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[Ks. Mieczysław Maliński]

Święta Bożego Narodzenia to święta radości, święta pokoju, święta miłości. Łamiąc się opłatkiem podczas Wigilii przebaczamy sobie
nawzajem urazy, jakie zebrały się przez cały rok i życzymy bliskim tylko tego, co najlepsze. Atmosfera tych Świąt jest tak niezwykła, że
tęsknimy za nimi przez cały rok i cieszymy się, gdy już się zbliżają.

Pragnę życzyć wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Nasielsk oraz odwiedzającym ich szanownym gościom, a także wszystkim
naszym rodakom rozsianym nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie, prawdziwie rodzinnych, ciepłych i pogodnych Świąt
Bożego Narodzenia, wielu wzruszeń przy dzieleniu się opłatkiem, jednoczącej atmosfery wigilijnego stołu oraz by nie było wśród nas osób
spędzających te piękne Święta w samotności. Życzę również wspaniałej i szampańskiej zabawy sylwestrowej oraz byśmy wszyscy z optymi-
zmem i wiarą powitali Nowy 2004 Rok. Niech owo poczucie radości, pokoju, miłości i jedności otaczające nas podczas Świąt Narodze-
nia Pańskiego towarzyszy nam na codzień w 2004 roku.
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mgr inż. Bernard Dariusz Muchamgr inż. Bernard Dariusz Muchamgr inż. Bernard Dariusz Muchamgr inż. Bernard Dariusz Muchamgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Pełnych spokoju, radości i ciepłej atmosfery
Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego 2004 Roku,
 w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku,

 życzą

Przewodnicząca Rady       Wiceprzewodniczący Rady
  Katarzyna Rusek       Wojciech Andrzej Królak

Urząd Miejski w
Nasielsku
zaprasza

drużyny piłkarskie z całej
gminy na

I Świąteczny Turniej
halowej piłki nożnej
o Puchar Burmistrza

Nasielska
który odbędzie się dnia

21 grudnia 2003r. (niedziela)
od godz. 13.00

w hali sportowej w Nasielsku.
Wpisowe do turnieju 50,00 zł. od drużyny.

W drużynach mogą grać zawodnicy
zrzeszeni w klubach, ale tylko z terenu

naszej gminy
Zgłoszenia do turnieju do dnia 17 grudnia
do godz. 1600 przyjmuje Pan Andrzej Malon

w Urzędzie Miejskim w Nasielsku
tel. 69 12 729 lub 69 12 664
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OBRADOWAŁA RADA

1. Drogi i ulice (gminne)
26 listopada dokonano końcowego odbio-

ru budowanej ulicy Czereśniowej w   Nasiel-
sku (z przełożeniem kanalizacji w ulicy Elek-
tronowej). Wartość zrealizowanego zadania
wyniosła 281 541,72zł. Prace wykonywało
Przedsiębiorstwo Robót Budowlano – Mosto-
wych sp. z o.o. z Płońska. Zakres robót obej-
mował: prace przygotowawcze i ziemne; wy-
konanie podbudowy żwirowej; pokrycie jezd-
ni nawierzchnią bitumiczno – grysową; bu-
dowę chodników (po obydwu stronach uli-
cy) z kostki; wykonanie obrzeży, zjazdów,
odwodnienia i oznakowania.

Zgłoszono do odbioru końcowego moder-
nizację ulicy Siennickiej w Mogowie. Długość
zmodernizowanego odcinka wynosi 920m.
Wykonano następujące prace: drenaż, odwod-
nienie rowami, stabilizację betonową podło-
ża, nawierzchnię bitumiczną, oznakowanie.
Wykonawcą robót była Spółdzielnia Robót
Budowlano Drogowych z Tłuszcza.

Opracowywana jest dokumentacja projek-
towa na budowę dróg gminnych w miejsco-
wościach: Psucin (ul. Lipowa), Kątne i Chle-
biotki oraz Toruń Włościański. Przewiduje
się, że prace projektowe zostaną zakończone
do końca 2003r. Prowadzi je Biuro Projekto-
we Jerzy Żelech z Ciechanowa.

2. Drogi krajowe, powiatowe i
wojewódzkie

W dalszym ciągu trwają intensywne prace
przy budowie ronda na skrzyżowaniu drogi
krajowej Nowy Dwór Maz. – Serock z drogą
wojewódzką Nasielsk – Legionowo. Prowa-
dzi je Przedsiębiorstwo Robót Budowlano –
Mostowych z Płońska. Roboty są prowadzo-
ne w iście ekspresowym tempie i zostaną
prawdopodobnie zakończone do dnia 15
grudnia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
są one prowadzone bez ograniczeń ruchu na
tym skrzyżowaniu i mimo dużego jego nasi-
lenia nie tworzą się tu korki. Przypominamy,
że na tym skrzyżowaniu bardzo często docho-
dziło do kolizji i wypadków. Mieszkańcy gmi-
ny Nasielsk będą musieli zwrócić baczną uwa-
gę na znaki, ponieważ zostanie wprowadzo-
na nowa organizacja ruchu na tym skrzyżo-
waniu. Droga wojewódzka Nasielsk – Legio-
nowo na tym skrzyżowaniu nie będzie już
drogą z pierwszeństwem przejazdu.

W ostatnich tygodniach modernizowano
też fragmenty drogi wojewódzkiej Nasielsk –
Przyborowice i powiatowej Nasielsk – Pomie-
chówek. Przewidziane na ten rok prace zo-
stały już wykonane. Prowadziła je również
płońska firma Przedsiębiorstwo Robót Bu-
dowlano – Mostowych. Dalsze prace na tych
drogach zaplanowane są na rok przyszły.

3. Wodociągi
We wsi Winniki wybudowano odcinek sieci

wodociągowej o długości 960m. Jest to pierw-
sza część sieci wodociągowej w tej wsi. Prace
wykonywał Zarząd Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nasielsku. Wieś będzie
zaopatrywana w wodę ze Stacji Uzdatniania
Wody w Jackowie.

W dalszym ciągu prowadzone są prace
związane z kompletowaniem dokumentacji
projektowej (pozwolenia i uzgodnienia) do-
tyczącej podłączenia studni nr 3 do Stacji
Uzdatniania Wody w Jackowie.

Został ogłoszony przetarg w trybie zapy-
tania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy
projektu technicznego modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w Jackowie Włość.

4. Gazyfikacja
Bardzo powoli, ale systematycznie rozbu-

dowywana jest sieć gazowa w naszym mie-
ście. W listopadzie zostały zakończone prace
przy budowie sieci gazowej w ulicach: Ko-
ścielna i Św. Wojciecha. W najbliższych
dniach po dokonaniu prób i odbiorów bran-
żowych nastąpi odbiór nowej sieci.

5. Kanalizacja deszczowa
Ulice: Szmaragdowa, Szafirowa i Rubino-

wa w Nowych Pieścirogach mają już kanali-
zację deszczową. Wykonany odcinek kanali-
zacji ma ponad 700m długości.
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Obradowała dnia 13 listopada bieżą-
cego roku . Było to robocze posiedzenie
przedstawicieli społeczności lokalnej gmi-
ny Nasielsk.  Kilka   dni wcześniej – 10
listopada odbyła się uroczysta sesja Rady
z okazji Święta Narodowego oraz nada-
nia tytułu Honorowego Obywatela nasze-
go Miasta księdzu  dyr.Tadeuszowi To-
masińskiemu.

Tradycyjnie pierwsze punkty pracy
Rady zostały odrobione błyskawicznie – 14
obecnych na sesji radnych stanowiło quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Zaakceptowano też jednogłośnie przedsta-
wiony radnym porządek obrad.

Burmistrz Nasielska – pan Bernard Da-
riusz Mucha przedstawił radnym wyniki
swych miesięcznych prac. Omówił przygoto-
wania do realizacji inwestycji w roku przy-
szłym oraz stan prac wykonywanych obecnie
Zakres prac nadzorowanych przez Burmi-
strza jest szeroki i obejmuje od inwestycji
oświatowych po przeprowadzanie negocjacji
do sprzedaży obiektu po byłej JW w Chrcyn-
nie. W punkcie siódmym Sesji radni zmierzy-
li się z problemem społeczności lokalnej we
wsi Paulinowo gdzie rozgorzał spór mieszkań-
ców tej miejscowości z sołtysem. Ponad 30
osób w piśmie skierowanym do Rady zażąda-
ło odwołania sołtysa i rozpisania nowych

wyborów na to stanowisko. Rada Miejska po
wysłuchaniu argumentów przedstawionych
przez sołtysa postanowiła  zwołać zebranie
wiejskie na terenie neutralnym podczas któ-
rego dojdzie do zażegnania konfliktu Możli-
wości są dwie Albo zostanie powołany w wy-
borach lokalnych nowy sołtys albo sołtysem
również po wyborze przez społeczność
wiejską pozostanie dotychczasowy sołtys tej
wsi - pan Bogdan Zawadzki.

Następne cztery punkty dotyczyły prote-
stów jakie złożyli na ręce Rady  indywidual-
nie i grupowo mieszkańcy miejscowości Ko-
sewo wobec przygotowywanej przez Urząd
Miejski zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego ich miejscowości. Po długiej
dyskusji z osobami które zgłosiły wnioski pro-
testacyjne oraz po przejrzeniu przygotowywa-
nych map Rada Miejska postanowiła odrzu-
cić (nieuwzględnić)zgłoszone przez państwa
Palewskich, Milewskich oraz we wniosku
zbiorowym zarzuty wobec planu zagospoda-
rowania przestrzennego miejscowości Kose-
wo.

Na koniec sesji Rada Miejska w Nasielsku
zapoznała się z pismem Komendanta gmin-
nego OSP w sprawie wsparcia finansowego
zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla
jednostki OSP. – pismo to na wniosek Bur-
mistrza zostało skierowane do komisji.

XIX sesja Rady Miejskiej odbyła się już na
początku grudnia (4 grudnia ) Kolejna robocza
sesaja po uroczystościach  nadania drugiego już
w historii naszego miasta Honorowego Obywa-
telstwa . Tym razem dla wielokrotnej medalist-
ki olimpijskiej - pani Renaty Mauer.

Jednym z ważniejszych punktów roboczej
sesji było uchwalenie podwyżki opłat za wy-
wóz odpadów . Propozycję tej uchwały uza-
sadniał składający wniosek – dyr. Zarządu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Nasielsku – pan Wojciech Sierzputowski. Po
długiej dyskusji Rada Miejska przyjęła uchwa-
łę o podwyżce opłat za wywóz nieczystości
przez ZGKiM. przy jednym głosie przeciw
(radnego Andrzeja Zawadzkiego).

Innym punktem było uchwalenie wynagro-
dzenia dla Burmistrza nasielska. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi obec-
ne uchwalenie wynagrodzenia dla Burmistrza
jest realizacją zapisanych przez Ustawy Sa-
morządowe przepisów Przyjęte przez radnych
wynagrodzenie władz miasta zostało podwyż-
szone o 200zł z tytułu zwiększenia dodatku
funkcyjnego. Komisja Budżetowa pozytywnie
zaopiniowała przestawiony Radzie wniosek.
Na koniec Sesji zapoznano się z pismami skie-
rowanymi do Przewodniczącej Rady. Sołtys
wsi Andzin – pani Bogusława Jadczak wnosi
do Rady prośbę o budowę drogi w tej wsi a
sołtys Siennicy zwraca się z prośbą o założe-
nie dodatkowych lamp oświetleniowych  na
ulicach tej wsi. Oba pisma zostały skierowa-
ne do odpowiednich Komisji Rady.
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Citius, Altius, Fortius
(szybciej, wyżej, mocniej)

26 listopada w czasie uroczystej sesji Rady
Miejskiej mistrzyni olimpijska z Atlanty i Syd-
ney RENATA MAUER odebrała z rąk prze-
wodniczącej Rady Miejskiej p. Katarzyny
Rusek i burmistrza Nasielska p. Dariusza
Bernarda Muchy symbole przynależne hono-
rowym obywatelom miasta. Są nimi: akt nada-
nia honorowego obywatelstwa, symboliczne
klucze do bram miasta, proporczyk będący mi-
niaturą oficjalnej flagi miasta i wizytownik z
kompletem wizytówek.

Słowa zacytowane w nadtytule są oficjalną
dewizą Międzynarodowego Komitetu Olim-
pijskiego i razem ze splecionymi kółkami
olimpijskimi (niebieskim, żółtym, czarnym,
zielonym i czerwonym) stanowiły obok her-
bu Nasielska główny element dekoracji przy-
gotowanej na uroczystość wręczenia złotej
medalistce honorowych insygniów Nasielska.

Na tę uroczystość przybyło wielu znakomi-
tych gości. Pani Renata zaprosiła swoją wy-
chowawczynię ze Szkoły Podstawowej w
Krzyczkach p. Hannę Jaworską i wychowaw-
czynię ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasiel-
sku p. Henrykę Chojnacką. Władze polskiego
ruchu olimpijskiego   reprezentował wiceprze-
wodniczący PKOl prof. Aleksander Ronikier,
wojewodę Zenon Sobejko – dyrektor Wydzia-
łu Zarządzania Kryzysowego UW. Oprócz
Renaty na sali byli obecni jeszcze trzej medali-
ści olimpijscy: bokser Józef Grudzień (złoty-
Tokio, srebrny-Meksyk), kolarz Ryszard Szur-
kowski (srebrny w Monachium i Montrealu),
pływak- paraolimpijczyk Mirosław Pieszak
(złoty i srebrny-Atlanta, brązowy-Sydney).
Silną reprezentację przysłała Fundacja Aktyw-
nej Rehabilitacji. Na jej czele stała pani prezes
Elżbieta von Rorich – Głogowska. Samorzą-
dowe władze powiatu nowodworskiego repre-
zentowała p. starosta Maria Kowalska. Impre-
zę zaszczycił swą obecnością dyrektor admi-
nistracyjny pułtuskiej Wyższej Szkoły Huma-

RENATA MAUER – RÓŻAŃSKA
Honorowy Obywatel Nasielska

nistycznej p. Bogdan Mroziewicz. Licznie sta-
wiła się rodzina Renaty Mauer – Różań-
skiej, szefowie jednostek organizacyj-
nych gminy, zakładów pracy.

Najliczniej na imprezie reprezento-
wana była młodzież. W uroczystym spo-
tkaniu wzięli udział przedstawiciele
wszystkich szkół z terenu miasta i gmi-
ny. Szczególnie serdecznie witane były
dzieci ze szkoły w Krzyczkach. W tej
szkole rozpoczynała swą edukację Re-
nata Mauer – Różańska. Na spotkanie
z naszą mistrzynią przybyła grupa dzieci
z sąsiedniej gminy ze szkoły w Świesze-
wie. W ich szkole przed laty też uczyła
się medalistka mistrzostw świata –
łuczniczka Alicja Ciskowska.

Uczestnictwo dzieci i młodzieży w nada-
waniu honorowego obywatelstwa spełnia
ważną rolę wychowawczą. Dzieci szukają

wzorów do naślado-
wania, autorytetów.
Czy ich brakuje? Z
pewnością nie, ale
te, które pokazuje
się młodemu poko-
leniu na filmach, w
grach komputero-
wych, internecie po-
wodują spustosze-
nie w umysłach i
sercach młodego
pokolenia. Takimi
wzorami mogą być
natomiast honorowi
obywatele naszych
miast. To ludzie,
którzy dzięki wła-
snej pracy osiągnęli
autentyczny sukces.

Atmosfera uro-
czystości była niezwykle podniosła. Zanim na
sali pojawiła się bohater-
ka spotkania zebrani
obejrzeli na ekranie frag-
ment relacji z ostatnich
chwil walki o złoty me-
dal w Atlancie i moment
wręczenia honorowej
obywatelce Nasielska
złotego medalu olimpij-
skiego. W oczach wielu
osób pojawiły się łzy. I
wreszcie weszła Mi-
strzyni. Towarzyszyła jej
przewodnicząca Rady
Miejskiej p. Katarzyna
Rusek i burmistrz p. Da-
riusz Mucha. Za chwilę
młodzież z Zespołu
Szkół nr 1 w Nasielsku
wniosła flagi – olim-
pijską i nasielską. Hej-

nalista odegrał hejnał Gminy.
Bardzo miłym akcentem uroczystości były

pierwsze słowa Mistrzyni skierowane do
uczestników spotkania, a jednocześnie adre-
sowane do nieobecnej na tej imprezie jej mamy,
Bogusławy Mauer. Nasielska uroczystość od-
bywała się w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
jaj mamy. Pani Renata dziękowała  mamie za
wychowanie, za wszystko, co zrobiła dla niej i
pozostałych swych dzieci. To dzięki mamie jest
tym, kim jest. Mamie też dedykowała wyróż-
nienie, jakim jest przyznany jej tytuł Honoro-
wego Obywatela Nasielska.

Wzruszających chwil na tym spotkaniu
było znacznie więcej. Niejednej osobie zakrę-
ciła się łza w oku, gdy niegdysiejsza mała Re-
natka, a dzisiaj podziwiana przez cały świat
Mistrzyni, Renata Mauer – Różańska, zeszła
z ,,piedestału”, podeszła do swoich pierw-
szych szkolnych wychowawczyń – pań: Han-
ny Jaworskiej i Henryki Chojnackiej i wrę-
czyła im piękne róże. Wzruszające było bez-
pośrednie spotkanie Mistrzyni z dziećmi.
Wszystkie one chciały być blisko niej, chciały
jej coś ofiarować na pamiątkę, zrobić sobie z
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Goście honorowi: prof. Aleksander Ronikier, Ryszard Szurkowski, Józef Grudzień
i Mirosław Pieszak.



ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO) STR. 5

KRONIKA  POLICYJNA
3 listopada w Nowych Pieścirogach funkcjonariusze SOK zatrzy-

mali na dworcu PKP Piotra K., który odkręcił i skradł z pociągu 46
szt. listew aluminiowych.

3 listopada w Paulinowie małoletni Andrzej K. usiłował stosując
groźby wobec Grzegorza W. wyłudzić od niego pieniądze w kwocie
10 zł.

4 listopada w Jaskółowie mieszkaniec tej miejscowości Kazimierz
S. włamał się do komórki na posesji Janiny N., skąd skradł 5 taczek,
32 szt. rusztowań stalowych „warszawskich” oraz opony samocho-
dowe. Poszkodowana wyceniła wartość skradzionych przedmiotów
na kwotę 4700 zł.

4 listopada w Budach Siennickich w przydrożnym rowie znalezio-
ny został Grzegorz A. Okazało się, że w nieznany sposób odniósł
poważne obrażenia ciała. Poszkodowany został odwieziony do szpi-
tala.

6 listopada nieznani sprawcy włamali się do sklepu spożywczego
Gminnej Spółdzielni „SCh” w Nasielsku. Skradzione zostały art. spo-
żywcze oraz papierosy i alkohol.

Nocą 6/7 listopada w miejscowości Kątne nieznani sprawcy doko-
nali kradzieży 30 mb kabla telefonicznego. Telekomunikacja Polska
wyceniła stratę na kwotę 2000 zł.

9 listopada w Studziankach nieznani sprawcy dostali się do domu
na posesji Janiny N. Włamywacze skradli telewizor kolorowy oraz
art. spożywcze. Starty zostały wycenione na kwotę 1500 zł.

15 listopada w Nowych Pieścirogach nieznani sprawcy poprzez
okienko łazienkowe włamali się do domu Wiesława K. skąd skradli
wieżę stereo, portfel z pieniędzmi oraz kartę bankomatową. Poszko-
dowany wycenił swoją stratę na kwotę 2000 zł.

18 listopada w Nasielsku na osiedlu Warszawska dwie nieznane
kobiety podając się za „urzędniczki” podstępem weszły do mieszka-
nia pani Barbary S. Wykorzystując nieuwagę właścicielki skradły pie-
niądze – 500zł oraz złotą biżuterię. Łącznie straty oszacowano na
kwotę 1200zł.

Nocą 19/20 listopada w Dębinkach nieznani sprawcy dokonali kra-
dzieży przyczepki samochodowej należącej do Dominika B. z Nasiel-
ska.

20 listopada nasielski Komisariat Policji otrzymał od Bogusława
Sz. – mieszkańca Warszawy zgłoszenie o włamaniu i kradzieży. W
okresie od 26.10. nieznani sprawcy dokonali splądrowania i okradli
domek letniskowy należący do pokrzywdzonego a znajdujący się w
Borkowie. Włamywacze skradli ciągnik ogrodniczy wraz z osprzę-
tem, piłę tarczową i inne rzeczy o łącznej wartości powyżej 2500zł.

22 listopada w Siennicy kierujący samochodem „Polonez „ To-
masz Z. mieszkaniec Dębinek , nie zachował należnej ostrożności
podczas wykonywania manewru wymijania i najechał na przecho-
dzącego drogą mężczyznę .Poszkodowany Mariusz R został odwie-
ziony z obrażeniami do szpitala.

Nocą 26/27 listopada w tej samej miejscowości nieznani sprawcy
dokonali kradzieży 9 butli gazowych 11kg o wartości 1090 zł na szkodę
Iwony D. z Ruszkowa.

29 listopada na Komisariat Policji został zgłoszony przez poszko-
dowanego fakt okradzenia domku letniskowego w Krzyczkach -
Żabiczkach. Poszkodowany – Waldemar W – mieszkaniec Legiono-
wa wycenił skradzione rzeczy: lampę halogenową 500W, butlę ga-
zową 11kg, oraz klucze na kwotę 7500 zł.(sic!)

30 listopada w Dębinkach dokonano włamania do domostwa An-
drzeja K. Złodzieje dostali się do domu przez okno balkonowe i skra-
dli telewizor 21”, zestaw muzyczny „Philips”, kasety magnetofono-
we oraz butlę gazową 11kg. Straty wyceniono na kwotę 2910 zł.

Nocą 3 grudnia w Cieksynie nieznani sprawcy włamali się do dom-
ku letniskowego Andrzeja B. z Warszawy. Złodzieje skradli garnki
oraz patelnię aluminiową o wartości 300 zł.

5 grudnia w Nasielsku nieznani sprawcy skradli ze stojącego na
niestrzeżonym parkingu przy ul. Piłsudskiego „Forda Escorta” 2 lu-
sterka boczne. Właściciel pojazdu Jan J. z Pułtuska oszacował stratę
na 600 zł.
Pijani na drogach
5 listopada w Pianowie Daczkach zatrzymano do kontroli drogowej

kierującego „Fiatem 126p” Wiesława E.,  mieszkańca gminy Świer-
cze. Badanie alkomatem wykazało 0,69 i 0,55 ‰ alkoholu we krwi
kierowcy.

24 listopada w Nasielsku na ul. Warszawskiej zatrzymano do kon-
troli drogowej jadącego rowerem Marka Z. Badanie alkomatem wy-
kazało stężenie 1,21 i 1,66 mg/l alkoholu w wydychanym przez rowe-
rzystę powietrzu.

28.listopada w Pniewie Leszek K. ze Skoroszek kierował samocho-
dem „Wartburg” w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykaza-
ło 1,04 i 1,01 mg/l alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu.

30 listopada w Nasielsku na ul. Kościuszki zatrzymano do kontro-
li drogowej kierującego samochodem „Audi” obywatela Armenii. Al-
komat wykazał 0,69 i 0,72 mg /l alkoholu w wydychanym przez niego
powietrzu.

1 grudnia w Nowych Pieścirogach kierujący „Fiatem Sienną”
Wojciech K. był w stanie nietrzeźwości. Podczas badania alkomatem
stwierdzono 1,37 i 1,24 mg/l alkoholu w wydychanym przez kierow-
cę powietrzu.

7 grudnia na ulicy Tylnej w Nasielsku zatrzymano do kontroli dro-
gowej kierującego „Fiatem 126p” Mariusza G.. Wynik badania alko-
matem okazał się pozytywny i wskazał 1 mg/l alkoholu w wydycha-
nym przez kierowcę powietrzu.

Opieka medyczna
od 1 stycznia 2004r.

Niezadowolenie z poziomu usług medycznych w naszej gminie było
powszechne. Odpowiedzialnością za ten stan obarczano nasze wła-
dze samorządowe. Tymczasem nie miały one żadnego wpływu na ja-
kość świadczonych usług. Kontrakt na świadczenie tych usług na te-
renie naszej gminy Kasa Chorych zawarła z Samodzielnym Publicz-
nym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. O tym, dlaczego tak
się stało, kto za tym stał i jakie przyniosło to skutki można przeczy-
tać w poszczególnych numerach ,,Życia Nasielska” z lat 1999 – 2003.

Władze samorządowe gminy Nasielsk postanowiły wziąć odpowie-
dzialność za opiekę zdrowotną na terenie gminy i powołały swój wła-
sny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Tu uwaga: w
gminie będą działały także niepubliczne ZOZ-y (prywatne). Gmina
bierze odpowiedzialność TYLKO za swój Publiczny ZOZ, ponieważ
tylko na działalność tego ZOZ-u otrzyma pieniądze od Narodowego
Funduszu Zdrowia.

Powołany przez władze gminy Samodzielny Publiczny ZOZ bę-
dzie prowadził trzy placówki:
Punkt lekarski w Cieksynie,
Ośrodek Zdrowia w Pieścirogach (dawny Instal),
Ośrodek Zdrowia w Nasielsku przy ul. Sportowej.

Punkt lekarski w Cieksynie będzie czynny 3 godziny dziennie.
Ośrodki Zdrowia w Pieścirogach i Nasielsku będą pracowały w go-
dzinach od 8.oo do 18.oo. Opieka lekarska będzie dostępna przez
całą dobę. Nasz gminny ZOZ zorganizuje opiekę lekarską w godzi-
nach nocnych i w dni wolne od pracy. O sposobie jej funkcjonowania
poinformujemy czytelników w następnym numerze naszego pisma.

Nasz gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
podpisał już kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia  na podsta-
wową opiekę zdrowotną (poz).

Władze samorządowe zapewniają, że wszystkie dotychczasowe
usługi medyczne zostaną utrzymane, a jednocześnie podjęte zostaną
starania o rozszerzenie oferty medycznej. W pierwszym rzędzie zwięk-
szona zostanie obsada lekarska w Ośrodku Zdrowia w Nasielsku.

Ważne jest również to, że pacjent nie będzie przypisany do kon-
kretnego lekarza. Nie będzie więc odsyłania pacjenta bez porady ze
względu na to, że tego dnia jego lekarz jest nieobecny.

Władze samorządowe informują jednocześnie, że nieprawdziwe i
kłamliwe są informacje jakoby Ośrodek w Nasielsku miał ograniczo-
ne usługi lub przestał istnieć. Podobna plotka dotyczy Ośrodka Zdro-
wia w Pieścirogach.

Osoby, które zadeklarowały bądź jeszcze zadeklarują chęć korzy-
stania z podstawowej opieki zdrowotnej (poz)  w Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nasielsku będą miały za-
pewnione usługi medyczne zgodnie z warunkami przewidzianymi
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Notował AZ
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6. Remont szkolnego dachu
W dniu 3 grudnia dokonano odbioru remontowanego dachu na

budynku szkolnym w Nowych Pieścirogach. Prace wykonywała fir-
ma REST z Budziwoja. Ogólny koszt tej inwestycji wyniósł 98
554,72zl.

7. Sala gimnastyczna w Dębinkach
Budowa sali gimnastycznej w Dębinkach została rozpoczęta. Ak-

tualnie trwają prace przy wylewaniu fundamentów. Prowadzi je fir-
ma p. Truszkowskiego.

8. Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Nasielsku

Trwają prace przy rozbudowie budynku szkolnego Szkoły Podsta-
wowej w Nasielsku przy ul. Kościuszki (dawna SP nr 2). Przewiduje
się, że prace zostaną wykonane w terminie, tj. do końca stycznia.
Wykonany jest też już ogród zimowy.

9. Oczyszczalnia i kanalizacja
Prace przy realizacji projektu pod nazwą ,,Poprawa rozwoju ma-

łych i średnich przedsiębiorstw” już się rozpoczęła. Przypomnę, że
wynikiem tych działań będzie oczyszczalnia ścieków i kanalizacja
sanitarna. Pisałem o powołaniu Inżyniera Projektu. Jest nim konsor-

dokończenie ze str.3dokończenie ze str.3dokończenie ze str.3dokończenie ze str.3dokończenie ze str.3

cjum firm (BUD INVENT i ECH GROUP). Aktualnie Inżynier Pro-
jektu kończy prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej
na wyłonienie wykonawcy budowy oczyszczalni i kanalizacji.

10. Oszczędzanie energii
Trwają starania o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na

termomodernizację budynku przyszłej siedziby Urzędu Miejskiego
przy ul. Elektronowej  i budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Ko-
ściuszki. Zlecono wykonanie audytu energetycznego na te obiekty.
Wykona go firma EUROPEAN INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL
ENERGY POLAND.

11. Rolnictwo
Cały czas trwa nabór na kolejne kursy chemizacyjne. Ukończenie

takiego kursu daje uprawnienia do stosowania przy produkcji rolnej
środków chemicznych o wyższej klasie toksyczności. Przewiduje się,
że najbliższy kurs rozpocznie się na początku stycznia. Jest jeszcze
kilka wolnych miejsc. Informacje w powyższej sprawie można uzy-
skać u p. Bogdana Ruszkowskiego w pokoju nr 12 Urzędu Miejskie-
go.

12. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo
Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej p. Zbigniew

Zarański apeluje do mieszkańców Gminy, aby bardziej dbali o hy-
dranty. Są one bezmyślnie dewastowane i okradane. Zdarzało się, że
strażacy zamiast gasić pożar musieli kilkakrotnie pokonywać wiele
kilometrów, aby przywieźć kolejną porcję wody. Dobrze byłoby też,
abyśmy wszyscy wiedzieli, gdzie znajduje się najbliższy od naszego
domu hydrant.

Notował AZ

Kolejna wystawa malarska w JAN –POL-u liźmie nie decydują
dyplomy. Myślę, że
tę wystawę warto po-
kazać szerszej pu-
bliczności. I to nie
tylko w Nasielsku.

Oglądając obrazy
pana Bernadkiewi-
cza ma się wrażenie,
że nagle znaleźliśmy
się w innym, bardzo
dziwnym świecie.
Nie jest to jednak ja-
kieś tanie silenie się
na nowoczesność.
Autor ma swój wła-
sny styl. Te obrazy
,,mówią”, zmuszają
do refleksji, wywo-
łują nastrój zadumy.
W nich właśnie wi-
dać artystyczną du-
szę ich autora i
,,lekką” jego rękę.
Skomplikowana to
dusza. Z jednej stro-
ny widać jakieś we-
wnętrzne rozdarcie,
wewnętrzną walkę,
rozedrgane żywioły, a z drugiej strony z obrazów bije ukojenie i spo-
kój. Odczucie to mamy nawet wtedy, gdy obraz przedstawia sytuację
trudną, można nawet powiedzieć tragiczną. Duża liczba linii piono-
wych, delikatnie nałożone farby sprawiają, że z obrazu bije zachęta
do czynu, do stawienia czoła przeciwnościom.

Mini galeria w JAN – POL-u spełnia ważną rolę w działalności
przedsiębiorstwa. Właściciel firmy, pan Janusz Konerberger uważa,
że obcowanie z kulturą pomaga jego załodze w pracy. Pan Janusz
promuje naszych rodzimych twórców wśród załogi, a w przypadku
pana Bernardkiewicza pokazał go nie tylko załodze, ale wypromował
go również w naszej gminie.

AZ

Pasje
Roberta Bernadkiewicza

Pan Robert Bernadkiewicz jest młodym mieszkańcem Nasielska.
Mieszka tu dopiero 17 lat. Wcześniej mieszkał w Warszawie. Tam
urodził się w roku 1963. Na teren naszej gminy przybył w roku 1986.
Przyczyną przeprowadzki było małżeństwo. Rodzina małżonki miesz-
kała na terenie gminy Nasielsk. Zamiana wielkiego miasta na ma-
leńką mieścinę nie była dla niego szokiem. Życie w społeczności wiel-
komiejskiej ma swoje uroki, ma też, niestety, o wiele więcej niedo-
godności. Tych jest znacznie mniej w małych miasteczkach.

Przez 17 lat zamieszkiwania w Nasielsku przywykł już do mało-
miasteczkowej atmosfery. Czuje się tu dobrze. W naszym miasteczku
spotkał wielu życzliwych mu ludzi. Jednym z nich jest pan Janusz
Konerberger. Zapewnił panu Robertowi pracę. Wspiera go też du-
chowo i namawia do rozwijania zainteresowań. Bo pan Robert ma
tzw. artystyczną duszę. Maluje. Kocha również muzykę. Przez wiele
lat grał na gitarze w zespole rockowym pruszkowskiego Domu Kul-
tury. Teraz zajmuje się głównie malowaniem obrazów. Swe prace
pokazywał na wystawach twórców amatorów w Bibliotece Narodo-
wej, Pruszkowie i Opinogórze.

W listopadzie wystawił kilka swoich obrazów w zakładowej stołówce
– świetlicy JAN – POLU. Oglądali je pracownicy firmy, jej klienci i ko-
operanci oraz osoby z zewnątrz zainteresowane malarstwem. Wystawione
prace bardzo się podobały. Niektórzy współpracownicy pana Roberta
dopiero teraz dowiedzieli się, że mają tak uzdolnionego kolegę.

Robert Bernadkiewicz jest bardzo skromnym człowiekiem. Lubi
malować, ale o swoich pracach wypowiada się bardzo powściągliwie.
Jest malarzem amatorem i ma tego świadomość. Wydaje się jednak,
że jest zbyt skromny w ocenie swych prac. Nie jestem wprawdzie
ekspertem w dziedzinie malarstwa, ale odwiedziłem wiele wystaw,
uczestniczyłem w wielu wykładach dotyczących tego tematu. Umiem
odróżnić twórczość profesjonalną od twórczości amatorskiej. Obra-
zy pana Roberta bardzo mi się podobały. Przyznam szczerze, że na-
wet byłem zaskoczony ich poziomem. Ich autor jest z pewnością uta-
lentowanym człowiekiem, a poziom prezentowanych prac przerasta
ramy amatorstwa. Dla mnie to jeszcze jeden dowód, że o profesjona-
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Nasielskie pożegnania

Złoty Kłos padł
Najmłodsze pokolenie nasielszczan nie

kojarzy już tej nazwy. Ci, którzy nie chodzą
ulicą POW lub Polną nie kojarzą też jego wi-
doku. Złoty Kłos odegrał w powojennej hi-

storii naszego miasta ważną rolę. Był dumą
Gminnej Spółdzielni ,,SCh” w latach jej świet-
ności. Był też dumą całego miasta. Wiele osób
z kraju, a nawet zza granicy nasze miastecz-
ko kojarzyło ze Złotym Kłosem. Dla królika
w śmietanie zbaczano z głównych tras.

Jak wiele ważnych wydarzeń miało miej-
sce w jego murach. Tu załatwiało się sprawy
wielkie i dobre, tu też brały początek sprawy
nikczemne i niskie. A przy okazji można było
zjeść smaczny posiłek i napić się prawdziwej
polskiej wódeczki.

Złoty Kłos to instytucja. Korzystali z niej
wszyscy mali i duzi, biedni i bogaci, zakocha-

ni i rozczarowani, zadowoleni i sfrustrowa-
ni. Nie zawsze przychodzono tu, aby się na-
jeść czy napić. Odbywały się też tu imprezy
kulturalne, towarzyskie spotkania, zebrania,

narady, imprezy choinkowe, bale sylwestro-
we, karnawałowe, wesela. Złoty Kłos był do-
bry na wszystkie potrzeby.

Od kilku lat obserwowaliśmy powolne jego
umieranie. Stał się niechcianym dzieckiem
instytucji, która powołała go do życia. Zanie-
dbany i zdewastowany był tylko siedliskiem
zła. Padły jego mury. Gruz wywieziono. Na-
leży tylko wierzyć, że na jego miejscu powsta-
nie coś nowego. Ładnego i pożytecznego. Coś,
co będzie dobrze służyło nasielskiej społecz-
ności i co będzie trwało dłużej niż nasz na-
sielski Złoty Kłos.

AZ

INVESTCITY 2003

KOMUNIKAT
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem

Burmistrza Nasielska został powołany Miej-
sko-Gminny Zespół Reagowania. Szefem
Zespołu jest Burmistrz Miasta.
Zastępcami są:
- Zastępca ds. Planowania Cywilnego, Pro-
gnoz i Analiz (koordynator bieżących dzia-
łań zespołu) - Kierownik Referatu Zarządza-
nia Kryzysowego, w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku,
- Zastępca ds. Ratownictwa - Miejsko Gmin-
ny Komendant Ochotniczych Straży Pożar-
nych.

Powołano ponadto grupy robocze o cha-
rakterze stałym i grupy robocze o charakte-
rze czasowym. Zastępcy i zespoły robocze
zobowiązani są do opracowywania niezbęd-
nej dokumentacji związanej z organizacją
zabezpieczenia miasta i gminy na wypadek
nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz ich
zapobieganiu.

Zespół działa w oparciu o Regulamin Miej-
sko-Gminnego Zespołu Reagowania Kryzy-
sowego.

Hala targowa POLEKO

W dniach 18-21 listopada 2003 Gmina Na-
sielsk uczestniczyła w Targach Inwestycyj-
nych Investcity Środowisko w Poznaniu. Tar-
gi Inwestycyjne Miast Polskich były zorgani-
zowane wspólnie z Międzynarodowymi Tar-
gami ekologicznymi POLEKO, na których
wystawcy z całego świata prezentowali naj-

nowsze rozwiązania w dziedzinie unieszko-
dliwiania i oczyszczania odpadów.

W związku z rozpoczynającą się wkrótce
budową oczyszczalni ścieków w naszej gmi-
nie, po prostu nie wypadało tam nie być.

Podczas Salonu INVESTCITY - ŚRODO-
WISKO obok planowanych inwestycji gmin-
nych promowane były wspólne dla całych wo-
jewództw projekty infrastrukturalne. To tak-
że okazja dla wykonawców i podwykonaw-
ców do zapoznania się z planowanymi przez
samorządy lokalne inwestycjami.

Zaprezentowane na targach oferty naszej
gminy obejmowały m.in. propozycje zagospo-
darowania obiektów i gruntów, które są wła-
snością gminy, prezentacje inwestycji o cha-

rakterze ekologicznym.
Przedstawiciele Wydziałów Rozwoju

Regionalnego i Gospodarki Przestrzen-
nej wystąpili do inwestorów z propo-
zycją współpracy przy planowanych no-
wych inwestycjach tj. budowie oczysz-
czalni ścieków, modernizacji stacji

uzdatniania wody, budowa kanalizacji, wypo-
sażenie składowiska odpadów komunalnych.

Prezentowano także oferty firm działają-
cych na terenie gminy.

Nasze stoisko cieszyło się dość dużym za-
interesowaniem, szczególnie dlatego, że byli-
śmy jedyną gminą z terenu województwa ma-
zowieckiego, która prezentowała się podczas
tej imprezy.Nasze stoisko.
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„GRAJĄCE” FIGURKI
Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, który najczęściej

spędzamy w gronie rodzinnym. Ale zanim będziemy cieszyć się tą
niezwykłą chwilą, czeka nas wiele pracy i gonitwy, by święta w
naszych domach były najpiękniejsze.

Co roku kupujemy ozdoby świąteczne na wigilijny stół i choin-
kę. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Pieścirogach Starych pomogli
swoim rodzicom w dokonaniu trafnego wyboru. Wykonali prze-
piękne figurki gipsowe, które własnoręcznie pomalowali, wykazu-
jąc przy tym wielki talent malarski i ogromną precyzję. Nie zabra-
kło wesołych mikołajów, uśmiechniętych aniołków, śmiesznych

bałwanków oraz kolorowych szopek bożonarodzeniowych.
Prace dzieci zostały zaprezentowane i sprzedane na kiermaszu,

który odbył się w dniach 20-21 listopada, podczas spotkań wycho-
wawców z rodzicami. Figurki sprzedawały się jak „świeże bułecz-
ki”, a kupujący byli zachwyceni pięknymi pracami swoich dzieci.

Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na zakup sprzętu RTV
do świetlicy szkolnej.

Inicjatorkami tego przedsięwzięcia były panie Małgorzata
Łuczyńska i Alina Sadłowska. Gratulujemy!

Dzień Bezpłatnych Diagnoz
Logopedycznych

Już po raz trzeci Polski Związek Logopedów zorganizował Ogól-
nopolską Akcję - Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych. W
dniu 15 listopada 2003 roku, w Samorządowym Przedszkolu w Na-
sielsku, można było uzyskać bezpłatną diagnozę i poradę logope-
dyczną. W tym dniu,  każdy rodzic z miasta i terenu gminy mógł
otrzymać informację o stanie wymowy dziecka. Zasięgnąć porady
na temat kontaktu z innymi specjalistami np.: ortodontą, laryngo-
logiem, bądź uzyskać zestaw ćwiczeń logopedycznych dostosowa-
nych do danego zaburzenia. Z porady skorzystało ośmioro rodzi-
ców. Raport z przebiegu akcji został przekazano do Polskiego
Związku Logopedów. Nasze Przedszkole znalazło się w wykazie
przekazanym Ministerstwu Edukacji i Sportu. Dane z przebiegu
Akcji można uzyskać na stronie internetowej www.logopeda.org.pl.

Wczesna wizyta u logopedy pomaga prawidłowo rozwijać mowę
i prowadzi do likwidacji poważnych zaburzeń w wieku szkolnym.
Kolejna akcja jest planowana w przyszłym roku.

Logopeda
Ewa Ślęsik

Święto Pracownika
Socjalnego

Ogrom zadań, jakie ma do wypełnienia Miejsko – Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Nasielsku sprawia, że pracujący tutaj ko-
lektyw niezwykle rzadko można spotkać w komplecie. Pracownicy
spotykają się razem w chwilach wyjątkowych, jak to się mówi popu-
larnie: ,,od święta”. Takie święto miało miejsce 21 listopada, kiedy
załoga MGOPS obchodziła Dzień Pracownika Socjalnego.

Dewizą pracowników Ośrodka są słowa Matki Teresy z Kalkuty:
,,Jeśli chcecie być ludźmi szczęśliwymi, powinniście mieć serca pełne
miłości - miłości, która będzie się wyrażała w służbie drugiemu czło-
wiekowi”. Praca w tej instytucji nie jest zwykłą pracą. Praca ta jest
służbą i do tego jest to służba szczególna, ponieważ skierowana jest do
ludzi chorych, starych, samotnych, bezradnych i biednych. Uwarunko-
wania gospo-
darcze oraz
społeczno – po-
lityczne spra-
wiają, że ludzi
potrzebujących
pomocy bliź-
nich wciąż
przybywa. Nie
przybywa nato-
miast pieniędzy
potrzebnych na
minimalne cho-
ciażby zaspoko-
jenie tych po-
trzeb. Ludzie są
zdenerwowani i
rozżaleni i nie-
kiedy swoje
emocje kierują
do tych osób,
które spieszą im
z pomocą, a
które nie są
winne zaistnia-
łej sytuacji. Co
więcej, ludzie ci
także dźwigają
,,ciężary” dnia
codziennego. O
tym powinny
pamiętać wła-
dze i społeczeństwo i to nie tylko w Dniu Pracownika Socjalnego.

Dzień ten w nasielskim Ośrodku Pomocy Społecznej obchodzony
był skromnie, ale niezwykle serdecznie. Na uroczystość przybyli przed-
stawiciele władz miejskich z przewodniczącą Rady Miejskiej Kata-
rzyną Rusek i burmistrzem Dariuszem Muchą na czele. Proboszcza
nasielskiej parafii reprezentował ks. Dariusz Multon. Obecny był ko-
mendant nasielskiego komisariatu policji nadkomisarz Wojciech
Wołkowicz. Honory gospodarza uroczystości pełniła p. dyrektor
MGOPS Anna Brzezińska.

 Nasielska placówka pomocy społecznej dobrze służy gminnej spo-
łeczności. Wyrazem uznania był dyplom honorowy przyznany pla-
cówce przez samorząd miasta i gminy. Dyplomami uhonorowane
zostały również panie wzorowo pracujące i legitymujące się jedno-
cześnie najdłuższym stażem pracy: Małgorzata Chmielewska, Hen-
ryka Chodyna, Mirosława Gesek, Urszula Goszczyńska, Teresa Gru-
dek, Jolanta Pawluk. Jak poinformowała p. dyrektor Anna Brzeziń-
ska pracownicy MGOPS otrzymali nagrody pieniężne. Pani Dyrek-
tor podziękowała również gościom za skierowane pod adresem pla-
cówki i jej pracowników podziękowania i wyrazy sympatii. Dzięko-
wał również jeden z członków załogi Ośrodka p. Mirosław Świder-
ski. Wśród wypowiedzianych przez niego słów szczególną uwagę
zwróciło stwierdzenie – prośba: ,,prosimy o pamięć i pomoc, bo jeste-
śmy tego warci”.

AZ

Dyplom z podziękowaniami i gratulacjami
odbiera p. Teresa Grudek.
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W sobotę dnia 22.11.03r. o godz. 13.00 odbył się w Kinie ,,NIWA’’
w Nasielsku koncert charytatywny zorganizowany przez Bibliotekę
Miejską i świetlicę socjoterapeutyczną, wieńczący prawie 2 miesięczną
akcję pomocy dla chorego Adriana Lisickiego.

Koncert poprzedzony wcześniejszymi eliminacjami, zorganizowany
był w formie konkursu. Dzieci i młodzież z terenu całej gminy Na-
sielsk walczyły o tytuł Gwiazdora roku 2003r. w dwóch kategoriach:
tańca i śpiewu.

Ponieważ trudno porównywać 6-latka z gimnazjalistą śpiewające
dzieci podzielono na 3 grupy wiekowe: dzieci najmłodsze, szkoła pod-
stawowa i gimnazjum. Występy oceniało równocześnie: srogie jury i
jak zawsze sprawiedliwa publiczność, która w głosowaniu wręcz jed-
nomyślnie wybrała swoich faworytów. Nasze wspaniałe jury wystąpi-
ło w następującym składzie: Małgorzata Bendowska, Jadwiga Cho-
rzela, ks. Zbigniew Cichewicz, Leszek Kowalski, Sławomir Kowal-
ski, Janina Kownacka, Marek Tyc i Marta Zapert. Nad prawidłowym
głosowaniem czuwał przewodniczący jury pan Marek Jurkiewicz.

Były nagrody: wspaniałe puchary, statuetki, dyplomy i maskotki,
ale była też cudowna, porywająca atmosfera na sali, która sprawiła,
że artyści nie byli stremowani, a publiczność włączyła się do wspól-
nej zabawy. Musimy przyznać, że była w tym niewątpliwa zasługa
naszych prezenterów: Łukasza Gołębiewskiego i Natalii Cieślak, któ-
rzy wspaniale poprowadzili cały koncert. Konferansjerka nie jest
rzeczą łatwą, tym większe więc słowa uznania za wspaniały styl i
profesjonalizm.

Zwycięzcom – nagrody publiczności wręczał dyrektor biblioteki
p. Stanisław Tyc, nagrody w kat. śpiew – p. burmistrz Bernard Mu-
cha, a w kat. taniec – p. sekretarz Zbigniew Rutkowski.
A oto lista naszych laureatów:

W kat. śpiew w I grupie wiekowej puchary zdobyli:
I miejsce – Damian Wrzeszcz (Baśka –Wilki),
II miejsce – Wiktoria Bryzek i Olga Rzepkowska (Im więcej Ciebie
tym mniej – N.Kukulska)
III miejsce – Agata Mauer (Poleczka)

W kat. śpiew w II grupie wiekowej:
I miejsce – Zespół z Pianowa (Jasne jak słońce),
II miejsce – Agnieszka Kowalczyk (Jestem kobietą – E.Górniak),
III miejsce – Zespół z Dębinek (Czerwone korale – Brathanki)

W kat. śpiew w III grupie wiekowej:
I miejsce – Paulina Gerwatowska i Iza Piotrowska (Iść ciągle iść w
stronę słońca – 2+1),
II miejsce – Ewelina Bazylak i Katarzyna Dalecka (Ta sama chwila –
Bajm),
III miejsce – Zespół z Pieściróg (Nie wiem  skąd wieje wiatr)

W kat. taniec puchary zdobyli:
I miejsce – Natalia Mazurkiewicz (Tango – Shakira),
II miejsce – Angelika Goszczyńska i Katarzyna Górska (Robot- Tatu),
III miejsce – Monika Krukowska (You male feel mee – Bomfunk MC«s)
III miejsce – Zespół z Żabiczyna (Libertin – Kate Rayn)

Nagrodę publiczności w kat. śpiew zdobyła wschodząca gwiazda
naszej sceny – rewelacyjna 6 latka – Agatka Mauer, a w tańcu za-
chwycająca gracją ruchów i wdziękiem bezkonkurencyjna Natalia
Mazurkiewicz.

W przerwie, podczas której obradowało jury i liczono głosy pu-
bliczności odbyła się aukcja, z której całkowity dochód przeznaczo-
no na leczenie Adriana Lisickiego.

Ofiarodawcą wszystkich darów zgromadzonych na aukcji serdecz-
nie dziękujemy, a szczęśliwym posiadaczom kupionych przedmiotów
gratulujemy dobrego gustu.

Musimy też podziękować ludziom o sercach ,,wielkich jak świat’’,
dzięki których pomocy koncert nasz miał właśnie taki wymiar.

Dziękujemy p. burmistrzowi za ufundowanie nagród publiczności
i maskotek dla wszystkich uczestników; p. Markowi Jurkiewiczowi
za sprzęt nagłaśniający i wkład w przygotowanie uczestników od stro-
ny wokalnej; p. Sławkowi Kowalskiemu za oprawę świetlną; Ks.
Zbyszkowi Cichiewiczowi za zdjęcia; dyrektorowi ZGKiM p.Wojcie-
chowi Sierzputowskiemu za pomoc finansową; państwu Chojnackim
– właścicielom sklepu Piotruś za podarowane maskotki.

Dziękujemy wszystkim Zaproszonym gościom za przybycie. Miesz-
kańcy naszej gminy udowodnili, że chcą i potrafią się świetnie bawić
na takich imprezach. Mamy nadzieję, że począwszy od tego roku kon-
kurs „Gwiazdor” stanie się imprezą cykliczną.

Uważamy jednak, że tylko jeden konkurs w ciągu roku na tak dużą
gminę to za mało. Mamy pomysły na jeszcze inne tego typu imprezy.
Prosimy tylko władze naszego miasta o „zielone światło”, a nasiel-
skie szkoły o współpracę której niestety zabrakło.

Już na karnawał proponujemy dwie imprezy – dla najmłodszych
dzieci – konkurs „Od przedszkola do Opola” i dla dziewcząt – wybo-
ry Małej Miss i Miss Nastolatek 2004.

Wśród dzieci z naszej gminy są naprawdę wspaniałe talenty, które
warto rozwijać, nagradzać i pokazywać nie tylko w naszym mieście,
ale i poza jego granicami. Kto wie, może właśnie taki mały konkurs
otworzy komuś furtkę do kariery i umożliwi wypłynięcie na szerokie
wody show biznesu.

Na zakończenie chcieliśmy podkreślić, że Biblioteka Miejska i Świe-
tlica socjoterapeutyczną nie poniosły żadnych kosztów finansowych
związanych z naszą imprezą. Cały koncert sfinansowały osoby orga-
nizujące i życzliwi nam sponsorzy.

Jeśli są jeszcze osoby, które chciałyby wesprzeć naszą akcję i po-
móc Adrianowi to do końca bieżącego roku można jeszcze wpłacać
pieniądze na konto:BANK SPÓŁDZIELCZY: ,,Komitet społeczny
Pomoc dla Adriana Lisickiego’’ 82260008-106454-27006-1

Organizatorzy:
Jagoda Chorzela, Łukasz Gołębiewski,

Leszek Kowalski, Martyna Myślińska, Marta Zapert

Rewelacyjna Agatka Mauer.

CLIVE HARRIS
W NASIELSKU 12.01.2004R,

BEZPŁATNE BILETY NA SPOTKANIE
UZDROWICIELA Z CHORYMI BĘDĄ WYDAWANE:

we wtorek 16 grudnia 2003r.
od godz. 9.00

w Nasielskim Ośrodku Kultury,
ul. Kościuszki 12.

Ilość biletów jest ograniczona.
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Prastary Gród Nasielsk
Czytelnicy ,,Życia Nasielska” zdążyli się już zapewne przyzwyczaić

do pojawiających się od ponad dwóch lat na łamach tego miesięcznika
informacji o wykopaliskach archeologicznych prowadzonych na nasiel-
skim grodzisku. Przypomnę więc jedynie, iż w 2001 roku z inicjatywy
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku Pana Zdzisława.
Suwińskiego, pracownicy Zakładu Archeologii Mazowsza i Podlasia
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk rozpoczęli
badania wykopaliskowe na nasielskim ,,Kopcu”. W sierpniu i wrześniu
bieżącego roku, podobnie jak w ubiegłych dwóch latach, wykopaliska
prowadzone były przez mgr Mariusza Błońskiego pod kierownictwem
vice-dyrektora Instytutu doc. dr hab. Marka  Dulinicza. Również w tym
roku, życzliwego wsparcia udzielił archeologom Pan dyrektor Suwiński
oraz władze Miasta. W trakcie tegorocznych prac kontynuowano eks-
plorację północno-wschodniej części wału grodziska w pobliżu miejsca,
w którym znajdowała się brama grodu. Wynikiem trzech sezonów prac
jest odsłonięcie pozostałości drewnianej drogi – a właściwie dojazdu do
grodu, oraz wykonanie przekopu przez wał o długości prawie trzydzie-
stu metrów i głębokości, dochodzącej w najwyższym miejscu wału do
2,5 m. Pozwoliło to na uzyskanie szeregu szczegółowych informacji o
konstrukcji oraz sekwencjach chronologicznych nasielskiego grodu.
Szczegółowa publikacja wyników badań w formie książkowej powsta-
nie za kilka lat. Dla mieszkańców Nasielska interesującą będzie praw-
dopodobnie informacja o uzyskaniu w trakcie wykopalisk dowodu na
starszą niż dotąd sądzono metrykę nasielskiego grodu, a zatem i całego
miasta.

Tutaj potrzebnych jest kilka słów wyjaśnienia. Od kilkunastu lat pol-
scy archeolodzy, wykorzystują na szeroką skalę metodę pozwalającą
dokładnie datować niektóre z fragmentów drewna znalezionego w trak-
cie wykopalisk. Metodą tą jest dendrochronologia. Była ona sporadycz-
nie, z różnym skutkiem, stosowana już od lat trzydziestych dwudzieste-
go wieku, jednak zdecydowany jej rozwój nastąpił w latach sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Mówiąc w uproszcze-
niu,  polega ona na pomiarze grubości rocznych przyrostów słojów drzew
i ustalaniu dat tych przyrostów, poprzez porównanie ich ze stworzo-
nym do tego celu wzorcem grubości słojów poszczególnych gatunków
drzew w danej okolicy. Jest to możliwe dzięki temu, iż słoje te mają co
rok inną grubość, w zależności od panujących w danym roku warun-
ków klimatycznych. Metoda dendrochronologiczna jest dużo dokład-
niejsza od wielu innych sposobów datowania znalezisk archeologicz-
nych pochodzenia organicznego, a także od oceny wieku zabytków na
podstawie ich kształtu lub ornamentu, czyli od metody typologicznej.
W przypadku pozyskania drewna z dobrze zachowaną, podkorową
warstwą bielu, można określić nawet roczną datę ścięcia drzewa.

Po trzech sezonach badań na grodzisku w Nasielsku dysponujemy
już obecnie serią kilku tzw. ,,dendrodat” z drewna pobranego na tym
obiekcie. Dzięki określeniu wieku tych fragmentów przez dr hab. To-
masza Ważnego z Uniwersytetu w Toruniu,  początki  ,,Kopca” cofnięte
zostały aż do trzeciej ćwierci dziewiątego wieku. Otóż, jeden z fragmen-
tów dębiny znaleziony na dnie wykopu w wale, pochodził z drzewa,
które ścięto około roku osiemset  sześćdziesiątego piątego (865). Mar-
gines błędu dla tej daty jest niewielki i z całą pewnością można powie-
dzieć, że pomiędzy rokiem osiemset sześćdziesiątym drugim a rokiem
osiemset sześćdziesiątym ósmym, wydarzył się najstarszy znany obec-
nie epizod w historii Nasielska - na terenie dzisiejszego  miasta lub w
jego pobliżu ścięto dąb, z którego drewno (zapewne niedługo później)
zostało wykorzystane do budowy  umocnień  na terenia ,,Kopca”. Trud-
no jest jeszcze obecnie rozstrzygnąć czy w tym czasie wybudowano cały
gród (choćby poprzez analogię z innymi grodami w Polsce można są-
dzić, że tak właśnie było) czy też jakiś mniejszy obiekt (np. wzniesiono
obronną osadę), na którego miejscu, za jakiś czas, powstało już właści-
we umocnienie. Dziś natomiast wiemy na pewno, iż Nasielsk jest mia-
stem mającym historię o dwa stulecia starszą niż mówią o tym źródła
pisane, i że swoim wiekiem przewyższa szereg miast włącznie z War-
szawą, której początki (a konkretnie powstanie grodziska na warszaw-
skim Bródnie) ocenia się na kilkadziesiąt lat później. Tutaj przypomnieć
trzeba słowa historyka Stanisława Pazyry, który przed ponad trzydzie-
stu laty  pisał: ,, ... może być mowa jedynie o dziewięćsetleciu historycz-
nych dziejów Nasielska, źródłami pisanymi stwierdzonych, a nie jego
powstaniu czy założeniu dopiero w połowie XI wieku. Początki jego
należy zatem przesunąć do okresu formowania się państwa polskiego, z
czego wynika, że Nasielsk liczy sobie co najmniej tysiąc lat.”  Dzięki

badaniom archeologicznym wiemy obecnie, że udokumentowana histo-
ria Nasielska liczy niemalże jedenaście i pół wieku.

Przy tej okazji garść informacji o ludach zamieszkujących na  tere-
nach dzisiejszych ziem Polski w czasie,  gdy w Nasielsku powstawał
gród. Jak wiadomo w dziewiątym wieku nie było jeszcze państwa pol-
skiego. Większość obszaru naszego kraju (a także Słowację, Czechy,
dużą część Niemiec – wraz z terenem Berlina, a nawet większość obsza-
ru Austrii) zamieszkiwały liczne plemiona zachodniosłowiańskie. Źró-
dła pisane podają nam nazwy niektórych z nich. Z dokumentu określa-
nego jako ,,Geograf Bawarski” wiemy, iż na terenie Śląska zamieszki-
wali min. Opolanie mający mieć dwadzieścia grodów, w okolicach Szcze-
cina i wyspy Uznam mieścili się Wolinianie (70 grodów); prawdopo-
dobnie na Kujawach i w północno-wschodniej Wielkopolsce żyli Gopla-
nie, choć dokładna lokalizacja tego plemienia nie jest pewna. Podobnie
precyzyjnie nie wiadomo, gdzie znajdowały się tereny Lędzian, choć
najwięcej przemawia za obszarem południowo-wschodniej Polski. Wie-
my natomiast, iż w dziewiątym wieku w Małopolsce, nad górną Wisłą,
formowało się państwo plemienia Wiślan, którego stolica była prawdo-
podobnie w  Krakowie. Zostało ono chyba jednak szybko podbite, przez
potężnych władców państwa wielkomorawskiego. Natomiast cały pas
ziem nad Bałtykiem, od ujście Odry po ujście Wisły zamieszkiwali Sło-
wianie pomorscy - Pomorzanie. Dzięki korzystnej nadmorskiej  lokali-
zacji rozwijały się tam bogate osady portowe: Szczecin, Wolin, Koło-
brzeg, nieco później Gdańsk.

Obszar Warmii i Mazur zajmowały w tym czasie plemiona pruskie –
jedyni ówcześnie, niesłowiańscy mieszkańcy terenów dzisiejszej Pol-
ski. Prusowie należeli do grupy ludów bałtyjskich i byli spokrewnieni
językowo i etnicznie z Litwinami i Łotyszami.  Na ziemiach pruskich
znajdowała się słynna osada rzemieślniczo-handlowa Truso, opisana  pod
koniec dziewiątego wieku w kronice angielskiego króla Alfreda. Odkry-
cie jej w latach osiemdziesiątych nad jeziorem Drużno w pobliżu Elblą-
ga było sensacją archeologiczną. Dzięki wykopaliskom prowadzonym
tam od lat osiemdziesiątych, Truso jest obecnie obok Biskupina, najbar-
dziej znanym na świecie stanowiskiem archeologicznym w Polsce.

Prusowie podzieleni byli na kilka wielkich plemion i nigdy nie stwo-
rzyli własnego państwa. Jak pamiętamy z lekcji historii, zagrożenie ziem
Mazowsza przez ich łupieżcze napady było powodem sprowadzenia
przez księcia Konrada w 1226 roku do Polski Zakonu Krzyżackiego.
Krzyżacy dość szybko ujarzmili te plemiona. Ostatnie grupy ludności
mówiące językiem pruskim notowane są jednak jeszcze w szesnastym
wieku. Państwo Prusy, które w tragiczny sposób zapisało się historii
Polski, wzięło nazwę od dawnych mieszkańców ziem na których po-
wstało, nie było natomiast tworem pierwotnych mieszkańców tych te-
renów – Prusów.

I wreszcie dwie ostatnie historyczne dzielnice Polski: Wielkopolska i
Mazowsze.

Ta pierwsza określana jest jako kolebka państwa polskiego, gdyż to
z niej wywodziła się dynastia Piastów, która stworzyła państwo polskie
i rządziła nim przez ponad czterysta lat. Uważa się, że Piastowie wywo-
dzili się z plemienia Polan, od którego nazwana została również Polska.
Nazwa Polanie w źródłach pisanych występuje jednak dopiero na prze-
łomie dziesiątego i jedenastego wieku i nie mamy całkowitej pewności,
że tak właśnie nazywało się plemię znad Warty, które wydało tę dyna-
stię. Wiele wskazuje natomiast na to, że proces wzrostu potęgi Piastów
rozpoczął się już w drugiej połowie dziewiątego wieku. Kronikarz ,,Gall-
Anonim” w swojej kronice wymienia trzech przodków Mieszka, uzna-
wanych za postacie historyczne. Byli to: jego pradziad - Ziemowit, dziad
-  Leszek i ojciec - Ziemomysł. Co do Piasta, ojca Ziemomysła, oraz
Popiela i innych postaci wspomnianych przez  tego kronikarza, to uzna-
je się je na ogół, za postacie półlegendarne , które miały jednak jakiś
udział w powstawaniu dynastii piastowskiej. Dzięki intensywnym pra-
com wykopaliskowym na terenie Wielkopolski, bardzo dużo do powie-
dzenia na temat formowania się państwa polskiego ma archeologia.
Wiadomo na przykład, które grody funkcjonowały w okresie plemien-
nym w dziewiątym wieku, a które z nich zniszczyli lub wybudowali Pia-
stowie w okresie swej ekspansji w pierwszej połowie dziesiątego wieku.
Dzięki tym badaniom wiemy również, że gród w Gnieźnie powstał póź-
no, bo dopiero w latach czterdziestych dziesiątego wieku, a więc w okre-
sie gdy Mieszko był dzieckiem. Gród ten wzniesiono zatem za rządów
wspomnianego ojca Mieszka,  Ziemomysła. Coraz więcej argumentów

dokończenie na str.11dokończenie na str.11dokończenie na str.11dokończenie na str.11dokończenie na str.11
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W dniu 04.12.2003r - 44 osobowa grupa dzieci niepełnospraw-
nych wraz z opiekunami oraz sześcioro laureatów konkursu różań-
cowego uczestniczyło w koncercie mikołajkowym „Ten Sam Świat”
w Sali Kongresowej w Warszawie. Przy rytmach muzyki zespołu Blu
Caffe, Kai Paschalskiej oraz artystów niepełnosprawnych dzieci mia-
ły świetną zabawę. Impreza zakończona została pokazem efektów
laserowych.

Po koncercie dzieci zwiedzały Zamek Królewski. Miały możliwość
wysłuchania interesującej lekcji historii o życiu władców i dziejach
naszego narodu.

Na zakończenie wyjazdu na dzieci czekał poczęstunek z niespo-

dziankami w resteuracji KFC.
Wszystkim uczestnikom wyjazdu dopisywał dobry humor. Było to

m.in. zasługą Ks. Dariusza Multona, który potrafił rozśmieszyć każ-
dego. Organizatorem i fundatorem mikołajkowego wyjazdu była Ak-
cja Katolicka w Nasielsku oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nasielsk.

Wspólne dzieło przyniosło radość i uśmiech dzieciom, a to dla or-
ganizatorów było największą nagrodą.

Ewa Kamińska

przemawia za tym, iż rodzinnym grodem Piastów był Giecz, koło Środy
Wielkopolskiej.

Dzięki badaniom archeologicznym  bardzo interesująco przedstawiają
się również zamierzchłe dzieje Mazowsza. Ta część naszego kraju za-
siedlona była przez plemiona słowiańskie co najmniej od szóstego wie-
ku naszej ery i w tej dzielnicy (Szeligi pod Płockiem) znajduje się jedno
z najstarszych grodzisk słowiańskich w Polsce, które swą metryką sięga
tych czasów. Nie wiemy czy istniało plemię Mazowszan, gdyż nazwa ta
pojawia się w źródłach pisanych późno, bo w latach czterdziestych je-
denastego wieku, przy okazji ataku na tę dzielnicę przez księcia kijow-
skiego Jarosława. W kronice ruskiej zanotowano pod rokiem 1041:,,
Poszedł Jarosław na Mazowszan w łodziach”, a pod rokiem 1047: ,,Ja-
rosław poszedł na Mazowszan, i zwyciężył ich, i kniazia (księcia) ich
zabił, Mojsława, i upokorzył ich Kazimierzowi (Odnowicielowi)” (Tłu-
maczenie F. Sielickego). Wśród badaczy nie ma zgody co do tego kiedy
dokładnie Mazowsze zostało włączone w obręb państwa gnieźnieńskie-
go, chociaż  przypuszczalnie, stało się to w dziesiątym wieku. Co cieka-
we, ostatnie wyniki wykopalisk w Płocku dowodzą, iż jest on ośrod-
kiem młodszym niż kiedyś sądzono, i że początkami swymi sięga ,,zale-
dwie” końca dziesiątego wieku. Tak więc nie tylko Warszawa, ale rów-
nież Płock, dwie stolice Mazowsza oraz Polski (Płock pełnił tę ostatnią
funkcję krótko w drugiej połowie jedenastego wieku) są ośrodkami młod-
szymi od Nasielska.

Warto wiedzieć, że archeologia jest dynamicznie rozwijającą się
nauką, archeolog zaś, to nie hobbysta wyciągający z błota fragmenty
potłuczonych garnków lub ,,łowca skarbów”, jakich niestety namnoży-
ło się w ostatnich latach dzięki powszechności dostępu do wykrywaczy
metali, a których niszczycielska działalność nie omija także grodziska
w Nasielsku. Nie ma tutaj miejsca na szczegółowe omawianie wnio-
sków badawczych z wykopalisk na ,,Kopcu”. Warto jednak aby miesz-
kańcy Nasielska przez cały czas pamiętali, że mają na swoim terenie
bezcenny zabytek, który należy chronić i który jest świadectwem boga-
tej historii miasta.

Mgr Mariusz Błoński
Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Prastary Gród Nasielsk
dokończenie ze str.10dokończenie ze str.10dokończenie ze str.10dokończenie ze str.10dokończenie ze str.10

Zarząd Koła Związku Kombatantów RP
 i Byłych Więźniów Politycznych

Koło w Nasielsku
składa serdeczne Życzenia Świąteczne

i Nowowroczne
wszystkim członkom i sponsorom

UWAGA - OSOBY
wymieniające dowód
osobisty!  I nie tylko!

który jest obowiązany przekazać zgłoszenie właściwemu naczelniko-
wi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia złożenia go przez
podatnika,
- pozostali podatnicy – nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w
którym nastąpiła zmiana danych.
Nowelizacja:

Ustawa z dnia 5.06.2002 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i podatków – Dz. U. Nr 126 poz. 1067 –
obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2002 r.

Zgodnie z art. 9 znowelizowanej ustawy z dnia 13.10.1995 r. o
zasadach ewidencji  i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr 142, poz.
702 z późniejszymi zmianami) o wszelkich zmianach w danych iden-
tyfikacyjnych podatnika (np. gdy zmianie ulegnie nazwisko, imiona,
numer PESEL, nr dowodu osobistego lub adresy – zamieszkania i
zameldowania) podanych wcześniej w zgłoszeniach identyfikacyjnych
i aktualizacyjnych należy powiadomić organ podatkowy tj. właściwe-
go naczelnika urzędu skarbowego (dla podatników VAT i karty po-
datkowej jest to naczelnik właściwy w sprawach tych podatków, dla
pozostałych – naczelnik właściwy dla miejsca zamieszkania).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własne nazwisko
zgłaszają zmianę danych na druku NIP-1, pozostałe – na druku NIP-3

Terminy składania zgłoszeń aktualizacyjnych (art. 9 ust. 1 w/w ustawy):
- podatnicy podatku VAT – nie później niż w terminie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiła zmiana danych,
- podatnicy będący wyłącznie podatnikami podmiotów stanowiących
dochody budżetów gmin (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) –
wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym deklaracji podat-
kowej lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty
podatku,
- podatnicy, dla których płatnikiem jest organ emerytalny lub rento-
wy dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednikiem płatnika,
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MIKOŁAJKI NA ROCKOWO
Od kilku lat, niemalże tradycyjnie, na prze-

łomie listopada i grudnia w Nasielsku odby-
wają się koncerty mikołajkowe. Również i w
tym roku Nasielski Ośrodek Kultury (przy
współpracy uczniów liceum ogólnokształcą-
cego - Magdy Tokarskiej i Katarzyny Karpiń-
skiej) zorganizował imprezę rockową. 6. grud-
nia kino NIWA przeżyło „oblężenie” fanów
lżejszego i cięższego rocka. Być może było to
spowodowane swego rodzaju „niedosytem
koncertów” – ostatni odbył się w maju tego
roku (V Festiwal Rockowy). W Mikołajki na
nasielskiej scenie zaprezentowało się aż sie-
dem zespołów.

Jako pierwszy wystąpił CZARNY KAPE-
LUSZ (www.czarnykapelusz.prv.pl, www.ho-
texperts.webpark.pl) w warszawsko – legio-
nowskim składzie: Mateusz „Expert” Zien-
kiewicz – wokal, Robert „Elvis” Przeniosło –
gitara, Paweł „Krótki” Kłopotowski – gitara,
Tomek „Tommy” Dudkowski – bas i Bartek
„Sikor” Sikora - perkusja. Grupa istnieje od
roku, muzycy przypadkowo poznali się przed
warszawskim koncertem Dżemu (IX 2002r.)
i tak zaczęła się historia CZARNEGO KA-
PELUSZA. Zespół obecnie ma w dorobku
sześć własnych utworów i pracuje nad kolej-
nymi. Muzyka jest utrzymana w klimatach
blues-rockowych. W Nasielsku mieliśmy oka-
zję usłyszeć utwory: „Blues”, „Niewinna 2”i
„Przyjacielski blues” oraz dwa covery Dże-
mu („Wehikuł czasu” i „Czerwony jak ce-
gła”). Publiczność chyba doceniła zaangażo-
wanie CZARNEGO KAPELUSZA i wybaczy-
ła kilka mniej lub bardziej widocznych pomy-
łek, w końcu rola zespołu rozpoczynającego
koncert nigdy nie jest łatwa...
Druga grupa występująca tego dnia na nasiel-
skiej scenie to NIGHTRAIN ( www.nightra-
in.prv.pl ) z Warszawy. Zespół istnieje dwa
lata. Przez ten czas miały miejsce zmiany per-
sonalne, muzyczne, itp. W obecnym składzie
(„Pacho”- wokal, „Owczar”- gitara rytm.,
„Tomash”- gitara solowa, „Matik”- bas, „Pie-
tia”- klawisze, „Tymek”- perkusja) grają nie-
cały rok. Dotychczasowa działalność zespo-
łu opierała się głównie na próbach, ćwicze-
niach i dopracowywaniu autorskich utworów.
Teraz nadeszła pora na ich zaprezentowanie
– nasielska publiczność była pierwszą przed
którą zespół wystąpił. Oprócz sześciu swo-
ich utworów (min. „Drove me crazy”, „Alo-
ne on a highway”) zagrali dwa znane covery:
Sex Pistols „God save the queen” i
Guns’N’Roses “It’s so easy”. NIGHTRAIN
czerpią inspirację z twórczości właśnie takich
zespołów jak: G’N’R, Sex Pistols czy Metalli-
ca, AC/DC, Motorhead. Taka jest też ich
muzyka: energetyczny hardrock z elementa-
mi punka, metalu czy rock’n’rolla. Grupa
miała prawo obawiać się reakcji publiczności
(pierwszy występ), ale po koncercie usłysza-
łam: „Nikt butelkami nie rzucał, było OK...”
Tajemniczą niespodzianką koncertu mikołaj-
kowego był trzeci zespół, na plakacie okre-
ślony jako „gość specjalny”. Cała tajemnica
polegała na tym, że grupa miała wystąpić nie
jako ta, która w rzeczywistości wystąpiła. W
końcu po trzech dniach(!!!) prób zagrali jako

IQ PSYCHO, w następującym składzie: „Su-
chy”- wokal, „Ślimak”- gitara, „Włodek”- bas
i „Jankes”- perkusja. Oczywiście utwory, któ-
re usłyszeliśmy w Nasielsku (min. „Preety
cover”, „Primitive”, „Drugs”) nie powstały w
ciągu trzech dni ... Muzycy wcześniej grali w
innych formacjach i na nasielski koncert wy-
brali osiem utworów (wszystkie własne),
muzycznie utrzymanych w nurcie hardrock-
hardcore. Dalsze plany IQ PSYCHO to przej-
ście w kierunku acidmetalu. Pożyjemy, zoba-
czymy, a może nawet jeszcze kiedyś powtór-
nie usłyszymy w Nasielsku. Koniecznie mu-
szę dodać, zespół by mi nie wybaczył gdybym
zapomniała, że są bardzo
„ładni i wyjątkowi”...i
„skromni”.

Na półmetku koncertu
zadziałał „lokalny patrio-
tyzm” publiczności. Wystą-
piła pierwsza (z dwóch) na-
sielskich grup – HEYDAY
(skład: Piotr Wójcik - wo-
kal, Daniel  Zakrzewski –
gitara, Paweł Zakrzewski –
perkusja, Michała „Białe-
go” Lewandowskiego tym-
czasowo zastąpił na basie
Romek Rosłoński). Dla for-
malności przypomnę, że
HEYDAY gra już prawie
trzy lata i zawsze jest przyj-
mowany przez publiczność
bardzo entuzjastycznie.
Tak było również tym ra-
zem. Zagrali, oprócz wła-
snych kompozycji, utwory
grupy Illusion – „Nóż” i
„Bracie”.

Po HEYDAY nadeszła
pora na drugi ulubiony ze-
spół nasielskiej publiczno-
ści: DROPSY (www.drop-
sy.of.pl), (Jacek Gawroński- gitara,wokal, Mar-
cin Kuś-gitara, Leszek Gałężewski-bas, Marek
Tyc-perkusja i Radek Wierzbicki - klawisze).
Nieobecni na ostatnim koncercie w Nasielsku,
V Festiwalu Rockowym, mogą nie wiedzieć,
że przybył jeszcze jeden „Drops” - Radek
Wierzbicki. I chyba jest bardzo lubiany ten
„Dropsik” - przynajmniej przez większość żeń-
skiej publiczności. Kto wie, może wkrótce po-
wstanie w Nasielsku pierwszy fan-club...

U DROPSów, jak na perfekcjonistów przy-
stało, wszystko było dopięte na ostatni guzik,
zespół miał nawet sceniczne stroje – przygo-
towane specjalnie na tę rockowo-mikołajkową
okazję... Dla niewtajemniczonych: wszyscy
mieli mikołajowe czapki. Prezenty też były...
oczywiście muzyczne! Grupa jak zwykle miała
świetny kontakt z publicznością. Pedagog na
wokalu - to do czegoś zobowiązuje. Usłysze-
liśmy dobrze znane utwory, takie jak: „Mój
świat”, „Bezsenna Noc”, „Trzy Listy”. Nie
zabrakło również nowości:„Gruba”, Zabro-
nił mi rząd”.

Po DROPSACH zagrała warszawska gru-
pa BLACK HORSE MEN (www.blackhorse-

men.emusearch.net). Istnieje ona już trzy lata,
a w obecnym składzie („Merot”-wokal,
„North Angel”-gitara, „Laertesh”-gitara,
„DarKiroN”-perkusja, „Yzerman”-bas  ostat-
ni koncert, odchodzi z zespołu) występuje od
dwóch. BLACK HORSE MEN zaproponowali
publiczności sporą porcję klasycznego heavy
metalu. Obok siedmiu autorskich utworów
zespół wykonał dwa covery (King Diamond i
Manowar). Tłum szalejący pod sceną wska-
zywał na to, że w Nasielsku nie brakuje zwo-
lenników klasycznego heavy...

Grupą zamykającą tegoroczny Koncert
Mikołajkowy był SAIS z Warszawy. Od pię-
ciu miesięcy formacja działa w następującym
składzie: „Mały Szczur”-bas, wokal, Piotrek

„Diabeł” Tempczyk - gitara, wokal, Zbyszek
Cyktor - perkusja. SAIS grali jako ostatni,
kiedy część ludzi po prostu wyszła, myśląc że
koncert dobiegł końca. Podczas dość krótkie-
go występu można było usłyszeć sześć utwo-
rów. Cztery z nich to covery grup: Rage Aga-
inst The Machine, Black Sabbath i System Of
A Down. Pozostałe dwa: „Refuse” i „Sear-
ching, looking” to projekty autorskie utrzy-
mane w stylistyce rocka progresywnego. SAIS
pomimo krótkiego stażu wspólnej gry poka-
zali świetny warsztat techniczny. Myślę, że
osoby, które pozostały w sali kina Niwa nie
żałowały swojej decyzji. Pojawiły się nawet
głosy dotyczące powtórnego zaproszenia gru-
py, na koncert w niedalekiej przyszłości.

Wydaje mi się, że wysoka frekwencja
i czynny udział publiki podczas ostatnich kon-
certów, są najlepszym dowodem na to iż warto
organizować podobne imprezy. Tym bardziej
kiedy widać zaangażowanie młodych ludzi,
którzy starają się w miarę możliwości „wziąć
sprawy w swoje ręce” i nie dopuścić do cał-
kowitej stagnacji w najbliższym środowisku...

Martyna Pielecka
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GP.72241/9/03
OGŁOSZENIE
o przetargu

 że w dniu  grudnia 2003 roku o
godz. 900 w sali Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Kilińskiego
10 odbędzie się

l. Działka Nr 1394/9 o powierzchni 1158 m2 za cenę wywoławczą
20.844,00 złotych
- wadium w wysokości2.085,00 złotych

 26022.

1. Działka Nr 1392/8 o powierzchni 1079 m2 za cenę wywoławcza
16.185,00 złotych
- wadium w wysokości1.619,00 złotych
- postąpienie 162,00 złotych
2. 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

 KW
Nr 11101.

Charakterystyka działek:

 najpóźniej do dnia 18
grudnia 2003 roku do godz. 00.

Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej. Wadium wpła-
cone 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 termi-
nie 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. Bur-
mistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium
nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo-
ści nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w
zawiadomieniu.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przepro-
wadzeniem 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 Prze-
strzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 6 w godzinach
900 - 1500 lub pod numerem telefonu 0 prefiks 23 69-12-664, 69-12-574
wew. 26 oraz na stronie internetowej http://umnasielsk.bip.org.pl.

Burmistrz Nasielska
Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, 2003-12-08
GP.72241/10/03

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Burmistrz Miasta Nasielska informuje o możliwości kupna w dro-
dze rokowań zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości
CHRCYNNO.

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

Nieruchomość musi być wykorzystana na cele użyteczności pu-
blicznej tj. zdrowia i opieki społecznej lub turystyki, sportu i rekre-
acji.

Oferty pisemne można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Nasielsku ul. Kilińskiego 10, pokój nr 10 w terminie do dnia
9 stycznia 2004 roku do godz. 1100

Otwarcie ofert i rokowania odbędą się w dniu 9 stycznia 2004 roku
o godz. 1200.
Oferta powinna zawierać:
l) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferen-
tem jest osoba prawna, 2) datę sporządzenia oferty, 3) oferowaną
cenę, 4) aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie z ewi-
dencji działalności gospodarczej, 5) inne istotne według składające-
go ofertę informacje i dokumenty.
Do ceny budynków uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczony
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 9 stycznia 2004 roku do godz. 1100 w kasie Urzędu Miejskiego w
Nasielsku lub na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku w Banku
Spółdzielczym w Nasielsku Nr konta 82260008-1746-01-36000-1.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem
rokowań udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzenne-
go 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.

Burmistrz Nasielska
Bernard Dariusz Mucha

To warto wiedzieć

KOMIN - PRZYCZYNA
POŻARÓW

Jedną z najczęstszych przyczyn powstawania pożarów są iskry,
lub palące się cząsteczki wydobywające się z komina. Zagrożenie to
wzrasta szczególnie w okresie wiosennym, kiedy ilość sadzy w komi-
nie jest największa.

Na okoliczność tego zagrożenia przeprowadzono badania. w któ-
rych uwzględniono następujące elementy:
- siłę wyrzutu z komina w zależności od jego wysokości i przekroju
- wielkość żarzących się cząsteczek
- siłę wiatru
- gęstość dymu i powietrza

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że żarzące się
cząsteczki np.:
- spalonej opony samochodowej, wyrzucone z komina o wysokości
7m, przy sile wiatru od 3,4 m/s. mogą być przenoszone na odległość
do 75 m,
- iskry z drewna i papy wydobywające się z komina o wysokości 50 m
niesione były na odległość do 250 m,
- żarzące się cząsteczki papieru i tektury w zależności od siły wiatru
niesione były na odległość 25-70 m.

Do długiego lotu iskier i cząsteczek szczególne predyspozycje wy-
kazują następujące materiały: węgiel drzewny, chrust, szyszki, bry-
kiety, papa, smoła, guma, papier, tektura.

Zbigniew Zarański
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Informacja o uldze remontowej
Zbliża się koniec roku, a co się z tym wiążę, przyjdzie czas na

złożenie w urzędzie skarbowym rocznego zeznania o wysokości osią-
gniętego dochodu.W związku z tym podajemy informację Urzędu Skar-
bowego o uldze remontowej

Za tytuł prawny

Za uprawniające do odliczeń wydatki

Należy pamiętać

Odliczeniu podlega 19%

Odliczeniu od podatku dochodowego

 

Limit odliczeń. 

 5.670 zł

*4.725 zł

*5.670 zł.

*945 zł.

„limit górny”, „limit dolny”.

*567 zł

*567 zł

„limitu dolnego”

(wynotował MS)

Spotkanie w sprawie nasielskiej
kolejki wąskotorowej

A mnie jest ciuchci żal
Młodemu pokoleniu naszej gminnej społeczności wyjaśniam, że

ciuchciami nazywano kolejki wąskotorowe. Na początku lat pięćdzie-
siątych ubiegłego stulecia taki właśnie kosmiczny, na ówczesne cza-
sy, środek lokomocji zbudowano i na naszym terenie. Kolejka dawała
ludziom zatrudnienie, usprawniała komunikację między Nasielskiem
i Pułtuskiem oraz służyła do transportu towarów.

Ciuchci już nie ma i chyba jej nie będzie. Ostatnimi śladami pięć-
dziesięciu lat jej świetności są tory (wąskie). Te jednak zaczynają być
demontowane (czytaj: rozkradane). Szkoda. Kolejka bowiem dobrze
służyła nasielskiej, winnickiej i pułtuskiej społeczności, a myślę, że
mogłaby służyć nadal. Jestem przekonany, że przyjdzie czas na re-
fleksję i narodzi się pomysł, by ją odtworzyć. Wtedy będzie to jednak
bardzo trudne.

W połowie listopada w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się
spotkanie przedstawicieli trzech gmin – pułtuskiej, winnickiej i na-
sielskiej. Są one najbardziej zainteresowane rozwiązaniem problemu
nasielskiej kolejki wąskotorowej. Samorząd gminy Pułtusk reprezen-
tował burmistrz p. Wojciech  Dębski i sekretarz miasta p. Barbara
Parzychowska. Gminę Winnica reprezentował wójt p. Henryk Ko-
walczyk. W imieniu gminy Nasielsk rozmowy prowadził sekretarz
miasta p. Zbigniew Rutkowski. W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele kolei z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami PKP –
Anna Sokołowska i Andrzej Kamiński.

Zebrani zastanawiali się, jaki ma być dalszy los linii kolejki wą-

skotorowej Nasielsk – Pułtusk. Pracownicy PKP stwierdzili na wstę-
pie, że kolej nie jest zainteresowana dalszym utrzymywaniem tej li-
nii. Właściwie przestała ona istnieć, a teraz trzeba załatwić pewne
formalności związane z zakończeniem jej funkcjonowania. I stąd ich
obecność na nasielskim spotkaniu. Tu chciałbym przypomnieć czy-
telnikom, że kolej pozbywa się tych linii, do których trzeba dopłacać.

Przedstawiciele wszystkich trzech samorządów stwierdzili, że los
tej linii kolejowej nie jest im obojętny. Jest jednak problem, ponieważ
sam sentyment nie wystarczy do zabezpieczenia potrzeb związanych
z funkcjonowaniem kolejki. Potrzebne są pieniądze, a tych żaden z
trzech zainteresowanych samorządów nie posiada. Nikt nie ma też
pomysłu, co zrobić, aby linia się samofinansowała. Tereny, przez któ-
re przebiega, nie są atrakcyjne dla turystów. Transport ludzi i towa-
rów został przerzucony na drogi. Wszystko więc wskazuje, że los
nasielskiej kolei jest już właściwie przesądzony. Postanowiono zain-
teresować problemem władze wojewódzkie. Wójt Winnicy uważa, że
w ostateczności pas ziemi po linii kolejowej można byłoby wykorzy-
stać na poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej i urządzenie
ścieżki rowerowej. Prawdą jest, że pomysł Pana Wójta jest szczegól-
nie atrakcyjny dla jego gminy, ponieważ przez środek gminy Winnica
przebiega najdłuższy odcinek torów kolejki. Myślę jednak, że pomysł
ten mógłby być atrakcyjny również dla Nasielska i Pułtuska. Warto
się nad tym zastanowić, chociaż wiele osób uważa, że dla Nasielska
bardziej potrzebna byłaby ścieżka rowerowa na lotnisko w Chrcyn-
nie lub nad Wkrę do Borkowa i Cieksyna, a dla Pułtuska bardziej
potrzebna byłaby ścieżka do Puszczy Białej.

AZ
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Sprzedam połowę domu, tel. 0504 266 347

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

Wydzierżawię garaż, ul. Czereśniowa,
tel. 691 26 32

Korepetycje z języka polskiego dla licealistów
i gimnazjalistów. Przygotowanie do
egzaminów (również nowej matury). Pomoc w
redagowaniu prac magisterskich
i licencjackich. tel. 0697 285 600

OGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNE

Firma SANIBUD
zatrudni osoby niepełnosprawne.

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

ul. Warszawska 47

„Największym darem człowieka
jest umiejętność przekazywania uczuć
wraz z dobrami materialnymi”.

Szanowni Państwo
Rodzice dzieci i dzieci z Koła Dzieci Niepełnosprawnych

w Nasielsku zwracają się z prośbą o pomoc w zorganizo-
waniu upominków i wspólnym spotkaniu z okazji Świąt
Bożego Narodzenia.

Dzieci nasze są inaczej sprawne, ale tak samo jak ich
zdrowi rówieśnicy pragną się bawić. Rzadko mają ku temu
okazję.

Swoją ofiarnością możecie Państwo umożliwić im prze-
życie radosnych chwil, przyczynić się do wywołania uśmie-
chu na ich twarzach.

Bardzo prosimy o pomoc finansową lub rzeczową. Każ-
de wsparcie będzie mile widziane.

Jednocześnie z góry chcemy podziękować za dary, które
będą radością, dla najmłodszych - chorych w naszej gmi-
nie.

Nasze Koło obecnie opiekuje się 45 dziećmi niepełno-
sprawnymi.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Składamy Państwu serdeczne życzenia

dużo szczęścia w życiu osobistym i zawodowym.

Z poważaniem Rodzice i dzieci
z Koła Osób Niepełnosprawnych w Nasielsku

Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo
05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 47, tel./fax 0-23 691 23 31
Numer Konta: PKO BP o/Pułtusk 10201622-29522-270-1
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SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT

PIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNA

BRYDŻBRYDŻBRYDŻBRYDŻBRYDŻ

14 listopada Klub Sportowy „Sparta” po raz piąty zorganizował
turniej par w brydżu sportowym z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości. W zawodach wzięło udział dwudziestu zawodników. Z
dużą przewagą wygrała para z Pułtuska Dariusz Kowalski – Dariusz
Stadnik. Między nasielskimi parami różnice punktowe były niewiel-
kie a najlepiej wypadli Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra.

Wyniki „V Nasielskiego turnieju par
zorganizowanego z okazji Narodowego
Święta Niepodległości”, K. S. „Sparta”
Nasielsk 14.11.2003 r.:
1. Dariusz Kowalski i Dariusz Stadnik 136 pkt (62,9%), 2. Waldemar
Gnatkowski i Janusz Wydra 118 pkt (52,2%), 3. Józef Dobrowolski
i Lech Ślubowski 109 pkt (50,5%), 4. Piotr Kowalski i Grzegorz No-
wiński 109 pkt (50,5%), 5. Jerzy Krzemiński i Marcin Wojciechowski
108 pkt (50,0%), 6. Maciej Osiński i Andrzej Urbański 107 pkt
(49,5%), 7. Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski 103 pkt (47,7%),
8. Adam Banasiuk i Tadeusz Czeremużyński 101 pkt (46,8%), 9. Ja-
nusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski 99 pkt (45,8%), 10. Teodor Bro-
dowski i Piotr Turek 90 pkt (41,7%).

kkk

28 listopada odbył się siedemnasty w tym roku turniej par w bry-
dżu sportowym zaliczany do klasyfikacji Grand Prix Nasielska «2003.
Te zawody miały zupełnie inny charakter niż dotychczasowe ponie-
waż inny był sposób liczenia punktów przy obliczaniu wyników. Róż-
nice w zapisach zostały przeliczone na punkty meczowe czyli tzw.
IMP-y.

Czwarte zwycięstwo w sezonie odniosła para Piotr Kowalski i Grze-
gorz Nowiński z niewielką przewagą nad Januszem Czyżewskim i
Grzegorzem Kosewskim oraz nad trzecią parą Adamem Banasiukiem
i Tadeuszem Czeremużyńskim.

kkk

Odbyły się  trzy kolejne zjazdy ligi brydżowej, w których bardzo
dobrze spisali się zawodnicy „Sparty” Nasielsk. Po nieznacznej po-
rażce 11 : 19 z liderem rozgrywek „Achtelem” Ciechanów odnieśli-
śmy cztery efektowne zwycięstwa: 25 : 5 z „Promykiem” I Ciecha-
nów, 22 : 8 ze „Świtem” Ciechanów, 16 : 14 z „Konwencją” Działdo-
wo i 25 : 4 z „Ringiem” II Płońsk oraz zremisowaliśmy        15 : 15  z
„Wkrą” Żuromin. Na półmetku rywalizacji w lidze okręgowej plasu-
jemy się w pierwszej trójce klasyfikacji ogólnej.

P.K.

„Wkra” Andzin
mistrzem jesieni!

Bardzo dobrze zakończyła jesienne rozgrywki drużyna „Wkry”
Andzin występująca w rozgrywkach A klasy okręgu Ciechanowsko-
Ostrołeckiego, zajmując 1 miejsce.

Drużyna, która w ubiegłym sezonie pod nazwą Wkra Cieksyn przez
większą część sezonu zajmowała ostatnie miejsce w tabeli i cudem
uratowała się przed spadkiem, po zmianie nazwy na Wkrę Andzin i
częściową zmianę zarządu stała się rewelacją rozgrywek.

Solidna i ciężka praca na treningach, pełna mobilizacja zawodni-
ków i cel z jakim zawodnicy  przystąpili do tegorocznych jesiennych
rozgrywek spowodowały, że Wkra jest liderem. A cel, jaki sobie po-
stawili zawodnicy i działacze to  a w a n s  do ligi okręgowej.

W rundzie jesiennej Wkra rozegrała 13 meczy, w których odniosła
11 zwycięstw, 1 mecz zremisowała i poniosła 1 porażkę zdobywając
34 pkt. z bilansem bramkowym 42:19.

Najwięcej bramek dla drużyny zdobyli: Załoga Mariusz-15, Wilga
Paweł-9, Gortat Łukasz i Prusinowski Jarosław po 5, oraz Łuczak
Krzysztof-4.

Poza w/w zawodnikami w drużynie występowali: :Gerasik Łukasz-
bramkarz, Malon Janusz-kapitan, Wroński Paweł, Kosewski Artur,
Prusinowski Paweł, Mazurkiewicz Sebastian, Mychliński Piotr, Kawa
Robert, Gortat Emil, Wasiak Łukasz, Śmigasiewicz Daniel, Kiliś Piotr,
Jadczak Sławomir, Ziemiecki Marcin, Łuczak Dariusz ,Kopyszko
Rafał, Kurpiwski Wojciech Malon Adam i Kiliś Andrzej.
Trudno kogokolwiek z drużyny wyróżnić, ponieważ wszyscy zawod-
nicy zasłużyli na duże brawa, jednak należy wspomnieć, że bramkarz
Wkry Łukasz Gerasik był najlepszym bramkarzem tych rozgrywek i
najpewniejszym punktem drużyny.
Końcowa tabela po rundzie jesiennej:
1.Wkra Cieksyn 34 42:19 8.Start Lutocin 15 36:46
2.Orzyc Chorzele 28 49:22 9.Tęcza Ojrzeń 14 21:23
3.Narew II Ostrołęka 27 36:22 10.Wkra Radianów 12 21:34
4.Tęcza IBB Łyse 26 37:23 11.Pełta Karniewo 11 20:30
5.MKS II Mława 24 31:25 12. GKS Lipowiec 11 21:33
6.Kurpik Kadzidło 17 30:29 13.MKS Szreńsk 11 23:38
7.Konopianka 16 26:35 14.Sokół Grudusk 10 18:33

Zawodnicy Wkry rozpoczynają od 12 stycznia 2004 treningi, chcąc
dobrze przygotować się do rundy wiosennej. Niestety, są pewne oba-
wy czy na pewno wystartują do tych rozgrywek, ponieważ klub bory-
ka się z kłopotami finansowymi.

Obecnie niespłacone są wszystkie należności wobec wierzycieli, a
to może spowodować nie dopuszczenie do dalszych rozgrywek.

Zarząd klubu zachęca do współpracy sponsorów, jak również po-
szukuje kandydata, który chciałby objąć funkcję prezesa klubu.

Halowa piłka nożna
Dnia 6 grudnia w Nowym Mieście odbył się halowy turniej piłki

nożnej o Puchar Wójta rocznik 1990, w którym wystartowały druży-
ny z naszej gminy.
Końcowa kolejność turnieju:
1.Victoria I Nowe Miasto, 2.Tęcza Płońsk, 3.Żbik Nasielsk, 4. Błękit-
ni Raciąż, 5.UKS Cieksyn, 6.Tęcza II Płońsk, 7.Victoria II Nowe
Miasto.

Dnia 7 grudnia odbył się w Nowym Mieście halowy turniej piłki
nożnej o Puchar Prezesa Ciechanowsko – Ostrołęckiego Okręgowe-
go Związku Piłki Nożnej rocznk 1993, w którym udział wzięło 10
drużyn z Północnego Mazowsza. Duży sukces odnieśli młodzi piłka-
rze Żbika Nasielsk, którzy zwyciężyli w tym turnieju.
Końcowa kolejność turnieju:
1.Żbik Nasielsk,  2.Victoria Nowe Miasto, 3.Dwójka Maków Maz.
4.Korona Ostrołęka, 5.Grodzisko Grudusk, 6.Atak Ciechanów, 7.Trój-
ka Ciechanów, 8.Diament Ostrołęka, 9.Korona II Ostrołęka, 10.Błę-
kitni Raciąż
Drużyna Żbika Nasielsk wystąpiła w następującym składzie:
Kulpa Dawid, Policiński Marek, Policiński Jarosław, Orłowski Ma-
ciej, Świderki Marcin, Kado Daniel, Pietrzak Cezary.
P.S. Warto nadmienić, że prezesem Ciechanowsko-Ostrołęckiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest pan Aleksander Górecki.

Zakończyła się jesienna runda rozgrywek Mazowieckiej Ligi Se-
niorów. Pomimo remisu, z BORUTĄ KUCZBORK (2:2), w ostatnim
spotkaniu, Żbik Nasielsk utrzymał pozycję lidera.

Tabela rozgrywek po 15 kolejkach:
Mazowiecka Liga Seniorów 2003/2004, grupa północ

1. ŻBIK NASIELSK 35 45:17 9. Makowianka Maków21 25:30
2. Piast ZAP PIAST 34 45:19 10. Tęcza 34 Płońsk 18 29:23
3. Mazowsze Płock 33 39:12 11. Skra Drobin 16 31:30
4. Kasztelan Sierpc 29 38:24 12. MKS Ciechanów 15 30:39
5. Legionowia II 29 33:19 13. OSTROVIA 10 15:44
6. Boruta Kuczbork 28 33:24 14. GKS Strzegowo 9 27:56
7. Korona Ostrołęka 26 36:37 15. Stoczniowiec Płock 8 16:41
8. Podlasie Sokołów 23 31:17 16. ULKS Ciółkowo 7 21:58

Drużyny z miejsca 1 i 2 - awans do IV ligi.
Drużyny z miejsc 13, 14, 15, i 16 - spadek do ligi okręgowej.
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nią zdjęcie i uzyskać autograf. Do zdjęcia z Renatą Mauer – Różańską,
Honorową Obywatelką Nasielska stanęli również radni. To oni usta-
nowili ten honorowy tytuł, to oni zadecydowali, że pierwszymi Ho-
norowymi Obywatelami będzie ks. Tadeusz Tomasiński i Renata
Mauer – Różańska, to oni wreszcie urządzili uroczyste spotkania, na
których wręczono akty nadania honorowych obywatelstw.

Ważnym punktem programu była część artystyczna. Widowisko
słowno – muzyczne wyreżyserowała pani Katarzyna Cienkowska i
siostra Mistrzyni, pani Agnieszka Laskowska. Współpracowała z nimi
pani Lucyna Pawlak. W spektaklu wystąpiły dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku i ze Szkoły podstawo-

wej w Pianowie. To piękny prezent od dzieci i nauczycieli ziemi na-
sielskiej dla sławnej Rodaczki – Honorowej Obywatelki Nasielska.
Staranna i przemyślana reżyseria oraz piękne wykonanie świadczą o
tym, jak duże możliwości drzemią w nasielskiej młodzieży. A każdy
prawdziwy Mistrz chciałby mieć godnych siebie następców. I to nie
tylko w swojej dziedzinie, chociaż to byłoby najmilsze. Pani Renata
powiedziała mi, że widzi już kandydatkę z Nasielska, która może, tak
jak ona, osiągać wyniki na światową miarę. Uwaga! to Monika Piąt-
kowska.

Mamy za sobą kolejne ważne i duże uroczystości – imprezy. O
tym, że zostały dostrzeżone i docenione zarówno w naszej gminie jak
i poza nią zadecydowała zbiorowa praca dużej grupy ludzi i instytu-
cji. Całością przygotowań kierował Sekretarz Nasielska pan Zbigniew
Rutkowski. Gospodarzami poszczególnych uroczystości były nastę-
pujace gminne jednostki: Nasielski Ośrodek Kultury, Hala Sporto-
wa, Zespół Szkół nr 1.

RENATA MAUER – RÓŻAŃSKA
Honorowy Obywatel Nasielska
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