C MYK

BORKOWO 2001
W niedzielę 19 sierpnia w Borkowie
odbyła się uroczystość patriotyczno –
religijna poświęcona 81 rocznicy „Bitwy
nad Wkrą”.
W uroczystości udział wzięli: Wiceminister Obrony Narodowej Jadwiga Zakrzewska, przedstawiciele parlamentu,
duchowieństwa, sejmiku mazowieckiego
i starostwa, przedstawiciele samorządu
nasielskiego i licznie zebrane społeczeństwo z całej gminy i okolic.
W uroczystości uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego,
Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego i Chór Reprezentacyjny Wojska
Polskiego.
(zdjęcia i bardziej szczegółowy opis uroczystości w następnym numerze)

CHRCYNNO 2001
29 lipca 2001r kilka tysięcy mieszkańców miasta i
gminy Nasielsk spotkało się na lotnisku w Chrcynnie,
aby uczestniczyć w II festynie mającym za zadanie
promocję nasielskiej gminy. Jego organizatorem był
Urząd Miejski, a gospodarzem burmistrz Bernard
Mucha.
Można  śmiało powiedzieć, że była to impreza udana. Z pewnością duży wpływ na to miało położenie
większego nacisku na sprawy porządkowe i organizacyjne. Nad bezpieczeństwem uczestników festynu
czuwali policjanci i pracownicy profesjonalnej firmy
ochroniarskiej. Zarówno jedni jak i drudzy byli widoczni i spełnili pokładane w nich nadzieje. Dotyczy
to także służb medycznych i przeciwpożarowych.
Dobrze zorganizowana była też komunikacja zarówno
na zewnątrz lotniska jak i na nim samym. Wyznaczono
i oznakowano bezkolizyjne trasy dojazdowe, zorganizowano parkingi. Zabezpieczono wystarczającą ilość
toalet. Sprawnie działał zorganizowany przez SKR
transport.  Dopisała też pogoda, co z pewnością miało
niebagatelny wpływ na przebieg imprezy.
dokończenie na str. 4
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(CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

Z prac Zarządu Miejskiego
Wakacyjny miesiąc lipiec nie był miesiącem
odpoczynku dla członków nasielskiego  Zarządu
Miejskiego. Problemy, które omawiano i którymi
zajmował się Zarząd nie miały lekkości kanikuły.
Na  pierwszym posiedzeniu w dniu 5.07. omówiono stan przygotowań do sesji Rady Miejskiej
która ma być temetycznie poświęcona ochronie
środowiska i inwestycjom ekologicznym zaplanowanym na naszym terenie – budowie oczyszczalni
ścieków w Nasielsku i budowie wysypiska odpadów stałych w Jaskółowie. Stwierdzono że należy
przeprowadzić wśród mieszkańców Jaskółowa akcję informacyjną o braku zagrożeń ekologicznych
przy eksploatacji prawidłowo wybudowanego i
odpowiednio eksploatowanego wysypiska. Należy
podkreślić, że wszystkim zależy na bezpieczeństwie okolicznych mieszkańców.
W następnym punkcie omówiono stan przygotowań do organizacji wypoczynku dzieci, które z
różnych przyczyn pozostały w wakacje w mieście.
Nasielski Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci
gry świetlicowe, tenis stołowy i bilard. Również
kurs gry na gitarze i różnego rodzaju wyjazdy
wakacyjne – na basen, do muzeów warszawskich
itp. Hala sportowa proponuje koszykówkę, siatkówkę i halowy turniej piłki nożnej. MGOPS zamierza wraz z parafią św. Wojciecha w Nasielsku
stworzyć świetlicę internetową. Postanowiono
nagłośnić propozycje i zapewnić odpowiednie
środki na ich realizację.
Kolejnym problemem, który został przeanalizowany to sprawa bezpieczeństwa na terenie
miasta i gminy. Wraz z Komendantem Komisariatu Policji w Nasielsku p. W. Wołkowiczem
przedyskutowano stan wykrywalności dokonywanych przestępstw, możliwości techniczne,
kadrowe i zaopatrzeniowe policji. Postanowiono
zorganizować spotkanie nasielskich przedsiębiorców z przedstawicielem firmy ochroniarskiej,
która również służyła by pomocą społeczności
Nasielska. Zarząd wobec skromności środków finansowych nasielskiego Komisariatu postanowił
wesprzeć policję i pomóc w bieżących naprawach
budynku komisariatu (remont dachu).
Rozpatrzono pisma skierowane do Zarządu:
Pismo PPHU “Techno-Żwir” o umorzenie podatku od nieruchomości za II i III kw. 2001r.od
żwirowni położonej w Paulinowie skierowano do
dalszego rozpatrzenia i ustalenia kwoty podatku
który miałby być umorzony.
Wyrażono zgodę na zorganizowanie przez
OSP w Cieksynie festynów w terminie 8 i 14.07.
oraz wyrażono zgodę na sprzedaż piwa na tych
zabawach.
Pozytywnie rozpatrzono pismo G.S. o przesunięcie do dnia 30.11. b.r. terminu płatności
podatku od nieruchomości za m-ce maj i czerwiec 2001.
W związku z koniecznością przeprowadzenia
egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczycieli Zarząd postanowił powołać 5 komisji
egzaminacyjnych i ustalił termin egzaminu na
dzień 21 lipca.
——————————————12. 07. odbyło się drugie posiedzenie Zarządu
Miejskiego. Zatwierdzono program wypoczynku
wakacyjnego dla dzieci “Radosne wakacje”.
organizowanego przez pracowników MGOPS
w Nasielsku.
Omówiono sprawę finansowania inwestycji
oświatowych na terenie naszej gminy. Łącznie
potrzeba jest około 60.000zł na pokrycie wszyst-

kich potrzeb.
Rozpatrzono podania: pani E. Rucińskiej o pozwolenie na sprzedaż piwa na zabawie OSP w
Cieksynie w dniu 21.07.
Pismo p. H. Zielińskiej z Nasielska w sprawie
porządku na terenie targowicy i przyległym
terenie postanowiono przekazać je do komisji
infrastruktury w celu zaopiniowania.
W odpowiedzi na pismo SKR z Nasielska o
przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości za okres od II do VII b.r. postanowiono
odroczyć termin płatności do dnia 31.10 b.r.
Powrócono do pisma firmy “Techno- Żwir” rozpatrywanego na poprzednim Zarządzie. Z uwagi
na dobrą współpracę firmy ze społeczeństwem
oraz szeroką formę sponsoringu społeczności
lokalnej postanowiono pozytywnie rozpatrzyć
prośbę “Techno-Żwiru” i umorzyć podatek w
kwocie 1500 zł.
W związku z wygaśnięciem kadencji dyrektorów
niektórych szkół i gimnazjów Zarząd postanowił
wystąpić do Kuratorium Oświaty o przedłużenie
umów dotychczasowym dyrektorom.
Na trzecim lipcowym posiedzeniu omówiono
sprawozdanie Skarbnika Gminy p. Anieli Rogalskiej z wykonania budżetu za I półrocze b.r.
które zostanie przedstawione na najbliższej sesji
Rady Miejskiej. Wykonanie dochodów jest w
miarę prawidłowe na poziomie 52% a realizacja
wydatków kształtuje się na poziomie dochodów.
Należy zabezpieczyć środki na realizację płac w
oświacie i inwestycje w tym dziale.
Rozpatrzono pisma: pana Jerzego Stasiaka
o zmianę przeznaczenia działki z rolnej na
budowlaną. Wobec potrzeby zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
obejmującego miasto Nasielsk od kolejki
PKP w stronę Paulinowa oraz brak środków
finansowych na te działania postanowiono
powrócić do tej sprawy przy kompleksowym
opracowywaniu planów zagospodarowania dla
tej części miasta jesienią b.r.
Również podanie p. P. Drzazgowskiego o
zmianę przeznaczenia gruntów z ulicy Kolejowej
postanowiono rozpatrzyć kompleksowo wraz z
tematem strefy ochronnej dla budowanej w tej
okolicy oczyszczalni ścieków.
Rozpatrzono pozytywnie podanie kierownic-

twa Komisariatu Policji w Nasielsku o ufundowanie nagród rzeczowych dla wyróżniających
się funkcjonariuszy.
Odmownie rozpatrzono pismo Zarządu
wojewódzkiego OSP w sprawie współfinansowania przedsięwzięć jubileuszu OSP na terenie
województwa mazowieckiego- z powodu braku
środków finansowych.
W dniu 26.07. czwarte w miesiącu lipcu
posiedzenie Zarządu
dokonało analizy przygotowań do budowy
wysypiska odpadów. Omówiono sprawę przetargu i proponowanych zapisów umowy która
będzie zawarta z wykonawcą prac.Planowany
termin ogłoszenia przetargu to 3.09.2001r.
Zarząd postanowił przedłużyć p. K. Kucińskiemu zezwolenie na wywóz nieczystości
płynnych z terenu gminy.
Udzielono zezwoleń panu W. Jaglarskiemu, i
pani E. Lesiak na sprzedaż piwa w prowadzonych
przez nich sklepach.
W następnym punkcie posiedzenia pani
R.Olszewska  przedstawiła wnioski z posiedzenia
Komisji d/s zagospodarowania terenu b.jednostki w Chrcynnie. Ustalono termin spotkania z
oferentami których propozycje zostały przyjęte
przez Komisję. Postanowiono opracować warunki
ogólne i formę wydzierżawienia terenu.
Oświata i jej problemy – to następny punkt
obrad. Zapotrzebowanie na wykonanie pilnych
prac remontowo- budowlanych w budynkach
szkół w Nasielsku, Pieścirogach i Popowie wymaga zabezpieczenia środków finansowych w
kwocie 600.000zł. Wraz z koniecznością dokonania regulacji płac (do  czego obliguje ustawa
sejmowa ) jest to suma 1.300.000 zł. Należy
znaleźć możliwości pokrycia finansowego tak
dużych wydatków. Rozważymy również możliwość zaciągnięcia kredytu.
Przewodniczący Zarządu zasygnalizował
problem zagrożenia likwidacją Kolei Wąskotorowych. Postanowiono przeprowadzić rozmowy z
władzami samorządowymi sąsiednich gmin przez
które przechodzi linia kolei , w sprawie przejęcia
wąskotorówki przez spółkę samorządów.
Na dzień 17.08.2001r. postanowiono zwołać
Sesję rady Miejskiej z tematem : wykonanie
budżetu gminy za I półrocze 2001.
wynotował S.W.

Wyborcze dylematy.
Za miesiąc wybory. W chwili, gdy oddajemy
do druku naszą gazetkę, nie mamy jeszcze ostatecznych list kandydatów na posłów, których
przyjdzie nam wybierać w dniu 23 września.
Prawdopodobnie o mandaty poselskie będą się
ubiegały 3 lub 4 osoby z terenu naszego powiatu.
Czy mają szanse? Wszystko zależy od tego czy
dokonując wyboru zwracać będziemy uwagę na
partię, którą reprezentują, czy też będziemy się
kierować nazwiskiem kandydata.
O mandat poselski ubiega się też nasz burmistrz Bernard Mucha. Sceptycy mówią, że trudno
mu będzie wyjść zwycięsko z wyborczej batalii, bo
gmina Nasielsk jest zbyt mała, aby mogła skutecznie (ze względu na małą liczbę ludności) poprzeć
kandydata ze swego terenu, a na ogół wszędzie
chcą umieścić swoich ludzi tam, gdzie zapadają
pewne, ważne dla terenu, decyzje.
Są jednak optymiści. Obserwując ostatnie
wybory zauważyli, że wielu z posłów znalazło

się w parlamencie uzyskując nawet poniżej 5
000 głosów. W naszej gminie uprawnionych do
głosowania jest ok. 14 000 osób. W głosowaniu
bierze udział nieco ponad 50% uprawnionych.
Daje to około 7 000 głosów. Co prawda nie wszyscy u nas oddadzą głos na swojego burmistrza,
ale mogą je oddać wyborcy z gmin sąsiednich, z
którymi Nasielsk współpracuje, a z których nikt
nie ubiega się o mandat. Zwolennicy tej teorii
wskazują też na dodatkowy argument, jakim
jest duża liczba list wyborczych i związana z
tym duża liczba kandydatów na posłów. Spowoduje to znaczne rozproszenie głosów, co w
tym wypadku będzie korzystne dla kandydatów
z małych miejscowości.
Do wyborów pozostał miesiąc. W tym czasie
warto zastanowić się, jaką podjąć decyzję. To
nieprawda, że od nas nic nie zależy. O naszych
losach decydujemy nawet wtedy, gdy nie pójdziemy do urn wyborczych.  

ŻYCIE NASIELSKA

(CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

Wodociągi

9 sierpnia odbył się komisyjny odbiór  
wodociągu w Nowej Wronie. Woda do  25
gospodarstw w tej miejscowości popłynie
siecią o długości 7 026m i przyłączami
o długości 1 336m ze Stacji Uzdatniania
Wody w Woli Błędowskiej (gm. Pomiechówek). Budowę prowadziło Przedsiębiorstwo Instalacyjno -   Budowlane
TRUSZKOWSKI z Nasielska.
W fazie przygotowań do odbioru są
dwa kolejne wodociągi wiejskie:  Mazewo
– Słustowo oraz Morgi. Trwa montaż wodomierzy oraz płukana i dezynfekowana
jest  wybudowana sieć.

Drogi

Kompletowana jest dokumentacja na
modernizację drogi gminnej w Nowej
Wronie. Przewiduje się, że jeszcze w tym
roku zostanie pokryty asfaltem odcinek o
długości 1 300m.
Przygotowywana jest też dokumentacja
na remont drogi gminnej Studzianki –
Miękoszynek. Prace przygotowawcze na
tej drodze rozpoczęte zostaną jeszcze w
roku bieżącym.

Szkoły

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie części dobudowywanego obiektu
(parter) przy Szkole Podstawowej w
Nasielsku z przeznaczeniem na szatnię.
Budowę będzie prowadziła firma TRUSZKOWSKI. Prace na tym etapie rozbudowy
szkoły (pod klucz) zostaną zakończone do
31 października.
Kontynuowane są prace przy budowie
szatni i sanitariatów w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym. Przewiduje
się, że zostaną one zakończone do 31
października   Zadanie realizuje firma
TRUSZKOWSKI
Trwają działania nad pozyskaniem
środków na modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Zespole
Szkół nr 2 w Pieścirogach. Przygotowana
jest już dokumentacja techniczna i pozwolenie na budowę.

Przedszkole

Ogłoszony został przetarg na wykonanie wymiennikowni i adaptacji do nowych parametrów instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody  w nasielskim
przedszkolu. Przewiduje się, że prace
zostaną zakończone do 15 października.
Przyłącza cieplne wykona w ramach
swojej inwestycji producent ciepła firma ,,Węgielek”. Pozostałą część zadania
sfinansuje Gmina.
Gruntownego remontu wymaga też
dach. Potrzeba w trybie pilnym wymienić

jego poszycie oraz wykonać nowe tzw.
obróbki. Koszt tych prac wyniesie ok. 20
000zł. Brakuje jednak pieniędzy i mile
widziani byliby sponsorzy.

Ekologia

Został ogłoszony przetarg na budowę
zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych we wsi Jaskółowo. Przygotowany projekt jak i wysokie wymagania postawione przed potencjalnym wykonawcą
gwarantują, że nowy obiekt będzie w pełni
spełniał wszystkie wymogi stawiane tego
typu zakładom przez służby zajmujące się
ochroną środowiska. Inwestycja będzie
współfinansowana przez Bank Światowy
w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
W związku z budową składowiska analizowano układ komunikacyjny w jego
najbliższym sąsiedztwie. Wypracowano
drugi wariant dojazdu do obiektu od
strony wsi Popowo. Przewiduje on wybudowanie drogi asfaltowej, która  służyłaby
również społeczności zamieszkującej te
tereny. Ułatwiłaby między innymi dojazd
dzieciom do szkoły, a także pozwoliłaby
na zorganizowanie na tym terenie komunikacji autobusowej.                           

Rocznicowe obchody

Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych w Nasielsku organizuje 15 sierpnia uroczystość z okazji
81 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r.
O godz. 12.oo w kościele parafialnym
odprawiona zostanie uroczysta   Msza
św. w intencji żołnierzy poległych w tej
bitwie w okolicach Nasielska. Po nabożeństwie nastąpi przemarsz na miejscowy
cmentarz, gdzie na grobach poległych
zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.
Środowisko kombatanckie prosi o liczny
udział społeczeństwa miasta i gminy w
uroczystości.

Straż

Jednostki OSP z Nasielska i Psucina
należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Nakłada to na nie
zwiększone obowiązki. Potrzebne jest
też  specjalistyczne wyposażenie. Środki,
jakie może na ten cel wyasygnować Gmina
nie zaspokajają potrzeb w tej dziedzinie.
Ostatnio jednostka z Psucina otrzymała 8
tys. zł, a jednostka z Nasielska 13 tys. zł
na zakup sprzętu pożarniczego i specjalistycznego sprzętu ratowniczego z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Sumy te są jednak zbyt  małe, aby można
było kupić najbardziej potrzebny sprzęt
(np. motopompa kosztuje 26 tys. zł). Strażacy liczą na łaskawość sponsorów.

STR. 3
Jak ważna jest rola strażaków mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach,
kiedy kraj nawiedziła cała seria klęsk
żywiołowych. I chociaż nie zagrażały
one bezpośrednio naszej gminie, to nie
ma gwarancji, że taka sytuacja u nas nie
zaistnieje. Przy okazji warto wiedzieć, że
w związku z zagrożeniem powodziowym
strażacy z Psucina i Nasielska postawieni
byli w stan gotowości i dwukrotnie byli
wzywani do zabezpieczania wałów w
okolicach Nowego Dworu.

Decyzja w sprawie budynku ośrodka Zdrowia

O problemach związanych z własnością
budynku ośrodka zdrowia w Nasielsku
pisaliśmy kilkakrotnie. W wyniku zawirowań związanych z reformami (w tym
wypadku administracyjną i zdrowotną)
doszło do patologicznej sytuacji, w wyniku której nasz ośrodek zdrowia miał
być skomunalizowany na rzecz Starostwa Pułtuskiego. I gdy inne starostwa
przekazywały budynki służby zdrowia na
własność gminom, Pułtusk nie był skory
do takiego kroku wobec naszej gminy nie
bacząc nawet na to, że Nasielsk do tego
powiatu nie należy.
Sytuację uzdrawiała decyzja Wojewody
Mazowieckiego, który postanowił skomunalizować budynek na rzecz Starostwa
Nowodworskiego. Było to korzystne dla
Nasielska, ponieważ Starostwo to budynki
po byłych ośrodkach zdrowia przekazywało na własność gminom. Decyzja w tej
sprawie nie mogła być jednak podjęta,
ponieważ Pułtusk odwołał się od decyzji
Wojewody do Ministra Skarbu.
Decyzją Ministra Skarbu utrzymana została w mocy decyzja Wojewody
Mazowieckiego przekazująca budynek
nasielskiego ośrodka zdrowia na rzecz powiatu nowodworskiego. Kolejnym etapem
będzie przekazanie własności obiektu na
rzecz gminy Nasielsk (takiej kolejności
załatwiania sprawy wymaga prawo). Liczymy, że z tym problemów nie będzie, a
nasi radni powiatowi w tej sprawie będą
jednomyślni.

Droga Nasielsk – Pomiechówek

Został przeprowadzony przetarg w
wyniku którego wyłoniono wykonawcę kolejnego etapu przebudowy drogi Nasielsk
– Pomiechówek. Prace na tej drodze rozpoczną się w sierpniu. W tym roku przewidziane jest poszerzenie odcinka drogi o
długości 3,5 km. Gdyby jednak udało się
uzyskać na ten cel dodatkowe środki, o co
usilnie zabiega Starostwo Nowodworskie,
zakres prac może być znacznie szerszy.
Dokumentacja techniczna na całość zadania jest bowiem gotowa.
Notował AZ.

ŻYCIE NASIELSKA

STR. 4

(CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

dokończenie ze str. 1

CHRCYNNO 2001
Wydaje się, że każdy z uczestników festynu mógł znaleźć na nim
coś dla siebie. Ci, którzy lubią chodzić po sklepach, mieli pod dostatkiem i to w jednym miejscu dobrze
zaopatrzone stoiska różnych branż.
Można było oglądać, można było też
kupować. Na miejscu działały firmy
ubezpieczeniowe i te, które udzielają kredytów. Największym zaś
powodzeniem cieszyły się stoiska z
piwem i grilowanymi specjałami.
Festyn to atrakcje. Tych przygotowano sporo. Można było
wybierać i przebierać do woli.
Miłośnicy sportu mogli nie tylko
być widzami, ale wziąć też udział
w bezpośredniej rywalizacji z innymi, np. w biegu przełajowym,
szachach. Zorganizowane były zawody i zabawy sportowe dla dzieci
i dla dorosłych. Atrakcyjny był też
mecz piłkarskich dinozaurów, czy
jak kto woli, oldbojów ,,Żbika” Nasielsk i Legionowii. (Wynik 5:1 dla
naszych dedykujemy aktualnym
reprezentantom naszej drużyny, aby
wiedzieli z kogo brać przykład).   
Lotnisko kojarzy się nam z lataniem.
Można było więc oglądać pokazy lotnicze – spadochroniarstwo, motolotnie,
ratownictwo lotnicze. Można też było

wzbić się samolotem czy motolotnią
(jako pasażer) w przestworza i spojrzeć
na wszystkich  i wszystko z góry.
Z innych atrakcji szczególną uwagę
przyciągało wesołe miasteczko. Przez
cały czas trwania imprezy było okupowane przez dzieci ... i dorosłych. Po-

wodzeniem cieszyły się też przejażdżki
bryczką. Dla tych, którzy lubią mocne
wrażenia policjanci z Legionowa przygotowali pokazy sprawności tresowanych psów pomagających na co dzień
w zwalczaniu przestępczości.  
Nieodłącznym elementem każdego festynu są występy artystów.
Postarano się, aby zadowolić
wszystkie grupy wiekowe. Dzieci
zabawiał zespół   JA – RA –RO z
Białegostoku. W drugim i trzecim
bloku trzygodzinnego programu
tego zespołu były też piosenki i melodie dla młodzieży i dla dorosłych.
Dużą atrakcją muzycznej części
festynu były występy miejscowych
zespołów muzycznych – SECOND,
DROPSY, LOGAN, NESELJANIE.
Impreza trwała do późna a  zakończyła ją zabawa taneczna i pokaz
sztucznych ogni.
Festyn Chrcynno 2001 przejdzie
do historii naszej gminy jeszcze z
jednego powodu. W zorganizowanym na nim punkcie krwiodawstwa
oddano kilka litrów krwi. A krew
jest lekiem najcenniejszym. Słowa
podziękowania należą się w tym
miejscu zarówno pomysłodawcom
jak i tym, którzy krew oddali.

AZ.

ŻYCIE NASIELSKA

STR. 5

(CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

IX Pielgrzymka
Ełcka w Nasielsku
Od dziewięciu już lat 3 sierpnia około
godziny 9.oo do Nasielska przybywa Ełcka
Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Tak było
i w tym roku. I tak jak co roku na spotkanie pielgrzymów wyszedł do granic miasta
dziekan nasielski ks. prałat Kazimierz
Śniegocki i wspólnie z kierującym po raz
drugi pielgrzymką ełcką ks. Kazimierzem
Grybosiem wprowadził pątników diecezji
z Ełku do naszej świątyni. Tu nastąpiło ich
oficjalne powitanie.
W części tej przekazane zostały pozdrowienia i życzenia dla nasielskich duszpasterzy i parafian oraz dla pielgrzymów od
biskupa ełckiego ks. Edwarda Samsela i
metropolity białostockiego ks. bp. Wojciecha Ziemby (wcześniej biskupa ełckiego).
Księża biskupi często gościli w Nasielsku
w czasie pobytu ich pielgrzymów w naszym
mieście. Z pewnością byłoby tak i w tym
roku, ale pilne obowiązki związane z uroczystościami poświęconymi setnej rocznicy
urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego
sprawiły, że nie mogli do nas przybyć.
Atmosferę spotkań w Nasielsku pamiętają
i stąd ich pozdrowienia i modlitewna łączność.
Tradycją nasielskich spotkań pielgrzymkowych jest też to, że neoprezbiterzy
diecezji ełckiej odprawiają tu swe Msze
św. prymicyjne. W tym roku taką Mszę św.
odprawiał ks. Tomasz Rożek z parafii św.

Brunona w Giżycku. Święcenia kapłańskie
otrzymał 2 czerwca w Ełku. Po Mszy św.
kapłan udzielił zebranym specjalnego,
przewidzianego na takie okazje, błogosławieństwa połączonego z odpustem zupełnym. W czasie  nabożeństwa modlono
się szczególnie o szybką beatyfikację sługi
Bożego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Piękną oprawę muzyczną i wokalną uroczystości zapewniła
grupa z Prostek i Suwałk. Rolę
kantora pełniła siostra Beata
Puszczykowska – pielęgniarka
z grupy suwalskiej.  
Tegoroczna IX Ełcka
Pielgrzymka Piesza na Jasną
Górę przebiegała pod hasłem
,,Z Maryją w III Tysiąclecie”.
Pielgrzymi wyruszyli z Ełku
28 lipca, a do Częstochowy
dotarli 11 sierpnia. Pokonali
trasę długości ponad 500km.
W 8 grupach wędrowało  około
700 pątników.
W pielgrzymce wszyscy
stanowią jedną wielką rodzinę.
Każda kobieta to siostra, każdy
mężczyzna to brat. Tu nikt nie
zwraca uwagi na tytuły naukowe i zawodowe, na pozycję
społeczną, status majątkowy a
nawet na wiek. W  pielgrzymce
wszyscy są równi. Niewiele
osób wie na przykład, że brat
Antoni niosący krzyż na czele
grupy giżyckiej to architekt
Antoni Cieloszczyk. Ma lat 63.
W tym roku do Jasnogórskiej
Pani wędrował już po raz 33.
Niesiony przez niego krzyż jest

jego dziełem. Pan Antoni dziesięciokrotnie
pielgrzymował też do Wilna do Matki Bożej
Ostrobramskiej.
We wszystkich dotychczasowych pielgrzymkach ełckich uczestniczył ks. Leon
Szatkowski. Przypomnę, że nasielska
świątynia jest mu szczególnie bliska,
ponieważ tu, poprzez chrzest, stał się
członkiem Chrystusowego Kościoła. W
dniu przyjścia pielgrzymki do Nasielska
czekają na niego krewni, czekają też na
niego jego sympatycy, których w naszej
parafii ma bardzo wielu. Pisząc o najstarszym uczestniku pielgrzymki wypada
też wspomnieć o tym najmłodszym. I w
tym roku był nim czteroletni już Grzesio Ksepka z grupy giżyckiej. Podobnie
jak w roku ubiegłym tak i w tym roku
jego rodzice pracowali w sekretariacie
pielgrzymki. Są pielgrzymkowym małżeństwem. Przed sześciu laty właśnie
w czasie pielgrzymki zawarli związek
małżeński.
Dwugodzinny odpoczynek pielgrzymów
w Nasielsku połączony jest z posiłkiem
przygotowanym przez członków nasielskiej
wspólnoty parafialnej. O tym, że jedzenia
było wystarczająco dużo, że było smaczne i
zdrowe nie trzeba już chyba pisać. Większość
z osób uczestniczących w tej spontanicznej
akcji robiła to już po raz dziewiąty. To także
pielgrzymkowa rodzina. W akcję zaangażowały się też firmy prywatne, samorządowe
i stowarzyszenia, jak np. Przedszkole, Caritas, Ośrodek Zdrowia, Akcja Katolicka,
kółka działające przy parafii.
Oby Dobry Bóg dał się nam wszystkim
spotkać za rok na dziesiątej jubileuszowej
Pieszej Pielgrzymce Ełckiej.
AZ.
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Biała niedziela w Nunie

Rady Sołeckie Lorcina i Nuny zaprosiły
22 lipca br. mieszkańców
okolicznych wiosek do budynku Szkoły Podstawowej
w Nunie na Białą Niedzielę
Kardiologiczną. Od dłuższego czasu organizuje je
i prowadzi Prof. Dr hab.
N. Med. Dyrektor Szpitala
Klinicznego A.M. w Warszawie p.[rzy ul. Banacha
MARIUSZ ŁAPIŃSKI wraz
z zespołem kardiologów
Akademii Medycznej.
W czasie tego rodzaju spotkań udzielane są bezpłatne
porady specjalistyczne, konsultowane są dotychczasowe
ustalenia lekarskie oraz
przeprowadzane podstawowe badania. Całej akcji
przyświeca motto: „Najważniejszy jest człowiek i jego
zdrowie”.
Jak bardzo potrzebna jest
taka „Niedziela” na terenie naszej gminy najlepiej
świadczy ilość osób, które
tego dnia przybyły do szkoły w Nunie,
aby uzyskać specjalistyczną poradę lekarską. Do tego okazało się, że kilkanaście
osób spośród 120, które tego dnia zostały
przyjęte przez lekarzy, winny w trybie
pilnym przejść odpowiednie badania i
podjąć leczenie. W tym celu zostały one
zaproszone do specjalistycznej przychodni
przyszpitalnej na ul. Banacha w Warszawie. Wiemy, że większość z nich już
skorzystała z zaproszenia.
Na podkreślenie zasługuje też to, że
badania w Nunie prowadzili kardiolodzy
cieszący się uznaniem zarówno w Polsce,
jak i poza granicami naszego kraju –
wspomniany już wcześniej prof. Mariusz
Łapiński i prof. Kazimierz Roszkowski.
Przybyciem takich osobistości zaskoczeni
byli nieco sami pacjenci. Wiedzieli, że
przyjadą specjaliści w dziedzinie kardiologii, ale że będą to profesorowie i do tego
dyrektor największego szpitala w Polsce
tego nikt się nie spodziewał. Profesorowie
ujęli też mieszkańców zainteresowaniem
się ich problemami zdrowotnymi. Rozmowy cechowała serdeczność i bezpośredniość. Goście interesowali się też
organizacją służby zdrowia na naszym
terenie. Za bezinteresowny trud należy
się podziękowanie zarówno lekarzom jak
i pielęgniarkom i pielęgniarzom, którzy
określali na miejscu poziom cholesterolu,
cukru i mierzyli ciśnienie.
Wydaje się, że Biała Niedziela w Nunie
przyniosła korzyści nie tylko mieszkańcom okolicznych wiosek. Przyniosła je
też znakomitym gościom , unaoczniła
bowiem dobitnie rozmiar zaniedbań i
potrzeb, jakie są udziałem polskiej służ-

by zdrowia. Lorcin i Nuna położone są
zaledwie 40 km od naszej stolicy, stolicy
kraju, który ubiega się o wejście do Unii
Europejskiej. Dostęp zaś do lekarzy, a
zwłaszcza lekarzy specjalistów jest bardzo utrudniony. Ma to niewątpliwy wpływ
na zbyt późne podejmowanie leczenia,
a to z kolei wpływa na jego koszty i to
zarówno te, które ponoszone są przez
państwo jak i zainteresowaną osobę.
Prof. Mariusz Łapiński obiecał, że ze
swym zespołem odwiedzi i inne miejscowości naszej gminy (i to już wkrótce).

Uwagi zaś i spostrzeżenia mieszkańców
wykorzysta w swojej pracy zawodowej i
społecznej.
AZ.

Z ostatniej chwili

Zgodnie z obietnicą prof. Łapiński ze
swym zespołem zorganizował 16 sierpnia „Biały czwartek” w Nasielsku, a 31
sierpnia zorganizuje „Biały piątek” w
Pieścirogach.

P O DZ I Ę K O W A N I E
Zarząd Miejski w Nasielsku składa serdeczne podziękowanie za pomoc w
przygotowaniu oraz zorganizowaniu Festynu „Promocja Gminy Nasielsk”
w dniu 29 lipca 2001 roku w Chrcynnie:
- Komendzie Policji: w Nasielsku, w Nowym Dworze Mazowieckim, w
Legionowie,
- SKR w Nasielsku,
- ZGKiM w Nasielsku,
- ENBEW – P. Bogdanowi Wieczorkowi,
- PZU w Pułtusku,
- Tygodnikowi Nowodworskiemu,
- Tygodnikowi Północno Mazowieckiemu,
- Służbie Zdrowia w Nasielsku,
- Radiu Mazowsze,
- Aeroklubowi Warszawskiemu,
- Firmie Ochroniarskiej „PLEBAN” w Nasielsku,
- Zespołom muzycznym: „Neselianie”, „Logan”, „Sekond” i „Dropsy”,
- OSP Nasielsk i OSP Krzyczki,
- Firmie „Husgvarna” z Siennicy.
Serdecznie dziękujemy także wszystkim podmiotom gospodarczym biorącym
udział oraz wszystkim mieszkańcom przybyłym na festyn.
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Kronika policyjna
6.07.na terenie firmy „ Metal –Market 2
doszło do nieszczęśliwego wypadku. J.Cz. obsługujący paczkarkę został przyciśnięty klapą
do ściany maszyny. Z ciężkimi obrażeniami
wewnętrznymi został przewieziony do szpitala
w Warszawie.  

Kradzieże
Nocą 3 lipca nieznany sprawca skradł z
piwnicy bloku przy ul. Starzyńskiego , rower
składak wartości 350 zł.
6.07 z posesji przy ulicy Płońskiej skradziony został rower wartości 400 zł.
12.07. popełnił samobójstwo mieszkaniec
Żabiczyna Marek K.
Denata znaleziono powieszonego w pobliżu
zabudowań gospodarczych.
13.07 w Miękoszynie nieznani sprawcy
dokonali włamania do budynku gospodarczego
skąd skradli 3 pilarki „ Hungsvarna” wartości
6000 zł.
21.07 ujawniono dokonanie włamania do
domku letniskowego w Żabiczynie. Nieznani
sprawcy skradli przewody elektryczne, okno
dwudziałowe, drzwi, materiały budowlane o
łącznej wartości 2370 zł na szkodę Wojciecha
Z. z warszawy.
23.07.w Krzyczkach Pieniążkach 15miesięczna dziewczynka wpadła do niezabezpieczonej studni. W wyniku natychmiastowej akcji
ratunkowej dziewczynka tylko przeziębiła się
.
23. 07. w Pieścirogach z podwórka pijalni
piwa nieznany sprawca skradł pozostawiony
tam rower wartości 500 zł , będący własnością
Kazimierza J.
21. 07. w Nunie Bohdan K będąc pod wpływem alkoholu usiłował dokonać kradzieży
zaparkowanego na poboczu „ Fiata 125p”.
Niefortunny amator cudzego auta został spłoszony przez właściciela pojazdu.
26.07.w Nasielsku z parkingu przy ul. Warszawskiej został skradziony „ Fiat 126p” będący
własnością Krystyny J. mieszkanki Pułtuska.
Stratę oszacowała na 5500 zł.   
26.07. na stacji PKP w Pieścirogach dwóch
młodych ludzi: Dariusz P. i Piotr L. wyłamali
drzwi do pomieszczenia dworcowych sanitariatów. Rozzuchwaleni „ atrakcyjnym” działaniem
stawiali opór i znieważali interweniujących
funkcjonariuszy SOK .
27.07. w Andzinie pod nieobecność domowników dokonano kradzieży z pomieszczeń
budynku gospodarczego Aliny G.
Złodzieje skradli telewizor, zlewozmywak,
kosiarkę, motorower,7 rowerów o łącznej wartości 4300 zł.
W toku przeprowadzonego dochodzenia
ustalono sprawców kradzieży i odzyskano
część skradzionych rzeczy. Złodziejami okazali
się Emil G. i Andrzej G. a paserem okazał się
właściciel działki rekreacyjnej z Warszawy.
29.07 w Cieksynie na rzece Wkrze utonął
19-letni Adam Ł.
6.08. w gospodarstwie Tomasza S. położonym przy ulicy Warszawskiej w Nasielsku

spłonęło300 kostek sprasowanej słomy. Przypuszczalną przyczyną pożaru było nieumyślne
zaprószenie ognia przez nieletnich.
6.08. w sklepie przy ul św.Wojciecha dwóch
młodych ludzipo odwróceniu uwagi właścicielki
sklepu dokonało kradzieży pieniędzy w kwocie
1000 zł.
7.08. z budki telefonicznej stojącej przy ul
Kościuszki nieznani   sprawcy skradli czytnik
automatu i  drzwi budki telefonicznej na szkodę
TP.SA . Straty oszacowano na 3000 zł.
Do nasielskiego komisariatu zgłoszono fakt
że właściciele firmy „ REMA” z Nasielska dokonali przywłaszczenia towaru wartości 128,037zł
należącego do spółki „ KIM” z warszawy.

Pijani na drodze
Od początku roku na terenie Nasielska i naszej
gminy zatrzymano 36 osób które kierowały
pojazdami ópod wpływem alkoholu. jest to bardzo dużo mimo że wszyscy wiemy że kontrole
kierujących są przeprowadzane sporadycznie.
Apelujemy o rozwagę bo skutki wypadków są
z reguły tragiczne.
11.07.na ul. Kościuszki zatrzymano do kontroli
Krzysztofa S. kierującego „ Toyotą” Stwierdzono w wydychanym powietrzu 2,02 i 2,89
promila alkoholu.
11.07. podczas kontroli drogowej „ Seicento
„kierowanego przez Grzegorza B z Pułtuska
znaleziono torebkę z amfetaminą.

18.07. Kazimierz K. z gminy Swiercze ,kierował samochodem w stanie upojenia alkoholowego. Stwierdzono u niego 2,52 i 275 promila
alkoholu.
28.07. w Pianowie Krzysztof R. kierując
pojazdem w stanie nietrzeźwym, zajechał
drogę „Renault- Megane „ powodując kolizją
drogową. Sprawca miał w wydychanym powietrzu 1,48 i 1,58 promila alkoholu.
31.07. na ul. POW w Nasielsku zatrzymano
Artura J. który jechał motorowerem „ Woschod
„ mając we krwi 1,07 i 1,23 promila alkoholu.
5.08. w Nasielsku na ul. Kościuszki został
zatrzymany do kontroli Bogdan A. kierujący
„ Fiatem 126p”. Stwierdzono u niego 1,10 i
1,01 promila alkoholu.
Również tego dnia na ul. POW, kazimierz J
kierując „ Fiatem 126p” w stanie nietrzeźwym(2,42 promila ) spowodował kolizję
drogową.
12.08.Andrzej B.kierując „ Fiatem 125p” w
stanie nietrzeźwym ( kontrola wykazała 2,57 i
2,68 promila alkoholu w wydychanym powietrzu) spowodował kolizję drogową najeżdżając
na „ Renaulta- Megane „
Też tego dnia  na ul. Klonowej zatrzymano
Michała K. który kierował   motocyklem „
Junak „ mając we krwi 1,83 i 1,87 promila
alkoholu.
wynotował W.M.

Statystyka i co z niej wynika
Od kilku lat próbujemy rejestrować ,,statystycznie” pewne zjawiska zachodzące w naszej
gminie i wyciągać z nich wnioski. Dociekania
nasze mają charakter bardzo podstawowy,
ich zakres jest ograniczony (dotyczą one w
zasadzie rejestracji zdarzeń w ewidencji i
ruchu ludności), stąd i wiedza, jaką dzięki
nim otrzymujemy jest także wyjątkowo skromna.  Uważamy jednak, że jest to potrzebne i
pozwala lepiej poznać tę stronę życia gminy
Nasielsk.
Mieszka tu obecnie 19 422 osoby (w mieście
7 394, na wsi 12 028). I tu uwaga, uwaga! Po
raz pierwszy od wielu lat zanotowaliśmy spadek
liczby mieszkańców i to aż o 60 osób (w mieście
57, na wsi 3). Rok temu było nas 19 482 osoby.
A jeszcze niedawno zastanawialiśmy się, kiedy
liczba ludności gminy przekroczy magiczną dla
nas liczbę 20 000.
Fakt spadku liczby mieszkańców i to w ciągu
tak krótkiego okresu świadczy niewątpliwie o
negatywnych zjawiskach, które prawdopodobnie u nas wystąpiły. Jakie to zjawiska?  Trudno
powiedzieć. Trzeba się jednak poważnie zastanowić, dlaczego spada atrakcyjność gminy
położonej w samym centrum kraju przy dobrych
szlakach komunikacyjnych, z możliwością wejścia w skład planowanej metropolii warszawskiej. Niepokojący jest zwłaszcza spadek liczby
ludności w mieście. Migracja ludności wiejskiej
do miast uległa wprawdzie zmniejszeniu, ale
trwa nadal. Jej wielkość w naszej gminie nie

odbiega od średniej ogólnokrajowej.
Drugim negatywnym zjawiskiem, jakie
niedawno u nas wystąpiło była przewaga
zgonów nad urodzeniami. Obecnie sytuacja
wróciła do normy. Odnotowaliśmy to już w
poprzedniej statystyce. Obecnie sytuacja jest
podobna. W pierwszym półroczu bieżącego
roku urodziło się 115 dzieci ( w mieście 40,
na wsi 75), zmarło zaś 104 osób. Co więcej,
urodziło się więcej dzieci niż w analogicznym
okresie roku ubiegłego (93). Czyżby nowy
wyż?
Inne zjawiska demograficzne nie odbiegają
od norm wieloletnich. Utrzymuje się ilościowa
przewaga kobiet   9 789 : 9 633. Sytuacja ta
wygląda jednak odmiennie na wsi i w mieście.
Na wsi mieszka więcej mężczyzn (6 053) niż
kobiet (5 975). W mieście natomiast mieszka
więcej kobiet (3 814) niż mężczyzn (3 580).
Zazwyczaj zwraca się uwagę na to, że ilościowa przewaga kobiet sprawia, że brakuje dla
nich kandydatów na życiowych partnerów.
Nasze dociekania wskazują jednak, że nie jest
to prawdą, ponieważ od urodzenia do 60 roku
życia utrzymuje się ilościowa przewaga mężczyzn. I nie jest to zjawisko charakterystyczne
tylko dla naszej gminy. Natomiast po 60 roku
życia narasta ilościowa przewaga kobiet. I to
olbrzymia, bo dwukrotna (1850 : 913). I to jest
problem. To płeć męska jest płcią słabą.
Analizował AZ.
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Kolejne trudne pożegnanie
W ostatnich dniach lipca członkowie
nasielskiej wspólnoty parafialnej zostali
poinformowani, że decyzją Matki Przełożonej Prowincji Warszawskiej z dniem 1
sierpnia 2001r zostaje zlikwidowany dom
zakonny sióstr Służek  NMP Niepokalanej.
Decyzja ta została uzasadniona tym, że w
związku ze zmniejszeniem się liczby powołań brakuje kadry na różne stanowiska
w placówkach większych, gdzie są też
większe potrzeby pomocy sióstr w różnych
kościelnych instytucjach i usługach.
Smutna to dla nas wiadomość. Najtrudniej jest pisać o czymś, co przemija
i odchodzi. Świat urządzony jest jednak
tak, że wszystko ma swój początek, okres
trwania i niestety swój kres. I na to nie ma
rady. Jesteśmy przekonani, że decyzja w
sprawie nasielskiej placówki była jedną z
najtrudniejszych decyzji podjętych przez
Matkę Przełożoną. Nasz  Ksiądz Proboszcz  
podejmował próby zachowania domu zakonnego w Nasielsku.  
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służek
Najświętszej Marii Panny Niepokalanej
rozpoczęły swą pracę w nasielskiej parafii
113 lat temu. Było to wtedy bardzo młode
i szerzej nieznane Zgromadzenie. Istniało
dopiero dziesięć lat. Siostry nie nosiły
habitów. Początkowo nie   mieszkały w

domach zakonnych. Warte pamięci jest też
to, że powstanie Zgromadzenia związane
jest z ziemią nasielską i zakroczymską.
Jego inicjatorem był kapucyn z Zakroczymia błogosławiony ojciec Honorat
Koźmiński. Pierwsze wspólnoty zakonne
działały w obecnym dekanacie nasielskim
(dekanat jest w administracji kościelnej
odpowiednikiem powiatu) w parafii Wrona.
W dziesiątym roku istnienia Zgromadzenia siostry zamieszkały też w Nasielsku.
Początkowo nie mieszkały wspólnie.
Spotykały się na modlitwie i w czasie
prowadzonych prac. Po pewnym czasie
zamieszkały razem w wynajmowanych
mieszkaniach najpierw na ul. Tadeusza
Kościuszki a nastepnie ul. Św. Wojciecha.
W roku 1925 nasielski parafianin Franciszek Strzeszewski   wybudował siostrom
dom nad rzeką Nasielną przy ul. Żwirki i
Wigury 8. W domu tym siostry przebywały
do chwili obecnej.
Ciche i nie narzucjące się w oczy było
życie nasielskich Sióstr Służek. Wielu parafian nie wiedziało nawet, że w Nasielsku
funkcjonuje dom zakonny. Działalność
ich utożsamiano niekiedy z działalnością
Trzeciego Zakonu, który skupia ludzi
świeckich prowadzących normalne życie

rodzinne. Takim stowarzyszeniem nasze
siostry służki też się zajmowały i mu pomagały.
Długa jest liczba zajęć, jakie w czasie
ponad stuletniego pobytu w Nasielsku  
podejmowały siostry na rzecz parafialnej
wspólnoty. Od początku swego pobytu w
naszym mieście dbały o wystrój kościoła,
a zwłaszcza o szaty liturgiczne i kwiaty.
Z innych form działalności należy w
pierwszym rzędzie wymienić prowadzenie
ochronki (rodzaj przedszkola), opiekę nad
chorymi i ubogimi, organizację kursów
dla dziewcząt (np. kroju i szycia), prowadzenie biblioteki parafialnej i pracowni
introligatorskiej. Siostry pracowały też
w przedszkolu i szkole, szyły kołdry,
haftowały. Swym życiem i pracą wiernie
służyły Bogu i ludziom i dlatego będzie
ich brakowało naszej parafialnej społeczności.
W ostatnich latach okazji do pożegnań
w naszym mieście i gminie nie    brakuje.
Przestają istnieć zakłady pracy, rozformowana została jednostka wojskowa,  Teraz
kolejne trudne pożegnanie. Ubożejemy,
a ubożenie   duchowe i kulturalne jest
dotkliwsze niż ubożenie materialne.
AZ.

Pałac w Chrcynnie

W poprzednim numerze (lipcowym nr
7) w artykule pod tym samym tytułem
przekazaliśmy kilka skromnych informacji o zabytkowym pałacu w Chrcynnie. Poprzez tekst tam zamieszczony chcieliśmy
dotrzeć do osób pamiętających wygląd
tego obiektu w okresie międzywojennym
oraz do tych, którzy być może mają jego
zdjęcia z tego okresu lub okresu wcześniejszego. Napisaliśmy też, że ich pamięci pomoże ilustracja, którą prezentujemy,
a która jest rysunkiem projektowym
wykonanym przez Henryka Marconiego.
Niestety, ilustracja ta z przyczyn od nas
niezależnych nie została zamieszczona.
Czytelnicy to zauważyli. Za cenne uwagi
dziękujemy. Przepraszamy jednocześnie
za zawód, jaki sprawiliśmy.
Ponieważ podobno nie ma tego złego,
co by na dobre nie wyszło, późniejszy
druk ilustracji może być nawet korzystny,
Rycina, jaką obecnie zamieszczamy, jest
bardziej czytelna od ilustracji przez nas
posiadanej, a którą mieliśmy zamieścić.
Udostępnili ją nam obecni właściciele
zespołu pałacowo – parkowego państwo
Ewa i Krzysztof Poszepczyńscy. Serdecznie Im za to dziękujemy. Życzymy
jednocześnie, aby trudne dzieło, jakiego
się podjęli - przywrócenia zabytkowego
obiektu do dawnej świetności w pełni Im
się udało.
Do prośby o zdjęcia i spostrzeżenia

dotyczące ilustracji dołączamy jeszcze
jedną prośbę. Otóż na terenie parku była
kapliczka, a w niej zabytkowa figura Matki
Bożej.  W diecezjalnych aktach wizytacyjnych z 1775r czytamy: ,,W Chrcynnie w
parafii nasielskiej w dobrach JW Weslów
jest kapliczka w ogrodzie, ale w niej od lat
piętnastu mszy nie bywa”. Po wizytacji
nasielskiej parafii w roku 1783 zapisano:
,,Kaplica publiczna w Chrcynnie, ale in-

dult wyszedł przeto mszy św. nie bywa.”
Obecnie   po kapliczce nie ma właściwie
śladu. Nie wiemy też, co stało się z figurą
Matki Bożej. Podobno została przeniesiona na cmentarz w Nasielsku. Próbujemy
ustalić dokładnie miejsce, w którym stała
kapliczka oraz odnaleźć zabytkową. Prosimy o informacje w tej sprawie.
                                                             AZ.
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Przedwyborcze
„kupowanie elektoratu”
Jesteśmy obecnie świadkami, jak
do naszego miasta zjeżdżają i do czasu
wyborów będą zjeżdżać, kandydaci na
parlamentarzystów, którzy aby osiągnąć
swój wymarzony cel, będą nam obiecywać
świetlaną przyszłość bądź swój program
będą budować na krytyce swoich poprzedników.
Przez tą krótką chwilę będziemy podmiotem działania polityków, będziemy
częstowani darmą kiełbaską, zapraszani
na filmy, będziemy otrzymywać różne
upominki, wszystko po to abyśmy wiedzieli na kogo 23 września br. oddać
głos.
Mam nadzieję, iż uda się aby do parlamentu weszły osoby, które posiadają
predyspozycję do zarządzania państwem,
a nie nieudacznicy, którzy posiadając
bałagan na obecnym terenie swojego
działania będą próbowali przenieść go
wyżej.
W tym miejscu należy zauważyć, iż
taką demokratyczną możliwość wyboru
swoich przedstawicieli do parlamentu, zawdzięczamy dokonanej w 1989
r. zmianie systemu rządzenia krajem.
Wcześniejszy system wyborów w Polsce Ludowej zakładał, iż w parlamencie
praktycznie mogli zasiadać wyłącznie
przedstawiciele wasalnego układu partyjnego PZPR i ZSL.
Analizując przedstawiane sondaże
przedwyborcze, bardzo prawdopodobnym
jest, iż w wyborach zwycięży koalicja SLD
-UP, co spowoduje iż zarówno Prezydent
jak i Rząd będą przedstawicielami tej
samej opcji politycznej.
Z tych względów uważam, iż słusznym
był niedawny wybór na stanowisko Prezesa NIK przedstawiciela obecnej ekipy
rządzącej, a prawdopodobnie przyszłej
opozycji. Taka sytuacja powinna stać
się pewną prawidłowością w demokratycznych państwach, gdzie instytucje
kontrolne w państwie są w rękach opozycji. Przykładem może być Narodowa
Izba Kontroli Zjednoczonego Królestwa
w Wielkiej Brytanii.
Poczynając od roku 1984 Narodowa
Izba Kontroli w Zjednoczonym Królestwie jest niezależną organizacją a nie
departamentem rządowym. Jej uprawnienia określa Ustawa o Narodowej Kontroli
z 1983 r., która umocniła i rozszerzyła
uprawnienia zawarte w ustawodawstwie
sięgającym roku 1866. Powyższa ustawa
określa, iż Izba powinna być finansowana
bezpośrednio przez parlament a nie przez

Ministerstwo Finansów. Taki układ ma na
celu eliminację ewentualnych wpływów
władzy wykonawczej na decyzje Narodowej Izby Kontroli.
Naczelny Kontroler i Audytor w Wielkiej Brytanii składa sprawozdania ze
swojej działalności Izbie Gmin na temat
wyników przeprowadzonych przez niego
kontroli. Naczelny kontroler nie ma prawa wypowiadania się na temat polityki
Rządu, jego główne zadanie to przeprowadzanie kontroli i wdrażanie jej wyników.
Sprawozdania Naczelnego Kontrolera rozpatrywane jest przez Komitet do
Spraw Rachunków Publicznych Izby
Gmin, który ma prawo do badania wszystkich części składowych rządu oraz do
rewizji wydatków. Komitet składa się z
piętnastu członków którego skład w zarysie ogólnym odzwierciedla polityczną

strukturę Izby Gmin. Przewodniczącym
Komitetu jest zawsze członek głównej
partii opozycyjnej – co jest zbieżne z sytuacją w Polsce (o której wspomniałem
na początku).
Komitet Rachunków Publicznych
dokonuje przesłuchań osób odpowiedzialnych za przekroczenia finansowe
ujawnione przez Naczelnego Kontrolera
i Audytora. Komitet jest forum bardzo
żywiołowym, a czasem agresywnym gdyż
wszyscy członkowie Komitetu mają prawo zadawania pytań często w obecności
prasy i publiczności, której obecność
jest dozwolona poza przypadkami kiedy
rozpatrywane są sprawy poufne. Obecnie
obrady Izby Gmin oraz przesłuchania w
Komitecie do Spraw Rachunków Publicznych są transmitowane w telewizji.
Analizując, przedstawiony w skrócie,
system działania głównej instytucji
kontrolnej w Wielkiej Brytanii, należy
zauważyć, iż obecne rozwiązania które
wystąpiły w Polsce, kiedy Prezesem NIK
został przedstawiciel przyszłej opozycji,
są moim zdaniem właściwe. (zapraszam
do polemiki w tym zakresie).
Wojciech Ostrowski

Gdzie się leczyć,
jak się leczyć ?
Zbliża się nowy rok szkolny. Część
uczniów i studentów uczy się poza miejscem swojego stałego miejsca zamieszkania. Mieszkają w bursach, internatach
czy akademikach. Gdzie mają wybrać
swojego lekarz pierwszego kontaktu – w
miejscu stałego zamieszkania, czy też w
miejscu nauki? A co robić, gdy zachorujemy w czasie pobytu w domu, a lekarza
poz (podstawowej opieki zdrowotnej
= pierwszego kontaktu) wybraliśmy w
miejscu nauki?
Rozwiązanie problemu jest bardzo
proste. Pacjent ma mieć zapewniony
dostęp do opieki medycznej zarówno w
jednej, jak i drugiej miejscowości.   W
takim wypadku student lub uczeń będzie
posiadał dwóch lekarzy poz: jednego w
miejscu nauki, a drugiego w miejscu zamieszkania. Każdy z tych lekarzy może
mieć do tego kontrakt z inną kasą chorych. Stawka przypadająca na jednego
pacjenta jest dzielona na dwie części.
9/12 tej opłaty znajdzie się w kasie, na
terenie której znajduje się szkoła lub
uczelnia, a 3/12 zostaje w kasie, na terenie której uczeń lub student zamieszkuje
na stałe.
Rozliczenie pacjenta nie interesuje.
Robią je pracownicy kas chorych. Je-

żeli miejsca zamieszkania i uczenia się
znajdują się na terenie jednej kasy chorych, to opłata przypadająca na jednego
pacjenta (tzw. kapitacyjna) jest dzielona
tylko pomiędzy dwóch lekarzy poz. Jeśli
obie miejscowości znajdują się na terenie
różnych kas chorych, następuje wówczas
przepływ pieniędzy, czyli rozliczenie się
pomiędzy zainteresowanymi kasami. My
zaś lub nasi rodzice zgłaszamy w  naszej
przychodni, że będziemy korzystać też z
usług przychodni w miejscu nauki. Fakt
ten zgłaszamy też w przychodni w miejscu, gdzie będziemy się uczyć.
I jeszcze jedna ważna uwaga. Redakcja tylko informuje, nie prowadzi zaś
interwencji (wiele osób o to prosi). Jeżeli
pacjent ma wątpliwości czy został prawidłowo obsłużony lub jest pewny, że jego
prawa zostały naruszone, winien ten fakt
zgłosić do organu prowadzącego daną
placówkę służby zdrowia   lub zwrócić
się ze swym problemem bezpośrednio do
kasy chorych. Adres Mazowieckiej Kasy
Chorych: Warszawa, ul. Sienkiewicza 3,
tel. (0 – 22) 827 50 71. Naszych interesów
broni rzecznik praw pacjenta ( po zgłoszeniu się centrali prosimy o połączenie
z numerem wewnętrznym 260.
Wybrał AZ.
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Wyścig Dookoła
Mazowsza

TERMINARZ MECZY
ROZGRYWANYCH W NASIELSKU

28 lipca drogami naszej gminy i ulicami Nasielska przemknęli
młodzi kolarze walczący o palmę pierwszeństwa w Wyścigu Dookoła
Mazowsza. Przez naszą gminę przebiegała trasa czwartego etapu tego
wyścigu, etapu Nowy Dwór Mazowiecki – Płońsk. I chociaż była to
znacząca jego część, to jednak  niewiele możemy napisać o zmaganiach
kolarzy  na naszym terenie. Tym razem w Nasielsku nie zlokalizowano
lotnej premii, co było tradycją w latach, kiedy trasa wyścigu przebiegała
przez nasze miasto. W Jaskółowie kolarze walczyli o pierwszeństwo
na górskiej premii. Zwyciężył Piotr Chmielewski z zespołu ,,Mróz”.
Jako pierwszy do Nasielska i to ze sporą przewagą wjechał zawodnik z numerem 55. Jego nazwiska jednak nie znamy, brakowało
bowiem jakiejkolwiek informacji, a listy startowej nie udało się nam
uzyskać Zwycięzcą IV etapu został Paweł Szaniawski z reprezentacyjnego zespołu U – 23, Miejsca na podium tego dnia zajęli jeszcze
Krzysztof Jeżowski z zespołu Mikomax Browar Staropolski i Robert
Radosz z zespołu Legia Bazyliszek.
Rozgrywany od wielu lat wyścig kolarski dookoła Mazowsza przyciągał na drogi i ulice tłumy widzów. Był wielka atrakcją dla miejscowości, przez które przejeżdżał. O jego trasie i godzinach przejazdu
kolumny wyścigu informowała prasa i wielkie plakaty na ulicach
miast. Kolportowane były listy startowe z numerami zawodników.
Wydaje się, że obecnie organizatorom nie zależy na widzach. Mało
kto w naszej gminie wiedział, że w roku obecnym trasa wyścigu będzie
prowadziła przez teren gminy Nasielsk. Ustalenie zaś godzin przejazdu
zawodników przez poszczególne miejscowości było dla przeciętnego
miłośnika sportu kolarskiego prawie niemożliwe. Widzowie, którzy
tego dnia oglądali zmagania kolarzy na naszych drogach, znaleźli
się najczęściej w danym miejscu w sposób zupełnie przypadkowy.
Większość z nich nie wiedziała też, co  to za wyścig, kto bierze w nim
udział, jaka jest trasa etapu, który jest właśnie rozgrywany.
Być może wybrzydzam, być może mam stare nawyki, być może
tak mają wyglądać nowoczesne europejskie zawody sportowe. Ale,
gdy media podają różne dane dotyczące chociażby trasy sobotniego
etapu (jedne podały, że był to etap Nowy Dwór – Płońsk, inne, że
Nowy Dwór – Pułtusk), to już czegoś nie rozumiem. Wiem też, że
nie jestem w swych przekonaniach odosobniony. Liczę jednak, że
przyszłoroczny Tour de Mazovia, jak teraz z europejska coraz częściej
nazywa się dawny Wyścig Dookoła Mazowsza, znowu będzie rozgrywany na drogach naszej gminy i będzie jeszcze lepiej zorganizowany
i rozpropagowany. Będzie to już  45 wyścig, a więc w jakiś sposób
jubileuszowy.
AZ.

Seniorzy
1. Żbik – Legionowia 2
2. Żbik – Łomianki 2
3. Żbik – Wkra Pomiechówek
4. Żbik – ZWAR Międzylesie
5. Żbik – Sęp Żelechów
6. Żbik – Marymont Warszawa
7. Żbik – Sarmata Warszawa

25.08.01
01.09.01
15.09.01
22.09.01
06.10.01
27.10.01
10.11.01

godz.1600
godz.1600
godz.1600
godz.1600
godz.1500
godz.1200
godz.1200

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

Juniorzy młodsi
1. Żbik – Znicz Pruszków
2. Żbik – P.U.G. Bielany
3. Żbik – Świt Nowy Dwór Maz.
4. Żbik – Ursus Warszawa
5. Żbik – SEMP Ursynów
6. Żbik – Marymont Warszawa
7. Żbik – CWKS Legia

26.08.01
02.09.01
16.09.01
30.09.01
14.10.01
27.10.01
04.11.01

godz.1300
godz.1400
godz.1200
godz.1300
godz.1400
godz.1400
godz.1100

niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
sobota
niedziela

Trampkarze
1. Żbik – Świt Nowy Dwór Maz.
2. Żbik – Orzeł TPD Praga
3. Żbik – PKS Józef Ursus
4. Żbik – Dąb Wieliszew
5. Żbik – UKS OSiR Targówek
6. Żbik – Gwardia Warszawa
7. Żbik – Okęcie Warszawa

29.08.01
05.09.01
12.09.01
22.09.01
07.10.01
20.10.01
28.10.01

godz.1700
środa
godz.1600
środa
godz.1600
środa
godz.1200
sobota
godz.1400 niedziela
godz.1100
sobota
godz.1100 niedziela

Młodzicy
1. Żbik – Viktoria Sulejówek
2. Żbik – Markowia Marki
3. Żbik – Józefowia
4. Żbik – Junak Warszawa

09.09.01
23.09.01
14.10.01
28.10.01

godz.1100
godz.1400
godz.1200
godz.1400

niedziela
niedziela
niedziela
niedziela

Żaki
1. Żbik – Huragan Wołomin
2. Żbik – GKP Targówek
3. Żbik – Junak Warszawa
4. Żbik – OSTiR Serosk
5. Żbik – Orzeł TPD Praga
6. Żbik – Piaski Legionowio

02.09.01
09.09.01
23.09.01
07.10.01
20.10.01
04.11.01

godz.1100
godz.1300
godz.1300
godz.1200
godz.1400
godz.1330

niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
sobota
niedziel

O Puchar Burmistrza

Urząd Miejski w Nasielsku organizuje w dniu 16 września 2001r. w
Cieksynie turniej piłki nożnej drużyn wiejskich o Puchar Burmistrza
miasta i gminy Nasielsk .
Zgłoszenia do turnieju należy składać do dnia 31.08.2001 r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku ( Pan Andrzej Malon) tel. 69 12 729. Uwaga!
W drużynach nie mogą występować zawodnicy zrzeszeni w klubach.

Z ostatniej chwili:

Piłkarze Żbika rozpoczęli rozgrywki w lidze okręgowej od porazki
2#4 z drużyną „Okęcia” Warszawa.
Kolejny mecz w Nasielsku z Legionowią II 25 sierpnia o godz. 1600.
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