
społecznej lub turystyki, sportu i rekreacji.

Oferty pisemne można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Ki-
lińskiego 10, pokój nr 10 w terminie do dnia 24 listopada 2003 roku do godz. 900.

Otwarcie ofert i rokowania odbędą się w dniu 24 listopada 2003 roku o godz. 1000.
Oferta powinna zawierać :
1) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2) datę sporządzenia oferty, 3) oferowaną cenę, 4) aktualny odpis z rejestru sądowego lub
zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, 5) inne istotne według składającego
ofertę informacje i dokumenty.

Cena sprzedaży nie może być rozłożona na raty, a dokonanie jej zapłaty wymagane jest
jednorazowo najpóźniej w przeddzień zawarcia aktu notarialnego.

Do ceny budynków doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT. Przystępujący
do rokowań winien wpłacić wadium w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć
tysięcy złotych), najpóźniej do dnia 24 listopada 2003 roku do godz. 900 w kasie Urzędu
Miejskiego w Nasielsku lub na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku w Banku Spółdziel-
czym w Nasielsku Nr konta 82260008-1746-01-36000-1. Dodatkowych informacji o nieru-
chomości będącej przedmiotem rokowań udzielają pracownicy Wydziału Planowania Prze-
strzennego 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 intemetowej
http:// umnasielsk.bip.org.pl

Aspirant Robert Wietecki i starszy sierżant Dariusz Budkowski
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RATUJMY MATURZYSTÓW!!! drzewa są osłabione, tracą walory dekoracyj-
ne, nie kwitną i nie wiążą owoców w następ-
nym roku.

Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiacz-
ka jest bardzo trudne z uwagi na to, że kasz-
tanowce rosną zwykle rozproszone, głównie
w miastach. Ponieważ poczwarki zimują w
opadłych liściach, najskuteczniejszą i bez-
pieczną metodą ograniczenia populacji tego
szkodnika jest dokładne wygrabienie opa-
dłych liści i ich spalenie, ewentualnie zakom-
postowanie liści w miejscu do tego przezna-
czonym. Wydaje się, że to nic trudnego. Nie-
stety, warunkiem powodzenia jest usunięcie
liści na wszystkich stanowiskach, gdzie ro-
śnie kasztanowiec. Czynność ta powinna być
wykonywana regularnie, aż do usunięcia
wszystkich liści, ponieważ niedokładne ich
usunięcie spowoduje ponowne rozprzestrze-
nianie się szkodnika w następnym roku.

W praktyce oznacza to, że los kasztanow-
ców (i wygląd miasta) zależy od nas wszyst-
kich.  A może władze naszego miasta mogą
zarządzić i zorganizować wygrabienie i spa-
lenie zarażonych liści oraz zobowiązać do tego
tych właścicieli, na których posesjach kasz-
tanowce rosną. Pomóc może młodzież szkol-
na, obejmując opieką wybrane drzewa.

Myślę, że nie tylko mi, brązowe, błyszczą-
ce kasztany przypominają dzieciństwo, a białe
ich kwiaty najpiękniejszy okres życia – mło-
dość.
URATUJMY NASZE KASZTANOWCE!!!

Elżbieta Fijalska

Jaja – kształtu soczewkowatego, perłowobia-
łe długości 0,2-0,4 mm, na górnej stronie liści
obok nerwów bocznych.
Larwy – przechodzą cztery stadia wewnątrz
liścia, są beznogie o ciele segmentowanym,
spłaszczonym, długości 3,5-4,5 mm, barwy
żółtozielonkawej.
Poczwarki – wewnątrz liścia, barwy ciemno-
brązowej, długości 3,5-5 mm, ukryte w jedwa-
bistym kokonie.
Motyle – długości 2,8-3,8 mm, skrzydła przed-
nie o rozpiętości 7 mm, brązowozłociste z
białymi przepaskami. Czułki nitkowate, nie-
co krótsze od ciała.

Biologia szkodnika jest prosta – pierwsze
motyle pojawiają się pod koniec kwietnia, w
maju są już bardzo liczne i przesiadują na
pniach drzew. Samice po kopulacji składają
jaja na liściach, jedna składa od 20 do 30 jaj.
Po 2-3 tygodniach wylęgają się larwy i wgry-
zają się do wnętrza liścia. Żerują wewnątrz
liści wygryzając miękisz między nerwami,
początkowo w formie okrągłej, a potem po-
dłużnej brązowej plamy tzw. miny. Na jed-
nym liściu może znajdować się od kilku do
nawet 300 min. Po około miesiącu następuje
przepoczwarzenie, a następnie wylot motyla.
W ciągu roku występują 3-4 pokolenia szro-
tówka.

Uszkodzone liście przedwcześnie opadają,

Kasztanowiec zwyczajny może osiągnąć
20 m. wysokości. Korowina kasztanowca jest
środkiem przeciwkrwotocznym. Przetwory
kasztanowca znajdują zastosowanie w lecze-
niu hemoroidów i żylaków. Eskulinę stosuje
się w gruźlicy skóry.

Kwitnie w maju - kwiatostan wzniesiony,
piramidalny, do 30 cm dł. – zwiastuje egza-
min dojrzałości osiemnasto - i dziewiętnasto-
latków.

Liście naprzeciwległe, dłoniasto złożone;
listki w liczbie 5-7, odwrotnie jajowate, do
20 cm dł., brzegiem podwójnie, ostro piłko-
wane, bezogonkowe. W tym roku pełne brą-
zowych plam, brzydkie.

Roślina drzewiasta; korona szeroka, roz-
gałęziona; młode gałązki   brunatno filcowa-
to owłosione. W tym roku przedwcześnie po-
zbawione liści, cierpiące, podatne na infek-
cje.

Nasze kasztanowce powoli umierają, po-
nieważ ich liście upodobał sobie niewielki
motyl – Szrotówek kasztanowcowiaczek Ca-
meraria ohridella.

Owady należące do rzędu motyli są bez-
sprzecznie najpiękniejsze. Uczestniczą w za-
pylaniu roślin, dostarczają jedwabiu... Larwy
i poczwarki licznych motyli są niebezpiecz-
nymi szkodnikami, do nich musimy zaliczyć
szrotówka:

Ławnicy sądowi
Sądu Rejonowego

w Pułtusku

1. Dzikoń Teresa
2. Dylewska Grażyna
3. Kraszewski Roman
4. Domżała Tomasz
5. Górecki Jarosław
6. Jurkiewciz Marek
7. Karaszewski Leonard
8. Majewska Wanda
9. Mauer Waldemar
10. Rutkowska Hanna
11. Turek Jerzy
12. Cejnóg Ewa
13. Chrustowski Zbigniew
14. Groszyk Janina
15. Kacperska Maria Barbara
16. Stasiak Jerzy Wojciech
17. Rączka Zbigniew
18. Morawiak Danuta
19. Gładyszewska Bronisława
20. Wasierzyński Marian

BREAK DANCE I HIP HOP
24 października w nasielskim kinie Niwa

odbył się koncert hiphopowy połączony z
pokazami break dance. Była to pierwsza im-
preza w Nasielsku, podczas której mogliśmy
zobaczyć kilku przedstawicieli tego gatunku
muzycznego.

Na koncercie wystąpili: DJ BOLOGŁOWA
z Twierdzy, Małolat Skład – Nasielsk, Break
Boys Skład – Pułtusk – Ciechanów, Rdza –
Twierdza, Earthquake – Chotomów i oczywi-
ście Bielizna Skład – Nasielsk, której koncert
został wykorzystany do promocji dwóch stron

internetowy zespołu:
www.bielizna-skład.any.pl i

www.bieliznasklad.tk.
Organizatorami koncertu byli Nasielski

Ośrodek Kultury i Dawid Domała, którzy za
naszym pośrednictwem dziękują wszystkim
artystom, którzy wystąpili na scenie NOK-u
i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek spo-
sób pomagali przy organizacji tej imprezy,
a w szczególności: Panu Jackowi Rucińskie-
mu, KarinieBorowskiej, Kindze Jankowskiej
i Annie Bącik.
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Socrates w nasielskich szkołach
2005 połączony z wymianą międzynarodową uczniów i nauczycieli.
Wszystko po to aby powstały końcowe produkty europejskie (filmy,
książki, albumy, prace plastyczne itp.)

Pod warunkiem terminowego zgodnego z partnerskimi uzgodnienia-
mi realizowania przedsięwzięcia możemy otrzymywać unijną pomoc fi-
nansową za pośrednictwem Agencji Narodowej – grant przeznaczony
na pokrycie uprawnionych kosztów projektu oraz na koszty wyjazdów
zagranicznych.

Miło że społeczność nasielskich szkół staje się partnerami w Euro-
pie. Dzięki zaangażowaniu w realizację projektów zwiększy się znacz-
nie, motywacja i zdolność uczniów do porozumiewania się w obcych
językach – a tym samym do uczenia się języków obcych. Starając się
stosować nowe technologie informatyczno – komunikacyjne (w tym In-
ternet) będziemy stawali się bardziej otwarci, co z pewnością ułatwi
nam stert w przyszłość.

Realizatorzy projektów liczą na sympatię rodziców, władz lokalnych
i regionalnych, przedsiębiorców i innych partnerów stowarzyszonych z
nimi, którzy aktywnie będą wspierać prace i działania związane z pro-
jektami.

Osobiście zachęcam zarówno uczniów jak i nauczycieli do zdobywa-
nia wiedzy i wymiany informacji oraz uczenia się od innych. „Kończą-
cym produktem” jest również całe doświadczenie związane z udziałem
w projekcie.

Elżbieta Wróblewska

Użyta w tytule artykułu nazwa Socrates, to nazwa programu eduka-
cyjnego powołanego przez Wspólnotę Europejską – wspierającego współ-
pracę szkół, uczelni oraz innych ośrodków związanych z edukacją – w
celu poprawy jakości kształcenia i nadania edukacji wymiaru europej-
skiego. Program ten został ustanowiony w 1995r., początkowo na pięć
lat (1995-1999), a następnie przedłużony jako Socrates II na lat siedem
(2000-2006). Polska bierze udział w programie od 1998r.

W skład programu Socrates wchodzi osiem komponentów, w tym
Comenius. Projekty Comeniusa są realizowane w czasie od 1 do 3 lat
przez grupy partnerskie złożone z co najmniej trzech szkół pochodzą-
cych z następujących krajów: 15 Państw Członkowskich Unii Europej-
skiej (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Ho-
landia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy i
Wielka Brytania) krajów, które należą do Europejskiego Stowarzysze-
nia Wolnego Handlu (w skrócie EFTA) i podpisały Układ o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym z UE (Islandia, Norwegia, Lichtenstein)
oraz krajów ubiegających się o członkostwo w UE (Bułgaria, Litwa,
Łotwa, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Wę-
gry, Cypr, Malta, Turcja).

Realizacja w szkole europejskiego projektu edukacyjnego to duży
wysiłek uczniów i nauczycieli, ale również wielka satysfakcja. Projekty
Comeniusa są wspólnym przedsięwzięciem wszystkich partnerów pra-
cujących wspólnie nad wybranym tematem. Współpraca umożliwia
uczestnikom wymianę doświadczeń, badanie różnych aspektów euro-
pejskiej różnorodności kulturowej, społecznej i ekonomicz-
nej, poszerzenie ogólnej wiedzy, a także lepsze poznanie i
rozumienie poglądów partnerów.

Mając tego świadomość Dyrekcje dwóch nasielskich szkół
– Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego i Zespołu
Szkół Zawodowych wystąpiły z propozycją nawiązania współ-
pracy w tematyce europejskiej do Agencji Narodowej w War-
szawie. Szkoła Podstawowa to szkoła, która zdobyła w ubie-
głym roku szkolnym (2002/2003) certyfikat w konkursie zor-
ganizowanym pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra
Kwaśniewskiego „Szkoła z klasą”, a ZSZ w Nasielsku to li-
cząca się w powiecie nowodworskim szkoła ponadgimnazjal-
na, w której prężnie od ubiegłego roku działa Szkolny Klub
Europejski „Nasielszczanie”. Obie szkoły spełniły wymaga-
nia postawione im przez Agencję i w październiku b.r. miały
przyjemność uczestniczyć w seminariach kontaktowych part-
nerów europejskich:
- ZSZ został zaproszony w dn. 23.10.03r. do 26.10.03r. do
Santouder w rejonie Contabria w Hiszpanii.
- Szkoła Podstawowa otrzymała zaproszenie w dn. 24.10.03r.
do 27.10.03r. do Reichenau w Austrii.
Szkoły były reprezentowane przez nauczycieli biegle znają-
cych język angielski – panią Iwonę Podgrudną ze Szkoły Pod-
stawowej i panią Beatę Kowalską z ZSZ.

Wiedząc, że jest to szansa zaistnienia w Europie nasiel-
skiej społeczności do tych spotkań obie placówki przygoto-
wały się jak najlepiej. W promowanie naszych szkół za gra-
nicą włączyły się aktywnie zespoły robocze składające się z
nauczycieli i uczniów. Powstały aktualne foldery szkół (w ję-
zyku polskim i angielskim), oraz prezentacje ukazujące waż-
niejsze wydarzenia szkolne. W ZSZ uczniowie pod kierun-
kiem nauczycieli utworzyli własną stronę internetową, którą
opublikowali pod adresem: http://zsznasielsk.w.interia.pl

Seminarium w Hiszpanii odbyło się pod hasłem „Edukacja
konsumencka”. Podnoszenie świadomości uczniów jako od-
powiedzialnych konsumentów to cel współpracy szkół part-
nerskich. ZSZ Nasielsk nawiązał wstępną współpracę ze szko-
łami w: Republice Czeskiej, Hiszpanii, Portugalii i na Wę-
grzech. Temat spotkania nauczycieli w Austrii to „Edukacja
dla zrównoważonego rozwoju środowiska i szkoły”, a uczest-
nicząca w nim Szkoła Podstawowa w Nasielsku nawiązała
współpracę ze szkołami z Grecji, Włoch, Węgier i Rumunii.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków partnerów przez
Komisję Europejską czekają nas kolejne wizyty robocze oraz
czas starannej realizacji projektów począwszy od r. szk. 2004/

Z CYKLU BLISKO BLIŻEJ

rys. Jacek Gałężewski
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REFLEKSJE O WYCHOWANIU nowe problemy i nowe niepokoje. Fantastyka baśniowa trafia również

na grunt dziecięcej potrzeby opanowywania świata poprzez przetwa-
rzanie go. Potrzeba ta ujawnia się w zabawach iluzyjnych. Fantastyka
baśniowa i zabawy tematyczne pozwalają dziecku chronić niedojrzałe
struktury osobowościowe i gromadzić siły do opanowywania złożonych
problemów życia realnego świata przeżyć wewnętrznych. Dlatego baśń
jest dzieciom bardzo potrzebna i odebrać jej im nie wolno. Baśń jako
gatunek literacki charakteryzuje się szeregiem cech, które czynią ją atrak-
cyjną dla dzieci i ułatwiają recepcję. W recepcji baśni dużą rolę odgrywa
mechanizm projekcji własnych pragnień i dążeń, których dziecko zre-
alizować nie może. Tu właśnie znaduje te dążenia, może przeżyć speł-
nienie zastępcze- identyfikując się z bohaterem. Dzieci czerpią wzory i
wyobrażenia o własnej przyszłości, mogą tworzyć scenariusze własne-
go życia. Baśń wielostronnie oddziałuje na rozwój dzieci. Umacnia wia-
rę dziecka w dobro i sprawiedliwość, w sens poświęcenia. Odgrywa
ogromną rolę w wychowaniu moralnym dziecka. Słuchanie baśni i ich
czytanie sprzyja rozwojowi orientacji w samym sobie i we własnych prze-
życiach.

Poznawanie baśni pochodzących z różnych regionów własnego kra-
ju rozszerza orientację w tradycji kulturowej narodu i przez to pogłębia
poczucie więzi narodowej, identyfikuje się ze swoim krajem. Poznanie
baśni innych narodów może odegrać ważną rolę w procesie kształtowa-
nia zrozumienia i poszanowania dla ludzi z innych kręgów kulturowych
( co szczególnie w dzisiejszych czasach nabiera dużego znaczenia).

Baśń ukazuje świat zwierząt, roślin, świat przyrody, traktując go w
sposób podobny do świata ludzkiego, przez co zdobywa poczucie wspól-
noty ze światem przyrody.

Wreszcie niebagatelną role pełnią baśnie i bajki w psychoterapii dzieci
i młodzieży. Tzw. psychodrama oparta na bajkach, z których pewne
symbole, postacie ludzi i zwierząt lub rzeczy martwe pozwalają na „
wykrzyczenie” swoich problemów. Łatwiej jest zrozumieć swoje pro-
blemy i znaleźć na nie środki zaradcze.

Doświadczenia zdobyte w obcowaniu z baśnią a polegające na przy-
swojeniu podstawowych znaków, kodów i symboli kulturowych, przy-
gotowują dziecko do odbioru literatury pięknej w ogóle, a także innych
form sztuki. W ten sposób tworzy sobie podstawy do umiejętnego czer-
pania z jej zasobów w toku całego życia.
CZYTAJMY  DZIECIOM  BAŚNIE  I  BAJKI !!!

Irena Szybowska

BAŚŃ I DZIECKO
Czy, po co i dlaczego potrzebna jest baśń? Pomaga w wychowaniu i

kształtowaniu osobowości dziecka czy paczy jego umysł i przeszkadza
w opanowaniu wiedzy o realnym świecie?

Opinie jak zwykle są podzielone. Wbrew rozmaitym opiniom i oba-
wom w naszym „stechnicyzowanym” świecie, baśń w twórczości dla
dzieci nie znajduje się w odwrocie. Dominuje w teatrach dla dzieci, w
filmie, w edycjach książkowych, wydawanych w bogatej oprawie pla-
stycznej i w wysokich nakładach.

Baśń to utwór, który od wieków nie traci na popularności. Niezależ-
nie od epoki, prądu literackiego czy mody bywa ona wciąż czytana i
opowiadana. Jest jednym z tych gatunków prozy ustnej, z którym ze-
tknął się chyba każdy z nas. Różnie próbowano rozwiązać tajemnicę jej
uroku, czaru i popularności. Psychologia uznała jej trwałe wartości w
kształtowaniu wyobraźni i fantazji dziecka. Głównym celem baśni nie
jest ucieczka w krainę marzeń, realizacja marzeń, życzeń, lecz jest nim
przeżycie przygody. Przygoda bohatera baśniowego jest czynnikiem,
który czyni baśń interesującą. Przygodzie podporządkowane są inne ele-
menty, których tak chciwie słucha dziecko. Różnym zdarzeniom towa-
rzyszą bohaterowi postawione przed nim cele. Cele te są z reguły bar-
dzo wartościowe, jak np. osiągnięcie dobra, piękna, szczęścia. Droga do
tych wartości jest pełna trudności, przeszkód i cierpień. Identyfikując
się z nim dziecko poznaje smak przygody, dostrzega konieczność na-
wiązania kontaktu z przyrodą, wejścia w związek ze wszechświatem.
Świadomość, że bohater baśni może liczyć w każdej chwili na pomoc,
jest chyba najbardziej potrzebna dziecku. Dlatego też postacie baśnio-
we są wyposażone nie tyle w konkretne przedmioty, ile w ogromne moż-
liwości, stokroć cenniejsze od materialnych rzeczy.

Bohater baśniowy jest pełen samozaparcia, potrafi zawsze sobie dać
radę, umie szukać pomocy i wie jak skorzystać z danych mu wskazó-
wek. W tak przedstawionej akcji dziecko podziwia aktywność, czyny i
działanie bohatera. A więc zapotrzebowanie na wzory osobowe i wzory
postępowania zostaje tu znakomicie zrealizowane.

Ponieważ w baśni nic nie jest skonkretyzowane, szczegółowo przed-
stawione np. „ był sobie król, pewien ojciec, była stara, brzydka czarow-
nica”, dziecko musi samo wypełnić obraz tych postaci, a więc działa
wyobraźnia tak bardzo potrzebna w dalszym życiu dziecka.

Dziecko zdolne jest pojąć ukazane w baśni ludzkie problemy- pięk-
no, dobro, szczęście bez konieczności werbalizowania doznań. Zostają
mu unaocznione główne sytuacje, które realizują wartość życia ludz-
kiego.

Baśnie przedstawiają problemy istotne dla życia, realizują wyższe
cele, Wszystko to ma szczególne znaczenie i wpływ na osobowość dziec-
ka. Jeśli jest za małe należy mu pomóc w rozróżnianiu dobrych i złych
postaw, czynów czy obrazów. Z baśni dziecko wynosi przekonanie, że
cały świat stoi na aktywności człowieka.

Logicznym następstwem jest pozytywne zakończenie przygód. Ty-
powy dla baśni happy end tu właśnie znajduje uzasadnienie. Jeśli wszy-
scy pomagają bohaterowi, jest uparty w dążeniu do celu to wszystko
musi skończyć się szczęśliwie. Jest on dla dziecka bardzo ważny, po-
zwala mu utrzymać wiarę w zwycięstwo dobra nad złem i przywraca
równowagę emocjonalną. Można też ukazać, jak wiele baśni posiada
sytuacje nieetyczne. Wybór zawsze zależy od tego kto „ podaje” dziec-
ku lekturę. W baśni współistnieją jak w życiu, blaski i cienie, dobro i
zło, piękno i brzydota. Nie żądamy od dziecka wiary w istnienie baśnio-
wego świata, odbiera ono intuicyjnie tę głębszą prawdę, jaka zawarta
jest w poetyckiej wizji świata baśni. Dzieci odczuwają wyraźną potrze-
bę opowiadania rzeczy niezwykłych, nieprzeciętnych i nadzwyczajnych.
Z wielu badań wynika, że ciekawość przezwycięża strach i uczucie trwo-
gi. W młodszym wieku wystarcza im baśniowa fantastyka i niezwykłość.

W baśniach dzieci poszukują nowych doświadczeń, które pozwoliły-
by lepiej zrozumieć i opanować otwierający się dla nich świat społecz-
ny. Dzięki artystycznym przeżyciom literackim w kontakcie z baśniami
rozwijają się możliwości poznawcze dziecka, inne niż te, jakie kształ-
tują się w toku działania i w procesie poznawania wiedzy. Dziecko ob-
cując z baśniami uczy się także ujmować myślowo i wyobrażeniowo
całość zdarzeń życiowych, zdawać sobie sprawę z ich przebiegu, wiązać
w myśli poszczególne fakty i podporządkowywać je głównej myśli prze-
wodniej.

Baśnie ukazujące istotne problemy losu ludzkiego rozszerzają za-
kres przeżyć dziecka, otwierają przed nim nowy nieznany świat, budzą

Okres jesienno-zimowy sprzyja powstawaniu pożarów.
Każdy pożar to strata w gospodarstwie i większe koszty utrzyma-
nia jednostek Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zaleca się wyposażenia każdego gospodarstwa w podręczny sprzęt
gaśniczy chociaż 1 gaśnicę 6 kg, którą można by było opóźnić
rozwój pożaru do czasu przybycia jednostek straży pożarnej.
Należy pamiętać, że woda i roztwory wodne nie zawsze mogą być
użyte do gaszenia pożaru szczególnie gdy jest instalacja elektrycz-
na.

Duże niebezpieczeństwo stwarzają kuchnie gazowe na gaz ni-
skociśnieniowy z sieci miejskiej i gaz butlowy. Producent daje
gwarancję na użytkowanie kuchni na określony czas. Po tym okre-
sie każda kuchnia tak jak pojazd samochodowy winna być pod-
dana przeglądowi, przez osobę posiadającą uprawnienia w tym
zakresie. Szczelność przewodów urządzeń gazowych i ich prawi-
dłowa eksploatacja zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom.

Zwróćmy uwagę na dzieci i młodzież które dość często pra-
gnie bawić się różnymi materiałami pirotechnicznymi tak wła-
snej roboty jak i produkującymi przez różne firmy. Materiały te
powodują kalectwo, pożary a nawet śmierć.

Przykładów z życia jest wiele o czym donosi prasa, radio, tele-
wizja. Powyższe informacje winne w znacznym stopniu uświado-
mić wszystkim mieszkańcom jak wielkie nieszczęścia mogą do-
tknąć ich i ich najbliższych.

Zbigniew Zarański

Ku przestrodze!
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Interesująca wystawa
w Zespole Szkół Zawodowych

W hołdzie
Ojcu Świętemu

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych p. Grzegorz Duchnow-
ski z dumą pokazuje tę wystawę. To kolejna już wystawa zorga-
nizowana w bibliotece szkolnej. Ta jednak jest wyjątkowa, bo
poświęcona jest Jego Świątobliwości, Ojcu Świętemu Janowi Paw-
łowi II. Zatytułowano ją: ,,25 lat Wielkiego Pontyfikatu”. Jest
ona wyrazem szacunku dla Wielkiego Papieża, dla Wielkiego Po-
laka. Społeczność szkolna przygotowała ją z okazji 25 rocznicy
wyboru księdza kardynała Karola Wojtyły na kolejnego następcę
św. Piotra. To dlatego też, jak mówi p. Dyrektor była ona przygo-
towywana niezwykle starannie. Przygotowywali ją uczniowie
szkoły pod kierunkiem księdza Dariusza Multona i katechetki p.
Anny Baranowskiej. Pomocą służyli wszyscy nauczyciele. Szczegól-
nie cenna była pomoc polonistki p. Agaty Żbikowskiej i p. bibliote-
karki Ewy Osieckiej.

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło 16 października. Tego dnia
przed 25 laty Polak został Papieżem. To data historyczna. W otwar-
ciu wystawy uczestniczył dziekan nasielski ksiądz prałat Kazimierz
Śniegocki. Towarzyszył mu ks. prałat Antoni Majkowski.
Wystawę obejrzały wszystkie klasy. Wykorzystano na to lekcje religii
i godziny wychowawcze. Wystawa jest tak interesująca, że zbiorowe
jej zwiedzanie nie wystarczało uczniom. Dlatego też większość z nich
przyszła tu ponownie. Wielu z nich odwiedziło wystawę kilkakrotnie.
W sali wystawowej zgromadzono dużo ciekawych eksponatów po-
święconych Ojcu św. Jest wiele albumów, książek, plakatów, folde-
rów, informatorów, wydawnictw prasowych. Prezentowane są pisma
Jana Pawła II – listy, encykliki, autobiografia, orędzia, adhortacje. Są
też wydawnictwa zawierające twórczość literacką papieża oraz wy-
dawnictwa dokumentujące wszystkie papieskie pielgrzymki. Całość
uzupełniają wydawnictwa dźwiękowe – przemówienia, poezje, ulu-
bione pieśni papieża. Wykorzystanie elementów dźwiękowych w cza-
sie, gdy goście zwiedzają wystawę, stwarza specyficzną atmosferę –
modlitewny nastrój. Dzięki nim nie tylko poznajemy nowe treści do-
tyczące pontyfikatu naszego Ojca św., ale też treści te przeżywamy.
Uwagę zwiedzających przykuwają prace wykonane przez młodzież i
pracowników szkoły – gazetki, rysunki, albumy, wycinki z prasy.
Wśród nich wyróżnia się portret Papieża wykonany przez uczennicę
Małgosię Krysińską i dwa portrety rzeźbione w drewnie. Ich autorem
jest pracownik szkoły p. Jerzy Więcławski.
Na wystawie znajdują się też życzenia skierowane do Ojca św. w imie-
niu nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.
Oto ich treść: ,,W 25. rocznicę Pontyfikatu życzymy Ci, Ojcze Świę-
ty, błogosławieństwa Bożego i nieustającej opieki Matki Jasnogór-
skiej. Niech Opatrzność Boża pozwoli kontynuować wielkie dzieło

przemiany świata, zapoczątkowane zawołaniem na Placu Świętego
Piotra: ,,Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
Na jednej z prezentowanych plansz czytamy znamienne słowa: ,,Kie-
dy prorocy – jak papież wyprzedzają epokę, często pozostają niezro-
zumiani albo są rozumiani powierzchownie”. Myślę, że odnoszą się
one do całej ludzkości, ale szczególnie do nas, Polaków. Wystawa
przygotowana przez społeczność Zespołu Szkół Zawodowych przy-
bliża nam postać Papieża – Polaka i pozwala lepiej zrozumieć jego
dokonania. A tak naprawdę, jego rolę dla Kościoła i całego świata
oceni dopiero historia. Jestem przekonany, że nie tylko oceni, ale i
doceni. Bo jest to Papież Nadziei i Pokoju.

AZ

Sprzedam połowę domu, tel. 0504 266 347

Osoba pracująca wynajmie na Pieścirogach
dom lub część domu z oddzielną łazienką i
kuchnią. Kontakt tel. 0506-795-284

Kupię przyczepkę samochodową
tel. 023 69 35 060

Sprzedam mieszkanie własnościowe 74 m2,
II piętro, ul. Elektronowa w Nasielsku,
tel. 023 69 12 868, 0606 274 129

Zostań konsultantką Avon tel. 0604 337 414

OGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNE
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Poezja jest dobra na wszystko
Wiele osób uważa wprawdzie, że jest ona niemodna, ,,nie na cza-

sie”. Świadczą o tym chociażby zalegające na księgarskich półkach
poetyckie tomiki. Wiadomo jednak, że wiersze są bliskie każdemu
z nas. Lubimy je nie tylko czytać, ale sami też próbujemy je pisać.
Natchnienie dopada nas zwłaszcza wtedy, gdy chce się nam wyć
z rozpaczy, lub wtedy, gdy chcemy się podzielić z całym światem swym
szczęściem. Bo poezja jest lekiem na wszelkie problemy naszego du-
cha.

Większość piszących pisze wiersze tylko dla siebie, jak to potocz-
nie określamy: ,,do szuflady”. Boją się oceny, zwłaszcza tej krytycz-
nej. Nie pamiętają bowiem, że nawet najlepszym poetom zdarzało się
pisać utwory bardzo słabe. Dlatego zachęcamy wszystkich, którym
udało się coś napisać, do podzielenia się swymi przeżyciami z bliźni-
mi.

,,Życie Nasielska” nie jest pismem literackim, niemniej nader czę-
sto udostępniamy nasze łamy poetom. Preferujemy naturalnie piszą-
ce osoby, które są związane z nasza gminą. Wiek nie gra roli. Na-
tchnienie przychodzi niekiedy bardzo wcześnie, niekiedy zaś bardzo
późno. Najczęściej cała ta twórczość kończy się jednym wierszem,
czasami jest ich jednak bardzo dużo. Cieszymy się, że wiele osób
z ufnością przekazuje naszej redakcji swe utwory. Chętnie dzielimy
się uwagami na ich temat. Te, które wydają się nam szczególnie inte-
resujące, drukujemy.

Mariana Wiącka z Cieksyna. autora wierszy, z którymi chcę obec-
nie zapoznać naszych czytelników, osobiście jeszcze nie znam. Wiem,
że od 12 lat mieszka w Cieksynie, a przybył tu z Wrocławia. Tyle
informacji zawierała kartka, którą przekazał nam z 41 swymi utwo-
rami. Po ich przeczytaniu wiem już o nim bardzo dużo. Wydaje mi
się, że znam jego życiową drogę, jego  przeżycia i poglądy. Jest to
z pewnością człowiek bardzo wrażliwy i to, co się dzieje wokół nas,
nie jest mu obojętne. Tacy ludzie są mi bliscy.

Pan Marian preferuje tradycyjną formę wiersza. Nie jest ona wy-
szukana. Przeważa wiersz stroficzny. Najczęściej są to strofy cztero-
wersowe. Większość wersów składa się z 9 sylab. Rymują się zazwy-
czaj ostatnie zgłoski wersu trzeciego i czwartego. W większości są to
rymy żeńskie.

Dużą uwagę przykłada autor do treści wiersza. Być może jest to
wynikiem tego, że autor chce w bardzo skrótowy sposób przekonać
czytelnika o swoich racjach. Nie ma w nich jednak przesadnego dy-
daktyzmu. Na pierwszy plan wysuwa się refleksja. Niekiedy jest to
refleksja bardzo bolesna.

Długo zastanawiałem się nad wyborem wierszy p. Wiącka do dru-
ku w obecnym numerze. Wybrałem trzy zwrotki z wiersza ,,Przybyli
tu nie proszeni” (1,4,7) i wiersz ,,Do kogo ta mowa”. Czy są one
najlepsze i najbardziej charakterystyczne z jego utworów? Chyba nie.
Zastanawia mnie jednak ich treść.

AZ

Przybyli tu nie proszeni
Kiedy pierwsze liście spadły z drzew
zapowiadając zimę srogą,
stawiałem swoje pierwsze kroki
by świętokrzyską ruszyć drogą.

A kiedym dożył szkolnych lat,
mojej nauki pierwszych dni,
zadrżały mury mojej szkoły,
strach załomotał w nasze drzwi.

Tym, co za wolność poszli w bój
Pod wraże bomby i pociski,
tarczą przed wrogiem wtedy był
bór stary świętokrzyski.

Do kogo ta mowa?
Układaj plany, mów piękne słowa,
Zadbaj o siebie – masz cztery lata.
Jesteś wybrany, więc ostro działaj.
Co, gdzie i kiedy, twoja w tym głowa.

Mowa, mowa... ważne i mądre słowa...
A potem zastój i cisza – odeszli.
Przyszli następni, znów mądre gadki.
Szanowni Państwo, do kogo ta mowa?

Gołąb odleciał, zostało g... i pierze
Dokładnie tyle warte te obietnice,
Lecz naród słucha, czy wierzy? Mowa...
Wierzy, bo jedno i drugie takie świeże.

Jesteś wybrańcem, masz cztery lata,
Kiwaj sąsiada, szwagra i brata.
Nie próbuj czasem naprawiać świata,
Nikt cię nie ruszy przez cztery lata.

Marian  Wiącek

SALA KONGRESOWA

KONCERT ZESPOŁU

ŁZY
27.11.2003r. godz. 1900

BILETY DO NABYCIA (do 22.11.2003r.)
w Nasielskim Ośrodku Kultury

ul. Kościuszki 12 tel. 691 23 43

Cena biletu wraz z przejazdem 31,00 zł
Liczba miejsc ograniczona



ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO) STR. 13

Firma SANIBUD
zatrudni osoby niepełnosprawne.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie
się do działu kadr - Nasielsk,

ul. Warszawska 47
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SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT

PIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNA
Dobiegają końca rozgrywki rundy jesiennej sezonu 2003/2004

grupy północnej Mazowieckiej Ligi Seniorów, w której z powodze-
niem występują piłkarze nasielskiego Żbika. W dotychczas rozegra-
nych spotkaniach padły następujące rezultaty:
Ostrovia Ostrów Mazowiecka – Żbik 1:2
Żbik – Makowianka Maków Mazowiecki 6:0
Stoczniowiec Płock – Żbik 1:2
Żbik – MKS Ciechanów 3:1
Mazowsze Płock – Żbik 1:0
Żbik – Legionovia II Legionowo 4:0
Korona Ostrołęka- Żbik 2:2
Żbik – Kasztelan Sierpc 2:1
Piast Piastów – Żbik 0:2
Żbik – GKS Strzegowo 5:1
Tęcza 34 Płońsk – Żbik 2:3
Żbik – Podlasie Sokołów Podlaski 1:2
Skra Drobin – Żbik 0:1
ULKS Ciółkowo – Żbik 3:6
Do rozegrania pozostał mecz Żbik – Boruta Kuczbork 15 listopada.
Tabela rozgrywek po 14 kolejkach:

Mazowiecka Liga Seniorów 2003/2004, grupa północ
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Żbik Nasielsk 14 34 11 1 2 39-15
2. Piast Piastów 14 33 11 0 3 44-18
3. Mazowsze Płock 14 32 10 2 2 38-11
4. Kasztelan Sierpc 14 28 9 1 4 38-24
5. Legionovia II 14 28 9 1 4 32-19
6. Boruta Kuczbork 13 24 7 3 3 30-22
7. Korona Ostrołęka 13 22 7 1 5 30-32
8. Podlasie 14 22 6 4 4 29-15
9. Makowianka 14 20 5 5 4 23-28
10.Tęcza 34 Płońsk 14 15 4 3 7 25-22
11.MKS Ciechanów 14 15 4 3 7 30-36
12.Skra Drobin 12 12 4 0 8 23-23
13.Ostrovia 14 10 3 1 10 13-39
14.Stoczniowiec 14 8 2 2 10 15-37
15.ULKS Ciółkowo 14 7 2 1 11 19-55
16.GKS Strzegowo 14 6 2 0 12 24-56

Drużyna Żbika Nasielsk występuje w następującym składzie:
K. Prusinowski (kapitan drużyny), A. Bącik, T. Czerwiński, I. Dzier-
żanowski, R. Eresaba , M. Gumowski, T. Gumowski, D. Kordowski,
M. Krzyczkowski, D. Kulpa (asystent trenera), H. Lewandowski, P.
Majewski, R. Markiewicz, C. Prusinowski, J. Skurczyński,
J. Unierzyski, E. Wesołowski, R. Załoga, Robert Bugalski (grający
trener).

Wśród zawodników kontuzjowanych są: M. Macias i R. Gródek
Bramki dla Żbika w dotychczas rozegranych spotkaniach zdobyli:
6 - D. Kulpa,  M. Gumowski, R. Załoga
5 - H. Lewandowski, J. Unierzyski
4 - R. Eresaba
3 - R. Markiewicz
2 - A. Bącik, M. Krzyczkowski

Również bardzo dobrze radzą sobie nasi piłkarze w toczących się
równolegle  rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu Mazowieckie-
go ZPN. W rozegranych do tej pory meczach na wyjeździe,  pokonali
A-klasową Rotavię Nieporęt 5:2 i grającą w okręgówce Wkrę Pomie-
chówek 4:2. Kolejnym przeciwnikiem była IV-ligowa Delta Warsza-
wa, która musiała uznać wyższość Żbika i poniosła w Nasielsku po-
rażkę 6:0.

Nie wszyscy pewnie jeszcze wiedzą, że Żbik posiada również od
tej rundy także drużynę rezerw, która dobrze sobie radzi w rozgryw-
kach  warszawskiej B- klasy. W drużynie rezerw występują głównie
młodzi zawodnicy, którzy ukończyli wiek juniora młodszego, wspie-
rani grą i doświadczeniem kilku starszych kolegów a także zawodni-
ków należący do kadry I zespołu. Trenerem II zespołu jest Dariusz

Kulpa. W dotychczas rozegranych meczach padły następujące rezul-
taty:
Żbik II – GLM Warszawa 1:2, Żbik II – Charyzma Wyszków 3:2,
Mazowsze Zegrze – Żbik II 2:4, Żbik II – Salos Warszawa 6:2, Eski-
mo Chrzęsne – Żbik II 8:1, Żbik II – Junak Warszawa 3:1, Huragan
Grochale – Żbik II  - przełoż. na 22 listopada, Żbik II – Huragan II
Wołomin 1:4, NTP II Wyszków – Żbik II 4:5, Żbik II – Dąb Wieli-
szew 2:1, PUG Bielany – Żbik II 8:0, Żbik II – Błyskawica Warszawa
2:2, Korona Jadów – Żbik II (16 listopada).
Tabela rozgrywek po 12 kolejkach:

Klasa B 2003/2004, grupa: Warszawa III
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. PUG Bielany 12 29 9 2 1 42-14
2. NTP II Wyszków 12 27 8 3 1 53-19
3. Huragan II 12 25 8 1 3 50-22
4. Eskimo Chrzęsne 12 24 8 0 4 46-32
5. Żbik II Nasielsk 12 22 7 1 4 31-36
6. Junak Warszawa 12 19 6 1 5 33-27
7. Błyskawica W-wa 12 19 6 1 5 36-28
8. Salos Warszawa 12 16 5 1 6 31-39
9. Mazowsze Zegrze 12 13 6 0 6 28-44
10.GLM Warszawa 12 12 3 3 6 26-38
11.Dąb Wieliszew 12 12 3 3 6 21-34
12.Charyzma Wyszk. 12 10 3 1 8 27-28
13.Korona Jadów 12 6 2 0 10 13-42
14.Huragan Groch. 12 4 1 1 10 15-49

RB

28 września Klub Sportowy „Sparta” Nasielsk zorganizował duży
turniej par w brydżu sportowym zaliczany do klasyfikacji Grand Prix
Ciechanowskiego Okręgowego Związku Brydża Sportowego. Czter-
dziestu zawodników rywalizowało o Puchar Prezesa K.S. „Sparta”.
W dużej konkurencji słabo wypadły pary z Nasielska. Puchary dla
najlepszych Nasielszczan odebrali Tadeusz Czeremużyński i Adam
Banasiuk.
Wyniki turnieju o Puchar Prezesa K.S. „Sparta”:
1. Kaczorowski – Morawski 66,36%
2. Siwek – Wodzyński 60,84%
3. Palmowski – Karczmarz 57,81%
...
8. Banasiuk – Czeremużyński 52,59%
9. Kowalski – Nowiński 51,35%
12.Sotowicz – Wróblewski 50,87%
13.Czyżewski – Kosewski 50,62%
15.Gnatkowski – Wydra J. 44,71%
16.Dobrowolski – Michalski 44,06%
18.Brodowski – Michnowski 35,80%
19.Raźniewski – Wydra D. 35,61%
20.Osiński – Urbański 35,42%

kkk

17 października odbył się czternasty turniej, w którym rywalizowało
dziewięć par brydżowych z Nasielska. Po raz drugi w tym roku najle-
piej licytowali i rozgrywali Adam Banasiuk i Tadeusz Czeremużyń-
ski.

kkk

31 października po raz piętnasty w tym roku zmagali się nasielscy
brydżyści. Turniej zakończył się niespodziewanym zwycięstwem pary
Maciej Osiński – Andrzej Urbański. Zawodnicy z czołówki klasyfika-
cji zajęli dalsze miejsca.

kkk

Rozpoczęły się rozgrywki ligi okręgowej w brydżu sportowym. W
rywalizacji obok „Sparty” Nasielsk uczestniczy jeszcze osiem drużyn
z byłego województwa ciechanowskiego. Nasze pierwsze dwa mecze
miały podobny przebieg. Przewagę wywalczoną do przerwy tracili-
śmy w drugiej połówce. Oba mecze z „Promykiem” II Ciechanów i
„Wkrą” II Żuromin zakończyły się remisem 15 : 15.

P.K.

BRYDŻBRYDŻBRYDŻBRYDŻBRYDŻ
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fanowi Wyszyńskiemu. Z obydwoma Dostojnikami Ksiądz Rektor znał
się osobiście i z nimi współpracował.

Poniedziałkowe spotkanie kończył spektakl pt. ,,Sąd nad latarni-
kiem” dedykowany pierwszemu Honorowemu Obywatelowi Miasta, a
przygotowany przez mło-
dzież z Liceum Ogólno-
kształcącego pod kierun-
kiem p. Roberta Parzonki.
Sztuka oparta jest na noweli
Henryka Sienkiewicza ,,La-
tarnik”. Opowiada o losach
polskiego emigranta i o jego
tęsknocie za krajem ojczy-
stym.

Na pożegnanie Ksiądz
Rektor otrzymał mały bu-
kiecik kwiatów oraz wysłu-
chał ostatniej zwrotki pio-
senki ,,Kwiaty polskie”:
Śpiewa Ci obcy wiatr,
Tułaczy los cię gna
Hen gdzieś po świecie.
Zabierz ze sobą w świat,
Zabierz z rodzinnych stron
Mały bukiecik.

Uroczystości w dniu 11
listopada miały charakter
religijno – patriotyczny.
Kwiaty od społeczeństwa
gminy dla tych, którzy pole-
gli w walce o wolną i niepod-
ległą Polskę złożono na żoł-
nierskiej mogile z 1920r. Do
zebranych na cmentarzu

11 Listopada 2003r. w Nasielsku
dokończenie ze str. 4dokończenie ze str. 4dokończenie ze str. 4dokończenie ze str. 4dokończenie ze str. 4

mieszkańców przemówił Burmistrz. Przypomniał o czasach, kiedy wy-
razem patriotyzmu była walka.

Po uroczystości na cmentarzu zebrani przemaszerowali przy dźwię-
kach orkiestry do kościoła. Przed uroczystą mszą św. odprawioną w

intencji Ojczyzny oraz Gminy Nasielsk i jej mieszkańców cele-
brans poświęcił flagi Gminy. Flagi te wprowadzili uroczyście do
kościoła harcerze i strażacy. Hejnalista Piotr Kownacki odegrał
oficjalny już hejnał Nasielska. Po uroczystej Mszy św. orkiestra
zagrała ,,Boże coś Polskę”.
Przygotowaniami uroczustości z okazji Święta Niepodległości
kierował Sekretarz Miasta Zbigniew Rutkowski.


