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SZANOWNNI CZYTELNICY

Złote GodyZłote GodyZłote GodyZłote GodyZłote Gody
7 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego naszego

Urzędu Miejskiego odbyła się niezwykle miła i
niecodzienna uroczystość. Trzy pary obchodziły tu
złoty jubileusz zawarcia związku małżeńskiego.
Państwo Józefa i Tadeusz Szatanikowie z Nasielska
na ślubnym kobiercu stanęli 20 marca 1950r, państwo
Jadwiga i Marian Przygódzcy z Mogowa ślubowali
21 maja 1951r, a państwo Regina i Aleksander
Muzalowie z Mogowa sakramentalne tak
wypowiedzieli 10 grudnia 1951r.

Złoty jubileusz związany jest z pięćdziesiątą
rocznicą zawarcia małżeństwa. Jest to bardzo ważny
moment w życiu małżonków. Wyrazem tego są
nazwy, jakich używamy dla określenia tej rocznicy
(złote gody, złoty jubileusz). Fakt ten ma też duże
znaczenie społeczne. Świadczy o tym m.in. to, że na
tę okoliczność ustanowiony został w naszym kraju
medal ,,Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Nadawany jest przez Prezydenta RP.

Nasielskie władze samorządowe doceniają
również znaczenie takich rocznic i z tej okazji
organizują uroczyste spotkania z jubilatami. Takim
właśnie spotkaniem była uroczystość w sali ślubów
nasielskiego USC w dniu 7 lutego 2002r. Oprócz Dostojnych Jubilatów
i ich rodzin wzięli w nim udział pracownicy Urzędu Miejskiego w
osobach: burmistrz Bernard Mucha, wiceburmistrz Krystyna
Raczkowska, skarbnik Aniela Rogalska, panie z USC Katarzyna
Kurpiewska-Niezgoda oraz panie Barbara Sakowska, Krystyna Bącik,
Izabela Mazińska i pan Andrzej Krzyczkowski.
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Jubilaci i pracownicy Urzędu Miejskiego

Na stronie 8 publikujemy trzecią i
ostatnią już część nowego, obowiązującego
od 6 stycznia, ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW.

W tym numerze rozkład jazdy pociągów
na trasie NASIELSK - SIERPC - NASIELSK.

REDAKCJA

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Wesołego Alleluja, smacznego jajka

oraz mokrego dyngusa
wszystkim mieszkańcom
miasta i gminy Nasielsk

życzy Burmistrz
Życzę również Państwu
aby w spełnieniu marzeń

pomagało Państwu zdrowie, pogoda ducha
oraz ludzka życzliwość.

Zdrowych, radosnych i spokojnych
  Świąt Wielkanocnych

         wszystkim czytelnikom
   życzy Redakcja

Wesołych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych

oraz wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym, rodzinnym i zawodowym

życzy wszystkim mieszkańcom
miasta i gminy Nasielsk

Przewodniczący Rady
Grzegorz Duchnowski
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Z PRAC ZARZĄDU MIEJSKIEGO
Na pierwszy lutowym posiedzeniu

Zarząd Miejski przyjął projekt uchwały o
dokonaniu zmian w budżecie miasta na
2002 rok. Zmiana ta dotyczy
wprowadzeniu do miejskiej kasy dotacji
na dożywianie uczniów w szkołach.

Pan Wojciech Wołkowicz – komendant
Komisariatu Policji w Nasielsku przedstawił
członkom Zarządu informację stanu
bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy
Nasielsk. Jak wynika z przedstawionych
faktów zagrożenie przestępczością na naszym
terenie w ubiegłym roku wzrosło lecz też
wzrosła wykrywalność popełnionych na
naszym terenie przestępstw.  Otrzymane w
bieżącym roku z  jednostki nadrzędnej środki
budżetowe obecnie nie gwarantują
możliwości należytego zapewnienia
bezpieczeństwa w gminie. Dlatego też bardzo
ważna jest współpraca samorządu i służb
policyjnych i wsparcie finansowe dla
Komisariatu ze strony miasta.

Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie
zezwolenia na sprzedaż alkoholu kilku
właścicielom sklepów z Nasielska , Borkowa
i Psucina.

Rozpatrzono pismo mieszkańców wsi
Pniewska Górka o ujęcie w planie
inwestycyjnym gminy dokończenia budowy
drogi asfaltowej w tej wsi. Pismo skierowano
do zaopiniowania przez Komisję
Infrastruktury.

Burmistrz B. Mucha poinformował Zarząd
o podjętych działaniach związanych z
powołaniem Zarządu Dróg Gminnych przy
ZGKiM w Nasielsku.
Służby te w swych zadaniach miałyby nadzór
i konserwację dróg gminnych.

Na swym drugim posiedzeniu w dniu 14
lutego Zarząd Miejski po omówieniu
zaistniałej sytuacji z dyrektorem Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –
panią Alicją Tyc postanowił zwiększyć
jednorazowo dotację na zasiłki celowe dla
rodzin potrzebujących takiego wsparcia .
Omówiono też sprawę zalegania z opłatami
mieszkaniowymi przez mieszkańców miasta.
Rozwiązaniem byłoby przekwaterowywanie
dłużników do mieszkań o niższym
standardzie.

Pan Wojciech Sierzputowski – dyrektor
ZGKiM przedstawił propozycję uchwały w
sprawie umorzenia należności od osób
zamieszkujących w domach admini-
strowanych przez ADM wobec których
komornik Urzędu Skarbowego umorzył
postępowanie egzekucyjne. Jest to kwota ok.
5.300 zł. Przewodniczący Zarządu widzi
rozwiązanie tej sprawy w przekwaterowaniu
dłużników do lokałi socjalnych.

Zarząd Miejski wraz z dyrektorem ZGKiM
oraz radcą prawnym Urzędu omówił problemy
związane z budową wysypiska odpadów w
Jaskółowie Wobec zaostrzenia się konfliktu z

mieszkańcami tej wsi rozważono wszelkie
konsekwencje jakie wypływają z faktu
czynnego protestu mieszkańców.
Postanowiono jeszcze raz przeprowadzić
rozmowy z Radą sołecką i mieszkańcami
Jaskółowa oraz uprzedzić o możliwych
konsekwencjach prawnych dla obu stron
konfliktu. Sprawa ta będzie jeszcze poruszana
na następnych spotkaniach władz miejskich.

Prezes Spółdzielni  Inwalidów „Telmet” –
pan Janusz Konerberger przedstawił
Zarządowi informację o sytuacji finansowo -
ekonomicznej Spółdzielni, z której wynika,
że z powodu trudności finansowych w
grudniu ub. roku poprzednie kierownictwo
podjęło próbę ogłoszenia upadłości tego
zakładu. Nowy Zarząd Spółdzielni podjął
próbę uratowania przedsiębiorstwa, w którym
gros zatrudnionych to osoby niepełnospra-
wne. Pan Konerberger zaproponował
władzom miasta wspólne działania nad
ratowaniem jednego z ostatnich zakładów na
terenie miasta. Zarząd i osobiście Burmistrz
zadeklarowali pomoc w miarę istniejących
możliwości w pozyskaniu środków z PFRON-
u i w przeprowadzeniu rozmów z
wierzycielami Spółdzielni.

W dniu 21 lutego Zarząd Miejski zapoznał
się z protestem jaki do Rady Miejskiej złożyli
mieszkańcy wsi Krzyczki – Pieniążki w
sprawie utworzenia na terenie ich wsi
przytuliska dla psów. Według informacji
uzyskanych od kierownika Wydziału
Zagospodarowania Przestrzennego i
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
– pani M. Lewandowskiej – do tego wydziału
na dzień dzisiejszy wpłynął tylko wniosek o
zmianę przeznaczenia zagospodarowania
działki na ten cel od zainteresowanej fundacji.

Członkowie władz miejskich obejrzeli
pomieszczenia budynku usytuowanego na
stadionie sportowym. Zaakceptowano
koncepcję modernizacji budynku przez
wybudowanie natrysków i sanitariatów dla
zawodników „Żbika”. Postanowiono
przeprowadzić rozmowę z przedstawicielem
TKKF „Spartakus” i zaproponować przejęcie
i zagospodarowanie pomieszczeń po byłej
kotłowni na siłownię.

W związku z prośbą kierownictwa klubu
sportowego „Sparta” o przydzielenie lokalu,
w którym zawodnicy sekcji szachowej i

brydżowej mogliby przeprowadzać treningi i
rozgrywki – ze wskazaniem na lokal w
budynku biblioteki miejskiej, Zarząd Miejski
zdecydował o chwilowym zawieszeniu decyzji
udostępnienia tego lokalu z powodu
umieszczenia w nim gminnego Biura
Narodowego Spisu Powszechnego. W
momencie zakończenia prac związanych ze
spisem temat przydzielenia lokalu będzie
rozpatrywany ponownie.

Pan Andrzej Krzyżanowski – dyrektor
Samorządowego Zakładu opieki Zdrowotnej
w Nasielsku przedstawił informację o
kondycji kierowanego przez niego zakładu
lecznictwa podstawowego. Obecnie istnieją
problemy z zapewnieniem pełnej obsady
lekarskiej dla prowadzonych ośrodków lecz
ma nadzieję, że niedługo będzie odpowiedź
na anons prasowy. Trudne warunki pracy ma
personel medyczny w ośrodku w Pieścirogach,
gdzie obecnie brak jest ogrzewania,
spowodowany trudnościami finansowymi
„Instalu”.

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu
Miejskiego w dniu 28 lutego omówiono
sprawę usunięcia usterek, które wystąpiły na
obiekcie SUW w Jackowie. Istnieje potrzeba
naprawienia przeciekającego dachu i obróbki
blacharskiej. Zarząd zdecydował zlecić
opracowanie kosztorysu i wykonanie
potrzebnych prac ZGK i M w Nasielsku.

Członkowie Zarządu Miejskiego zapoznali
się z wynikami rozmów jakie przeprowadzone
zostały w Urzędzie Marszałkowskim przez
Burmisrtza w sprawie uzyskania środków
PHARE na dofinansowanie inwestycji
ekologicznych (budowa oczyszczalni ścieków,
kanalizacji). Wniosek jaki w niedługim czasie
złożą władze miasta będzie opiewał na sumę
ok. 100.000 zł.

Zarząd Miejski przychylił się do prośby
Zarządu SKR-u o przesunięcie terminu
płatności podatku od nieruchomości za I
półrocze b.r. do dnia 30 września. Odroczono
również termin płatności podatku od środków
transportowych SKR do dnia 15.03.2002.

Pani Janina Jarząbek zwróciła się do
Zarządu w o pomoc w adaptacji pomieszczeń
punktu szczepień Ośrodka Zdrowia w
Cieksynie zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

Wynotował WM

PODZIĘKOWANIE
Mieszkańcy domków jednorodzinnych przy ulicy Sportowej bardzo

dziękują Władzom Samorządowym i panu Andrzejowi Lasockiemu za
przychylenie się do ich prośby i zlikwidowanie drzew, które zagrażały
bezpieczeństwu ludzi i budynków.
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1. Oświata
Trwa poszukiwanie pieniędzy potrzebnych

do załatania budżetowej dziury.
Konsekwencje tego problemu ponoszą też
najmłodsi obywatele naszego kraju. W
szkołach zmniejszono ilość godzin
wychowania fizycznego. W naszej gminie
będzie ich o około 100 mniej. Pozwoli to
,,zaoszczędzić” około 7 000 zł miesięcznie.

2. Nauczycielski protest
13 lutego odbyła się w Warszawie przed

gmachem Sejmu manifestacja pracowników
oświaty i nauki – członków Związku
Nauczycielstwa Polskiego z całej Polski. Była
ona wyrazem protestu przeciwko cięciom
budżetowym na edukację i naukę. Członków
Oddziału ZNP gminy Nasielsk reprezentowało
8 osób.

3. Zalesianie
W ostatnich miesiącach ubiegłego roku

informowaliśmy o nowych zasadach
zalesiania gruntów porolnych. 28 lutego
odbyło się spotkanie rolników, którzy
wykazali chęć skorzystania z możliwości
zawartych w ustawie wprowadzającej te
zasady. Przybyli na nie też przedstawiciele
starosty. Po przedstawieniu przez nich
wszystkich aspektów sprawy część chętnych
zrezygnowała z zalesiania na nowych
warunkach. Rezygnujący z wypłaty
ekwiwalentu podpisali  odpowiednie
oświadczenia. W stosunku do pozostałych
osób chcących zalesiać swoje grunty zgodnie
z zapisami nowej ustawy nie sprecyzowano
stanowiska ze względu na brak pełnej wiedzy
co do spływu na ten cel środków
finansowych.

Pan Andrzej Lasocki poinformował
jednocześnie, że wkrótce zostanie wyznaczony
termin spotkania z osobami chcącymi
prowadzić zalesianie na starych zasadach. Na
nim zostaną podane terminy podpisania umów
i odbioru sadzonek.

4. Inwestycje
W sezonie zimowym podajemy mniej

informacji o prowadzonych inwestycjach na
terenie gminy. W tym okresie jest ich
rzeczywiście mniej. Nie znaczy to jednak, że w
tym czasie nic się w tej sprawie nie dzieje. Jest
to bowiem najlepszy czas na przygotowanie
nowych inwestycji. Dlatego szczególnie
intensywnie pracuje Wydział Inwestycji i
Zamówień Publicznych kierowany przez panią
Małgorzatę Rosłońską.

26 lutego Burmistrz i Pani Kierownik odbyli
rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim w
Warszawie w sprawi skonkretyzowania
informacji dotyczących zasad przyznawania
środków z funduszy PHARE na realizację
kompleksowych projektów związanych z

aktywizacją społeczno – gospodarczą miast i
gmin w aspekcie przygotowania takiego
projektu dla potrzeb naszej gminy. Przewiduje
się w nim aktywizację społeczno – gospodarczą
miasta i gminy Nasielsk poprzez rozwiązanie
problemów gospodarki ściekowej
(oczyszczalnia, kanalizacja) i zmian w planie
ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta i wsi podmiejskich uwzględniających
zaktualizowane zapotrzebowanie na tereny pod
działalność  przemysłową i usługową oraz
budownictwo mieszkaniowe.

W ślad za przedstawionymi wyżej
rozmowami został przygotowany i w dniu 1
marca przesłany do Urzędu Marszałkowskiego
wstępny opis projektu aktywizacji społeczno –
gospodarczej naszej gminy. Założono w nim
możliwość dofinansowania w formie dotacji do
75% wartości całego projektu (minimalna
wartość projektu wynosi 2 500 000 euro).

5. Drogi - inwestycje
Burmistrz i Kierownik Wydziału Inwestycji

przeprowadzili w Mazowieckim Zarządzie
Dróg Publicznych rozmowy w sprawie budowy
odcinka ulicy Kościuszki (droga Nasielsk –
Przyborowice od skrzyżowania ulic Kościuszki
i Płońskiej w kierunku stacji) i Kolejowej.
Uzyskano zapewnienie, że inwestycja
rozpocznie się w roku bieżącym. Zakres prac
uzależniony jest jednak od środków, jakie uda
się na ten cel wygospodarować. Ze swej strony
gmina zobowiązała się do przełożenia
istniejącego  wodociągu w miejscu kolizji.

6. Spółka Wodna
6 lutego odbyło się Walne Zebranie

delegatów Gminnej Spółki Wodnej w
Nasielsku. Uchwalono na nim plan działania i
budżet na rok 2002. Pozostawiono
dotychczasową stawkę składki – 20zł z hektara
gruntów rolnych. Ustalono, że konserwacja
cieków wodnych będzie przeprowadzana w
pierwszym rzędzie na tych ciekach, które były
przewidziane do tych prac w roku ubiegłym.
Awarie drenarskie będą wykonywane w
kolejności zgłoszeń, po akceptacji przez Zarząd
Gminny Spółki i, co najważniejsze, w miarę
możliwości finansowych. W tej sytuacji Zarząd
Spółki prosi o terminowe opłacanie należności
ustalonej na walnym zebraniu.

7. Straż
22 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu

Miejsko – Gminnego OSP poświęcone
omówieniu przebiegu dorocznych zebrań
sprawozdawczych w jednostkach OSP.
Uczestniczyli w nich też przedstawiciele
Zarządu Gminnego i Powiatowego OSP oraz
PSP z Nowego Dworu. W jednym z zebrań
wziął udział przedstawiciel Zarządu
Wojewódzkiego OSP.

Na posiedzeniu Zarządu Gminnego
podsumowano całokształt działalności

jednostek i samego Zarządu Gminnego. W roku
ubiegłym strażacy dysponowali sumą 120 000zł.
Budżet został zrealizowany zarówno po stronie
wpływów jak i wydatków. Wzięli udział w 159
akcjach (w tym w 11 poza terenem gminy). Ze
stanu osobowego ubyło 53 strażaków, przybyło
12. Obecnie czynnych jest 179 strażaków. W
zawodach strażackich wzięły udział 3 jednostki
i 1 drużyna młodzieżowa.

W trakcie posiedzenia dyskutowano też  o
problemach bieżących. Wskazywano m.in. na
potrzebę dofinansowania poszczególnych
jednostek w zakresie remontów remiz oraz
wymiany sprzętu, w tym zwłaszcza pojazdów i
motopomp (sprzęt wyeksploatowany).

Strażacy zazwyczaj gaszą pożary. Są też
jednak zawsze tam, gdzie istnieje jakiekolwiek
zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców lub
ich mienia.  W lutym mieszkańcy Nasielska
mogli obserwować wiele działań strażaków
polegających na likwidacji zagrożeń. Bardzo
widowiskową, a jednocześnie niebezpieczną
akcją było usunięcie potężnej topoli na ulicy
Młynarskiej. W roli głównej wystąpili tu
strażacy z JRG z Nowego Dworu. Użyli
specjalistycznego sprzętu – dźwigu o uciągu 50
ton, wysięgnika 30m, pił mechanicznych.
Pomagali im strażacy z jednostki OSP w
Nasielsku, energetycy i policjanci. Mimo
trudnych warunków akcja zakończyła się
sukcesem i niebezpieczeństwo zostało
usunięte.

8. Szkoły
   ponadgimnazjalne

Liceum Ogólnokształcące i  Zespół Szkół
Zawodowych przygotowują się do prezentacji
na giełdzie szkół ponadgimnazjalnych.
Odbędzie się ona 11 marca w Nowym Dworze
Maz.  Głównym adresatem giełdy są uczniowie
ostatnich klas gimnazjów i ich rodzice. Giełda
ma ułatwić młodzieży wybór odpowiedniej dla
niej szkoły. Aby wiedza na temat możliwości
kształcenia na terenie naszej gminy była pełna
Liceum Ogólnokształcące w dniu 6 kwietnia
(9.00 – 13.00), a Zespół Szkół Zawodowych w
dniu 4 kwietnia (godz. 13.00) organizują ,,Dni
otwarte”.

8. Szkolenia
Arkadiusz Pniewski z Ośrodka Doradztwa

Rolniczego w Nasielsku i Bogdan Ruszkowski
z Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
byli organizatorami trzech szkoleń dla
rolników. Na pierwszym lekarz weterynarii
Adam Białorucki mówił na temat: ,,Plan
eliminacji uchybień strukturalnych i jakości
mleka surowego w gospodarstwach mlecznych
produkujących surowiec do dalszego
przetwarzania w zakładach przetwórczych w
odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej”.
Wykładowcą na drugim spotkaniu był lekarz
weterynarii Maciej Skowron. Temat jego
prelekcji to: ,,Wykorzystanie badań USG w
chowie klaczy”. Temat trzeciego spotkania
brzmiał: ,,Wybrane zagadnienia z
ustawodawstwa rolnego”. Omówiła go mgr inż.
Barbara Boczek.

Notował AZ.
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Złote GodyZłote GodyZłote GodyZłote GodyZłote Gody
Główną częścią uroczystości było

odczytanie aktów nadania i wręczenie medali
,, Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W
imieniu Prezydenta RP wręczał je burmistrz
Bernard Mucha.

Po części oficjalnej przyszedł czas na
życzenia, toasty i wspomnienia. A było co
wspominać, od dni zawarcia małżeństwa
minęło już bowiem ponad pół wieku.
Małżonkowie przeżyli wiele dni radosnych.
I o nich mówiono najwięcej. Były też i
chwile trudne, ponieważ, zwłaszcza
pierwsze lata małżeństwa, przypadły na
ciężki okres powojenny. Wtedy była jednak
nadzieja, że ich praca sprawi, iż z każdym
rokiem będzie lepiej. I dzisiaj, po
pięćdziesięciu latach, mają się czym
pochwalić i o czym opowiadać wnukom i
prawnukom. Żałują tylko, że obecna
sytuacja naszego kraju nie napawa
większości z nas optymizmem.

Państwo Józefa i Tadeusz Szatanikowie
mieszkają w Nasielsku na osiedlu Krupka.
Mają czworo dorosłych już dzieci – Barbarę,
Teresę Wojciecha i Danutę. Doczekali się
jedenaściorga wnucząt i jednego prawnuka.
Pani Józefa z zawodu jest krawcową. Przez
wiele lat pracowała w Apisie i w Mera

Burmistrz wręcza medale państwu
Reginie i Aleksandrowi Muzalom

dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1

Zemie. Pan Tadeusz pracował na
kolei i 23 lata w Telmecie.

Państwo Jadwiga i Marian
Przygódzcy mieszkają w Mogowie.
Mają trzech dorosłych synów –
Tadeusza, Andrzeja i Bogdana oraz
czwórkę wnucząt i jedną
prawnuczkę. Pani Jadwiga
zajmowała się domem. Pan Marian
trudnił się rzemiosłem. Pracował
jako murarz. Jak wspominają ci,
którzy z nim pracowali, dwóch
pomocników musiało się nieźle
starać, aby nadążyć za nim w pracy.

Państwo Regina i Aleksander
Muzalowie mieszkają w Mogowie.
Mają dwoje dorosłych dzieci – Bożenę
i Janusza. Mają też troje wnucząt. Pan
Aleksander 51 lat pracował na kolei.
Prowadził potężne lokomotywy po
żelaznych szlakach całej Polski i
krajów sąsiednich. Pani Regina była
nauczycielką historii. Uczyła nie tylko
dzieci, ale i dorosłych. W tym także
młodsze koleżanki i kolegów
nauczycieli w całym byłym powiecie
pułtuskim.

AZ.

Wspomnienie
Rodzice moi Janina i Józef Sarneccy od

dnia ślubu aż do śmierci zamieszkiwali w
Nowej Wsi. Mama zajmowała się domem,
Tata przez 48 lat pracował w Gminnej
Spółdzielni w Nasielsku. Mama była osobą
dobrą, czułą, całym sercem oddaną
rodzinie. Była również niezwykle
wrażliwa na los innych ludzi i przez całe
życie im pomagała. Uważała, że jeśli
rodzina miała zabezpieczone bardzo
skromne potrzeby, to całą resztą należało
się dzielić. W czasie okupacji Rodzice
opiekowali się rodziną Mamy wysiedloną
przez Niemców z ich domów na Pomorzu.
Wspomagali bliższych i dalszych
znajomych, m.in. Nauczycielkę z
nasielskiej szkoły, którą wraz z dziećmi
aresztowano, a następnie wyrzucono z
domu w Nasielsku. Przez pewien czas
Mama wysyłała paczki dwom jeńcom
wojennym „usynowionym” w tym celu
przez Mamę. Wiem o tym z pełnych
wdzięczności listów do Rodziców, które
przejęłam po ich śmierci. Tata, który w
czasie okupacji pracował w G.S. z
przekupnymi Prusakami wybronił przed
wywózką na tzw. „roboty” kilku młodych
mężczyzn. Los sprawił, że pomoc innym
została odwzajemniona. Gdy w 1948 roku
UB aresztowało Tatę za tzw. „sabotaż
gospodarczy” i przez kilka miesięcy nie
mieliśmy o Nim żadnej wiadomości nie
bali się nam pomagać koledzy Taty
(Panowie: Franciszek Wójciak,
Franciszek Krawczyk, Henryk Zawadzki,
Pani Sabina Laskowska). Wspierali nas

nie tylko psychicznie, ale i finansowo. Po
powrocie Taty życie wróciło do normy, a
nasz dom był znowu otwarty dla naszych
koleżanek i kolegów, którzy zawsze mogli
liczyć na poczęstunek oraz ciepłą rodzinną
atmosferę, a często również na
zakwaterowanie.

Mając 16 lat opuściłam dom rodzinny
by kontynuować naukę. Żałuję, że o wielu
sprawach nie zdążyłam porozmawiać z
Rodzicami. Potem nasze bezpośrednie
kontakty były coraz rzadsze. Dzieliły nas
przez wiele lat setki, a nawet tysiące
kilometrów, mimo to Rodziców cieszyły
nasze sukcesy, przeżywali bardzo nasze
sukcesy, przeżywali bardzo nasze
niepowodzenia. Zawsze byli gotowi do
pomocy.

Wspaniałe serce mojej Mamy nie
wytrzymało trudów życia oraz śmierci
siedmioletniej, utalentowanej córeczki i
małego synka i w wieku 54 lat przestało bić.
Tata był człowiekiem niezwykle
pracowitym, ofiarnym, a także wielkim
społecznikiem. Dbał o dom i rodzinę z
wielkim zaangażowaniem pracował
zawodowo i społecznie na rzecz Nasielska
(jako radny) i parafii. Doceniano Go w pracy
i często nagradzano. Zmarł w wieku 77 lat.

Minęła również 13 rocznica śmierci
mojej Teściowej, osoby skromnej i
oddanej rodzinie. Mieszkałyśmy razem i
żyłyśmy zgodnie 25 lat, a zmarła
dokładnie w 27 rocznicę śmierci mojej
mamy.

Córka Alicja

W dniu 4 kwietnia 2002r.
o godz. 1800 w kościele   św.
Wojciecha w Nasielsku
zostanie odprawiona Msza
Święta za dusze Rodziców

Ś.P.
Janiny i JózefaJaniny i JózefaJaniny i JózefaJaniny i JózefaJaniny i Józefa

SarneckichSarneckichSarneckichSarneckichSarneckich
w 40 i 20 rocznicę śmierciw 40 i 20 rocznicę śmierciw 40 i 20 rocznicę śmierciw 40 i 20 rocznicę śmierciw 40 i 20 rocznicę śmierci

oraz

Ś.P.
Rozalii JarmolińskiejRozalii JarmolińskiejRozalii JarmolińskiejRozalii JarmolińskiejRozalii Jarmolińskiej

w 13 rocznicę śmierciw 13 rocznicę śmierciw 13 rocznicę śmierciw 13 rocznicę śmierciw 13 rocznicę śmierci

O czym życzliwych Ich pamięci
zawiadamiają Córki Alicja i Anna
oraz syn Wiesław z rodzinami
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KRONIKA  POLICYJNA
Kradzieże

Nocą 28/29 stycznia z położonego na
drugim piętrze balkonu w jednym z bloków przy
ul. Piłsudskiego nieznani sprawcy skradli sprzęt
wędkarski i wędki o łącznej wartości 900 zł. na
szkodę Wojciecha W.

Nocą 30/31 stycznia w Krzyczkach -
Pieniążkach, podczas nieobecności domowni-
ków nieznani sprawcy włamali się do domu
Jerzego P. Skradziono telewizor “Elemis”
wartości 500 zł.

W okresie od 28 do 30 stycznia w
Mokrzycach Dworskich z działki Lubomira R.
nieznani sprawcy skradli 5m3 drewna o wartości
350 zł.

31 stycznia w Andzinie Grzegorz J.
przywłaszczył sobie samochód „Fiat 125”
będący własnością Tadeusza B. Przyczyną
zawłaszczenia pojazdu o wartości 1500 zł była
nie zwrócona pożyczka 300zł. Pojazd został
zwrócony właścicielowi.

Nocą 2/3 lutego z niestrzeżonego parkingu
osiedlowego przy ul. Starzyńskiego w Nasielsku
nieznani sprawcy skradli „Fiata 126p” należącego
do Stanisława T. Pojazd po wybiciu w nim szyb,
złodzieje porzucili w Kędzierzawicach.

2.02. w Wągrodnie z gospodarstwa
Wojciecha K. zostały skradzionych 5 drzew: 1
olcha i 4 brzozy o wartości 600 zł. W wyniku
przeprowadzonego dochodzenia policja ustaliła
sprawców kradzieży i odzyskała skradzione
drzewo.

5.02. w Nasielsku przy ul. Kościelnej
nieustaleni dotąd sprawcy dokonali włamania
do samochodu „Nissan” przewożącego
przesyłki kurierskie. Włamywacze skradli 6
przesyłek na szkodę firmy „Masterlinks
Express”.

7 lutego w Dębinkach z gospodarstwa
Hanny W. nieznani sprawcy ukradli 8 kur i 3
kaczki o łącznej wartości 150 zł.

8 lutego w Słustowie poruszający się
nieznanej marki samochodem złodzieje
dokonali napaści na idącą ulicą Małgorzatę L.
i wyrwali jej z ręki torebkę. Wraz z torebką
poszkodowana straciła pieniądze w kwocie 670
zł i dokumenty.

Nocą 7/8 lutego w Kątnych nieznani
sprawcy dokonali włamania do domu Danieli
Sz. Z domu skradziono telewizor, magnetowid,
butlę gazową o łącznej wartości 300 zł.

W nocy 12/13 lutego w Jackowie Dworskim
dokonano włamania do pomieszczeń
gospodarczych na posesji Dariusza O.
Złodzieje skradli szlifierkę, wiertarkę pilarkę
spalinową i inne narzędzia. Poszkodowany
straty ocenił na 1600 zł.

Nocą 15/16 lutego w Nasielsku przy ul
Kościelnej z komórki gospodarczej Janusza O.
skradzione zostało ok. 300kg. węgla wartości
150 zł. W wyniku podjętych przez policję działań
ustalono że sprawcami tej kradzieży są bracia
Andrzej i Mariusz L. – mieszkańcy Nasielska.
Skradziony węgiel oddano właścicielowi.

Tej samej nocy w Cieksynie nieznani
sprawcy włamali się do pomieszczeń
przedszkola .skąd skradli telewizor „Helios”.

16 lutego w Żabiczynie  n ieznani
sprawcy dokonali włamania do sklepu
spożywczego Bogdana W.  Złodzie je
skradli alkohole, papierosy i słodycze o
wartości 3000 zł.

Nocą 17/18.02 w Nasielsku dwóch
mieszkańców naszego miasta próbowało
dokonać kradzieży budki telefonicznej
stojącej koło kina przy ul. Kościuszki.
Spłoszeni przez patrol policji porzucili swój
aluminiowy łup i zbiegli. Policja ustaliła że
sprawcami tego usiłowania kradzieży byli
Paweł D. i Damian P.

Nocą 19/20.02 z ulicy Starzyńskiego w
Nasielsku nieznani sprawcy skradli samochód
„Opel –Astra”. Właściciel pojazdu Marek Ż.
wycenił stratę na 12.000 zł.

Nocą 20/21 .02 nieznani  sprawcy
włamali  s ię  do sklepu z te lefonami
komórko- wymi Jacka G. przy ul. Rynek w
Nasielsku skąd skradl i  ki lkanaście
aparatów telefonicznych. Straty oceniono
na kwotę 7600 zł.

20.02 nieznani sprawcy włamali się do
pomieszczeń gospodarczych na posesji
Tomasza P. w Cegielni Psuckiej . Skradziono
odtwarzacz wideo, 2 podkaszarki do trawy, oraz
piłę spalinową. Poszkodowany straty ocenił na
kwotę 3000 zł.

24 lutego w Mogowie nieznani sprawcy
usiłowali dokonać włamania do sklepu
spożywczego przy ul. Przytorowej. Po
wyłamaniu krat zabezpieczających w
drzwiach zostali spłoszeni uruchomionym
alarmem.

Wypadki
3 lutego w Mazewie Dworskim będący w

stanie nietrzeźwym Czesław P. wtargnął na
jezdnię i wpadł pod nadjeżdżający samochód
marki „Polonez”. Z ogólnymi obrażeniami
ciała został odwieziony do szpitala w
Pułtusku.

Pijani na drodze
6.02 w Nasielsku przy ul. Kościelnej

zatrzymano do kontroli Marka B. który
kierował samochodem „Pegoutem” w stanie
nietrzeźwym. Kontrola wykazała 1,53 i 1,6
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

26.02 w Nasielsku na ul. Kościuszki
zatrzymano do kontroli drogowej samochód
„Polonez” kierowany przez Piotra G. Kontrola
wykazała że kierowca jest nietrzeźwy. Pomiar
alkoholu w wydychanym powietrzu wykazał
2,79 i 2,73 promila alkoholu.

Pożary
31 stycznia z nieustalonych przyczyn w

gospodarstwie Elżbiety N. w Siennicy spłonęło
poddasze domu i dach kryty papą. Straty
oceniono na 25.000 zł.

21 lutego w Krzyczkach spłonął kontener
użytkowany jako domek letniskowy. Właścicielka
Bogumiła D. oceniła stratę na 15.000 zł.

Ora et labora
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„Módl się i pracuj” ta stara benedyktyńska
dewiza w całości określa osobowość i postawę
ks. Tadeusza Kamińskiego, proboszcza parafii
Cieksyn. Urodził się w Uniejowie 13 kwietnia
1894 r.. Pochodził z rodziny wielodzietnej.
Jego rodzice prowadzili duże gospodarstwo
rolne. Do Seminarium Duchownego w Płocku
wstąpił w 1913 r.. Tu już daje poznać swoją
wrażliwość na ludzką biedę. Gdy w 1914 r.
wybucha I wojna światowa a odżywianie w
Seminarium było nie wystarczające, młody
alumn dzielił się z kolegami swymi paczkami
żywnościowymi, które przysyłali mu rodzice.
19 czerwca 1919 r. zostaje wyświęcony na
kapłana i rozpoczyna pracę jako wikary w
Sierpcu. Całe jego dni wypełniały zajęcia z
młodzieżą. Był opiekunem drużyny
harcerskiej, z którą wyjeżdżał na obozy,
pomagał jej materialnie. Rok 1930 przynosi
ks. Kamińskiemu pierwsze probostwo. Osiadł
w Czernicach. Również tu podejmuje się
pracy z młodzieżą, dla której drzwi plebani
pozostają zawsze otwarte niezależnie od pory
dnia. W okresie II wojny światowej ks.
Kamiński zostaje na krótko aresztowany i
osadzony w więzieniu w Przasnyszu.

8 maja 1945 r. ks. Kamiński obejmuje
probostwo w Cieksynie. Od pierwszych dni w
nowej parafii, przystępuje gorliwie do pracy. Z
rozebranej kirchy w Grabiach buduje nową
plebanię i urządza wikariat. Powstają także
nowe zabudowania gospodarcze. Do kościoła
sprowadza nowe dzwony, oraz odnawia go. W

pobliżu plebani zakłada sad owocowy, plantację
porzeczek oraz duży ogród warzywny i
kwiatowy, których był wielkim miłośnikiem. To
właśnie w nim spędza każdą wolną chwilę.

W parze z troską o dobra materialne, idzie
również ta o życie duchowe swoich parafian.
Codziennie o godz. 6.30 zasiada ks. Kamiński
w konfesjonale. Na rekolekcje i inne
uroczystości kościelne jak również i te
parafialne, zaprasza zakonników i księży
sąsiadów. Ma to na celu urozmaicenie życia
religijnego wiernych. Był człowiekiem bardzo
życzliwym. W czasie choroby ks. Olszewskiego
z Jońca, odwiedza go, jak też sprawuje za niego
posługę duszpasterską. Swym parafianom
okazywał głęboką troskę o ich byt oraz życie
religijne. Niejednokrotnie za posługę nie
pobiera od nich żadnych opłat a nawet wręcz
przeciwnie, to on daje im pieniądze. Stale
odwiedza chorych parafian.

Czyny ks. proboszcza zwróciły uwagę jego
zwierzchników. W nagrodę na wniosek dziekana
zostaje jego zastępcą w 1947 r.. Bp. Zakrzewski
wyróżnia go 11 lutego 1956 r. honorową kanonią
pułtuską. 28 października 1960 r. mianuje ks.
Kamińskiego generalnym kanonikiem tej
kapituły. W 1958 r. do pomocy ks. proboszczowi
przysłano neoprezbitera w osobie ks.
Wawrzyńca Ulanowskiego, który pracował w
Cieksynie do 1962r.. W rozmowie ze mną
oświadczył: „Dziękuję Bogu za to, że moim
pierwszym proboszczem był ks. T. Kamiński,
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Konkurs piosenki religijnej
W sobotę 23 lutego parafia św. Wojciecha w

Nasielsku była gospodarzem Rejonowego
Przeglądu Piosenki Religijnej. Całością kierował
ks. Dariusz Multon – dekanalny duszpasterz
młodzieży. Rejon obejmował dekanat nasielski
i serocki. Rywalizowało 7 zespołów – cztery w
kategorii scholi dziecięcych i trzy w kategorii
zespołów młodzieżowych. Każdy z nich
zaprezentował dwa utwory. Jednym z nich była
pieśń liturgiczna, drugim zaś piosenka religijna.

Celem przeglądu było
wyłonienie najle-
pszych w każdej
kategorii zespołów.
Wezmą one udział w
przeglądzie diece-
zjalnym. Odbędzie się
on 20 kwietnia  w
Serocku.

W y k o n a n i e
utworów oceniało
jury w składzie:
Bartłomiej Budnik –
p r z e w o d n i c z ą c y ,
Joanna Ostaszewska,
Lucyna Pawlak,
Krzysztof Dymek,
Arkadiusz Domański.

Per aspera ad astra

Wciąż wyżej, więc bliżej do gwiazd
O Monice Głębowicz pisałem w

poprzednim numerze ,,Życia Nasielska” w
tekście zatytułowanym ,,Wciąż wyżej i wyżej”.
Obecnie mogę już dodać, że droga, którą
wybrała,  jest drogą do wybicia się ponad
przeciętność, drogą do wielkości, drogą do
gwiazd. A nie jest to łatwa droga. Stąd
łacińska maksyma w nadtytule mówiąca, że
droga do gwiazd wiedzie przez trudy. Wie o
tym dobrze pani Monika. Nie idzie na
łatwiznę, nie szuka taniego poklasku. W tym,
co robi, dąży do doskonałości, do perfekcji.
Świadczy o tym chociażby dobór
wykonywanych przez nią utworów. Nie
mówię już o ogromie pracy, jaką włożyła, aby
osiągnąć to, co już osiągnęła, a co jest
przepustką do piosenkarskiej elity.

W sobotę (2 marca) i w niedzielę (3 marca)
z tysiącami widzów z całej Polski oglądaliśmy
ją na ekranach telewizorów w programie
,,Droga do gwiazd” (TVN). Audycja ta,
prowadzona przez Zbigniewa Wodeckiego,
ma formę konkursu. Stałymi jurorami są: Ewa
Bem, której chyba nikomu nie trzeba
przedstawiać i znakomity znawca przedmiotu
Piotr Mikołajczak - dyrektor Sony Music
Polska. Trzecim jurorem jest zawsze któraś z
gwiazd polskiej piosenki. W dniu, w którym
do konkursu stanęła pani Monika, osobą tą
był Krzysztof Cugowski.

Już samo dostanie się do piątki, która staje
przed znakomitym jury w decydującej
rozgrywce jest ogromnym sukcesem. Trzeba
przejść przez eliminacje, do których staje kilka

tysięcy dobrze przygotowanych
piosenkarzy, z których wielu to już
profesjonaliści.

A teraz przypomnę kilka
charakterystycznych momentów z
telewizyjnego programu,
bezpośrednio związanych z występem
Moniki Głębowicz. Zbigniew
Wodecki zapowiedział, że będzie
śpiewała Monika Głębowicz z
Nasielska. O tym. czym w jej życiu jest
śpiew, mówiła tak: ,,Życie bez
śpiewania byłoby dla mnie już
śmiercią”. W konkursie zaśpiewała
piosenkę ,,Endless love” (z repertuaru
Luther Vandros i Mariach Carey).
Mimo, że wśród widzów była tylko
trójka jej sympatyków, brawa były
bardzo duże.

Warto też pamiętać słowa
członków jury. Piotr Mikołajczak,
oceniając jej występ, powiedział:
,,Całość mnie po prostu powaliła.
Znakomicie zaśpiewałaś. Myślę, że w
Polsce jest niewiele dziewczyn w
twoim wieku, które byłyby w stanie poradzić
sobie z tak piekielnie trudna piosenką.
Bardzo mi się podobało”. A Krzysztof
Cugowski stwierdził krótko: ,,Pani wszystkie
te patenty wokalne, które są w tej chwili w
modzie ma opanowane, a oprócz tego pani
wygląda tak jak się należy”. Ewa Bem swą
opinię zawarła w słowach: ,,Zaśpiewała pani
wspaniale, naprawdę. Mogę tylko dodać, że

niektóre z moich koleżanek z branży, które
zabrałyby się za tę piosenkę bardzo chętnie,
powinny skromnie spuścić wzrok”. I
wreszcie chwila najważniejsza - werdykt.
Zwyciężyła Monika Głębowicz.  Pozostaje
więc życzyć naszej piosenkarce szczęścia na
obranej przez nią życiowej drodze. Drodze
do Gwiazd.

AZ.

Śpiew jest jedną z form modlitwy.
Niektórzy mówią, że kto śpiewa, ten dwa razy
się modli. Kościół od najdawniejszych czasów
przykładał dużą wagę do tego sposobu
wyrażania wiary i oddawania czci Bogu.
Wyrazem tego w naszych czasach są m. in.
liczne koncerty i konkursy muzyki i pieśni
religijnej. Uczestniczą w nich nie tylko dorośli,
ale także dzieci i młodzież. Dotyczy to także
parafii leżących w granicach naszej gminy.

W kategorii scholi dziecięcych do
rywalizacji przystąpiły następujące zespoły -
scholki: ,,Fonticulus” (źródełko) z parafii św.
Wojciecha w Nasielsku  prowadzona przez p.
Ewę Majewską; ,,Hosanna” z parafii św.
Antoniego w Zegrzu (Wola Kiełpińska)
prowadzona przez Edwarda Dymka i Ewę
Olszko; ,,Karmelki” z parafii św. Stanisława
z Wrony; ,,Ludwiczanka” z parafii św.
Ludwika w Jońcu.

W kategorii zespołów młodzieżowych
reprezentowane były parafie: Cieksyn, parafia
św. Doroty – zespół ,,Emaus” prowadzony
przez Marka Jurkiewicza i Łukasza Minicha;
Nowe Miasto, parafia św. Anny – ,,zespół ,,Te
Deum Laudamus” prowadzony przez
Krzysztofa Dziadaka;  Nasielsk, parafia św.
Wojciecha – zespół ,,Hodowla Boża”
prowadzony przez Anetę Chmurską i Michała
Tyca.

Poziom przeglądu był bardzo wysoki.
Zadanie jury, wyłonienia tych najlepszych,
było bardzo trudne. W kategorii scholi
dziecięcych pierwsze miejsce przyznano
scholi ,,Fonticulus” z parafii św. Wojciecha
z Nasielska, a w kategorii zespołów
młodzieżowych pierwsza lokata przypadła
zespołowi ,,Te Deum Laudamus” z parafii
św. Anny w Nowym Mieście. Zwycięskie
zespoły reprezentować będą rejon nasielski
na Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki
Religijnej.

AZ.Zespół “EMAUS” z parafii św. Doroty w Cieksynie
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Czy Cieksyn będzie miał olimpijczyka?

Mistrzowie świata w Cieksynie
rozwijania ich talentów (chodzi o pogodzenie
nauki ze sportem i sprawy finansowe). O tym
wszystkim mówił dyrektor tej szkoły pan
Bernard Szymański.

Pan Dyrektor i jego wychowankowie
zauważyli wśród uczniów szkoły w Cieksynie
wielu potencjalnych kandydatów na dużej
klasy wioślarzy. Było to możliwe dzięki
zawodom z użyciem ergometru. Jest to
urządzenie używane w treningach
wioślarskich. Pozwala ono na rozwijanie

młodzi mistrzowie stwierdzili, że z tymi
dziećmi i młodzieżą warto pracować.

Najlepsze wyniki wśród dziewcząt
uzyskały (podajemy niestety tylko pierwszą
szóstkę): 1. Ewa Mazurkiewicz, 2. Ilona
Jastrzębska,  3. Aneta Kamińska, 4. Renata
Sosnowska i Joanna Trzaskoma, 5. Patrycja
Sokolnicka, 6. Kamila Gerasik. Wśród
chłopców najlepsi byli: 1. Paweł Dylewski, 2.
Adam Ruciński, 3. Krzysztof Siwek, 4.
Krzysztof Łuczak, 5. Sławomir Jadczak, 6.
Jarosław Ołtarzewski.

Wioślarstwo nie jest jedyną dyscypliną
sportową, jaką zaprezentowano w Zespole

Na pytanie postawione w nadtytule nie
można obecnie odpowiedzieć twierdząco.
Faktem jest jednak to, że większość naszych
wybitnych sportowców pochodzi z małych
miejscowości. Przykładem jest chociażby
dwukrotna złota medalistka Renata Mauer.
Ludzi sukcesu pochodzących z naszej gminy
mogłoby być z pewnością więcej. Talentów
nie brakuje. Problem tkwi w tym, jak je
wyszukać a następnie umiejętnie rozwijać. W
tej sprawie wiele mogą zrobić szkoły. Powinny
one wskazywać życiowe wzorce, stwarzać
dzieciom i młodzieży możliwości do
,,wykazania się” w określonych dziedzinach
(nie tylko sportowych) i skierować do miejsc,
gdzie będzie można doskonalić swe
umiejętności.

Szkoła w Cieksynie od dawna realizuje te
zadania. Nowe możliwości aktywizacji
społeczności tej części naszej gminy powstały
z chwilą utworzenia w tej miejscowości
gimnazjum. Na te możliwości pozytywnie
wpływa też zacieśnienie współpracy między
szkołą i parafią.

Z inicjatywy księdza proboszcza Józefa
Szczecińskiego i dyrektora szkoły pana
Włodzimierza Minicha 26 lutego zawitali tu
wioślarze z Płocka – Bogdan Zalewski i Piotr
Buchalski. Są oni członkami reprezenta-
cyjnej osady wioślarskiej – ósemki. Osada ta
zwyciężyła w mistrzostwach świata juniorów
w roku 1999, a w młodzieżowych
mistrzostwach świata w roku 2001 zdobyła
medal brązowy. Obecnie przygotowują się do
olimpiady w Atenach. Są członkami kadry
narodowej przygotowującej się do tych
igrzysk. Mają już trzecie kółko olimpijskie.
Reprezentują Płockie Towarzystwo
Wioślarskie (w tym roku obchodziło ono 120-
tą rocznicę powstania). Uczą się w Zespole
Szkół Zawodowych nr 7 w Płocku.

Szkoła ta nie ma wprawdzie statusu szkoły
sportowej, ale uczy się w niej wielu
kandydatów na mistrzów (w kilku
dyscyplinach sportowych). Niektórzy z nich
pochodzą z odległych stron. Tu stworzono im
warunki do zdobywania solidnej wiedzy i

użytecznych w tej dziedzinie sportu mięśni,
a jednocześnie daje możliwość kontroli
osiągnięć. Dwa takie urządzenia przywieźli
płocczanie ze sobą. Na czas próby
zainstalowano je na sali gimnastycznej.

W przeprowadzeniu zawodów pomagały
gościom nauczycielki wychowania fizycznego
– panie: Barbara Lewandowska, Elżbieta
Makowska i Iza Ropielewska. Chętnych do
zmierzenia się z przyrządem było wielu.
Uzyskano relatywnie bardzo dobre czasy
(dzieci wykonywały te ćwiczenia po raz
pierwszy). Dyrektor płockiego ZSZ nr 7 i

Szkół nr 3 w Cieksynie. Wcześniej młodzież
gościła  znakomitego rajdowca Krzysztofa
Hołowczyca. W sali gimnastycznej
rozgrywane są ligowe pojedynki w tenisie
stołowym (II liga). W tenisa stołowego gra
już wielu uczniów tej szkoły. Inną dyscypliną
zyskującą sobie coraz więcej zwolenników
są szachy. Wyniki są coraz lepsze.
Popularnością cieszą się też dyscypliny od
dawna uprawiane w tej placówce – piłka
nożna i siatkówka.
                                                                                         AZ.

Mistrzowie świata juniorów Bogdan Zalewski i Piotr Buchalski obserwują zmagania kandydatek na wioślarki.

Rozdzwoniły się dzwony
Radość wielka ze zwycięstwa
Twego Chryste Panie!
Nad szatanem, piekłem śmiercią,
Przyszło święte zmartwychwstanie!

Znikły smutki i lamenty.
Skończyły się żale.
Jezus Chrystus zmartwychpowstał!
Triumfuje w chwale!

Dzwonią dzwony na kościele
Od wczesanego rana
Dzwonią głośno i radośnie
Ku zwycięstwu Pana!

Jerzy Różalski

Rozdzwoniły się dziś dzwony
Na kościele z rana.
Tłumy śpieszą do swych świątyń,
W których jest Grób Pana.

Lecz już nie ma w nim Jezusa.
Grób się pusty został.
Umęczony nasz Zbawiciel
Samowładnie powstał.

Procesyjny pochód rusza.
Bóg na czele kroczy.
Z piersi płynie Alleluja,
Co z Bogiem jednoczy.

KĄCIK POEZJI
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Z redakcyjnej
poczty

Szanowna Redakcjo!

Proszę o zwrócenie uwagi na łamach
Życia Nasielska, na niedbalstwo, które
zagraża życiu mieszkańców, a zwłaszcza
dzieci, na podstacji elektrycznej przy ulicy
POW w Nasielsku.

Będąc w dniu 21 lutego 2002 r. około
godz. 10.oo  w biurze tej instytucji, nie
zastałem tam żadnego pracownika, w tym
również i dyspozytora, a wszystkie bramy i
furtki były pootwierane i każdy miał dostęp
do urządzeń elektrycznych pod wysokim
napięciem. Jest to niedbalstwo i głupota
odpowiedzialnych pracowników, żeby nie
zabezpieczyć podejścia do urządzeń
elektrycznych postronnym osobom. Gdzie
jest dozór? Czy trzeba takiego nieszczęścia
jakie było w Górowie Iłowieckim, czy na
Mazurach?

Co prawda, są wywieszki, że osobom
obcym, czy nie zatrudnionym wstęp
wzbroniony, ale dzieci tego nie zrozumieją.

Z wyrazami szacunku
Mieszkaniec Nasielska

(nazwisko i adres do wiadomości redakcji)

I SPOTKANIE INTEGRACYJNE
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA
POLSKIEGO

W czwartek 7 marca br. z inicjatywy Zarządu Oddziału ZNP w Nasielsku odbyło się I
spotkanie integracyjne Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na godzinę 1900 do nasielskiej
restauracji „Stary Młyn” przybyli nauczyciele z Gminy Pomiechówek i z Gminy Nasielsk (115
osób).

Nie zabrakło również dla Pań (z okazji Dnia Kobiet) życzeń, które wraz z kwiatami Panowie
Związkowcy z Pomiechówka złożyli na ręce pań: Jolanty Żuk – prezes Zarządu Oddziału
ZNP w Pomiechówku i Katarzyny Cienkowskiej – prezes Zarządu Oddziału ZNP w Nasielsku.

Uroczystość uświetnił występ nauczycielskiego kabaretu z Pomiechówka.
Agata Dobrzyńska

NASIELSK - SIERPC - NASIELSK
66611 66613 66615 66617 66619 ważny od 6.I do 14.XII 66610 66612 66614 66616 66618

(D) (G) (G) (G) (G) (G) 2002r. (G) (G) (G) (G) (G)

1) 2) 1)

5 29 8 57 15 50 17 53 21 05 o Nasielsk p 5 11 7 00 10 34 17 21 20 46
5 44 9 12 16 05 18 08 21 20 Cieksyn 4 56 6 45 10 19 17 07 20 32
5 53 9 23 16 14 18 17 21 29 Wkra 4 47 6 36 10 09 16 57 20 22
6 03 9 33 16 24 18 27 21395 Dalanówek 4 36 6 25 9 57 16 47 20 12
6 18 9 45 16 34 18 37 21 49 Płońsk 4 26 6 15 9 47 16 37 20 02
6 27 9 54 16 43 18 46 21 58 Arcelin 4 17 6 06 9 32 16 23 19 51
6 34 10 02 16 51 18 54 22 06 Baboszewo 4 10 5 59 9 25 16 15 19 42
6 45 10 14 17 02 19 05 22 17 Kaczorowo 3 59 5 48 9 14 16 04 19 30
6 56 10 26 17 13 19 20 22 27 Raciąż 3 48 5 37 9 03 15 54 19 19
7 09 10 39 17 26 19 33 22 40 Koziebrody 3 35 5 24 8 50 15 41 19 06
7 19 10 50 17 36 19 43 22 50 Zawidz Kościelny 3 25 5 14 8 40 15 31 18 56
7 24 10 55 17 41 19 48 22 55 Zawidz 3 20 5 09 8 35 15 26 18 51
7 33 11 05 17 50 19 57 23 05 Mieszaki 3 10 4 59 8 25 15 16 18 41
7 43 11 15 18 00 20 07 23 15 p Sierpc o 3 00 4 49 8 15 15 06 18 31

1) kurs w (E) oraz 1.XI
2) kurs w (D) oraz 1.XI

(D) kurs. od poniedziałku do piątku oprócz świąt.
(E) kurs. od poniedziałku do soboty oprócz świąt.
(G) kurs. do odwołania

LEGENDA
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Repertuar kina „NIWA”
miesiąc marzec 2002

reklama         reklama

OGOSZENIA DROBNEOGOSZENIA DROBNEOGOSZENIA DROBNEOGOSZENIA DROBNEOGOSZENIA DROBNE

PILNIE sprzedam własnościowe M-4
70 m2 TANIO! Nasielsk
                                 tel. 0-23 693 06 42

Sprzedam działkę budowlaną w
Pieścirogach Nowych. 800 m2, ogrodzona
+ woda + zezwolenie na budowę
tel. (0-22) 671 71 47 (dzwonić wieczorem)

AVON - Dodatkowa praca tel. 697 89 72
lub 0 502 226 282

reklama         reklama

22.03. – 28.03.
„Harry Potter” – godz.1630

Produkcja – USA Wlk. Brytania 2001. Reż.: Chris Columbus. Scen.: Steve
Kloves. Zdj.: John Williams. Wyk.: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson, Richard Harris, Maggie Smith. Czas projekcji 144 min. Film w
polskiej wersji językowej.

22.03. – 24.03.
„Pocałunek smoka” – godz. 1900

Prod.: Francja – USA 2001. Reż.: Chris Nahon, Scen.: Luc Besson, Robert
Mark Kamen. Zdj.: Thierry Arbogast. Muz.: Craig Armstrong. Scenogr.:
Jacques Bufnoir. Wyk.: Jet Li, Tcheky Karyo, Bridget Fonda, Ric Young,
Burt Kwouk. Czas projekcji 98 minut.

05.04. – 10.04.
„Chopin – pragnienie miłości” – godz. 1800

Prod.: Polska 2002. Reż.: Jerzy Antczak. Scen.: Jerzy Antczak, Jadwiga
Barańska. Zdj.: Edward Kłosiński. Muz.: Fryderyk Chopin. Scenogr.:
Andrzej Przedworski. Wyk.: Piotr Adamczyk, Danuta Stenka, Adam
Woronowicz, Bożena Stachura, Marin Opania. Czas projekcji 134 min.

Smacznego
jajka
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Wesołego Alleluja!!!
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Brydż w NasielskuTenis stołowy

III WTK
W nasielskiej hali sportowej odbył się III

Klasyfikacyjny Turniej tenisa stołowego w
kategorii kadetów i kadetek województwa
mazowieckiego.

Zwycięzcy z tego turnieju zakwalifikowali
się na turniej ogólnopolski.

Ogółem wystartowało 103 zawodników i
zawodniczek, w tym pięciu Nasielszczan.
Wśród kadetów zwyciężył Jakub Raczyński z
SKS 40 Warszawa, który wyprzedził Marcina
Starczyńskiego ze Spójni Warszawa i swego
kolegę klubowego Michała Kowalczuka.

Wśród kadetek pierwsza była Elżbieta
Matan z SKS 40 Warszawa, przed Katarzyną
Krusiewicz Pogoń Siedlce i Jowitą
Czerwińską Spójnia Warszawa.

Startujący w tym turnieju zawodnicy
Nasielska nie odegrali większej roli, ponieważ
są oni jeszcze młodzikami, a ich start w
wyższej kategorii podyktowany był bardziej
szkoleniowo. Nie mniej jednak, tanio swej
skóry nie sprzedali i przeciwnicy musieli się
trochę napracować, by ich wyeliminować.
Miejmy nadzieję, że już niedługo, w swojej
kategorii wiekowej pokażą na co ich stać.

Mateusz drugi w Żakach
Na wojewódzkim turnieju tenisa

stołowego w kategorii Żaków, który odbył
się w Warszawie, bardzo dobrze wypadł nasz
obecnie najlepszy tenisista młodego
pokolenia Mateusz Niedzielski.

W silnie obsadzonym turnieju zajął drugie
miejsce przegrywając w finale po zaciętej
walce z Adrianem Kazubskim z Piaseczna
3:2. Po tym występie otrzymał dobre recenzje
znawców tenisa stołowego, którzy wróżą mu
dużą karierę.

15.02.2002 r. w hali sportowej w Nasielsku odbył się drugi w tym roku turniej par w
brydżu sportowym zaliczany do klasyfikacji „Grand Prix” Nasielska ‘2002.

W zawodach wzięło udział dziewięć par. Jak zwykle o ostatecznej kolejności decydowały
niewielkie różnice punktowe, co świadczy o wyrównanym poziomie gry wszystkich
zawodników.

Wyniki „Lutowego” turnieju par:

1.Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski 86 pkt (59,7 %)
2.Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński 81 pkt (56,3 %)
3.Adam Banasiuk i Andrzej Żuliński 81 pkt (56,3 %)
4.Janusz Czyżewski i Wojciech Zaciewski 74 pkt (51,4 %)
5.Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra 73 pkt (50,7 %)
6.Tadeusz Czeremużyński i Grzegorz Kosewski 71 pkt (49,3 %)
7.Józef Dobrowolski i Zbigniew Michalski 68 pkt (47,2 %)
8.Maciej Osiński i Dariusz Wydra 65 pkt (45,1 %)
9.Bogdan Didkowski i Jerzy Krzemiński 49 pkt (34,0 %)

Odbyła się kolejna runda rozgrywek ligowych w brydżu sportowym. Tym razem drużyna
K.S. „Sparta” spotkała się ze spadkowiczem z III ligi „Promykiem” Ciechanów. Mimo ambitnej
gry trzeba było uznać wyższość przeciwników 5 : 25 i 5 : 25.

Duży sukces odnotowała para K.S. „Sparta” Adam Duczman - Paweł Wróblewski. Nasielscy
brydżyści zajęli szóste miejsce w silnie obsadzonym turnieju zaliczanym do klasyfikacji „Grand
Prix” Ciechanowskiego Okręgowego Związku Brydża Sportowego.

PK

kapłan z powołania… Był człowiekiem mądrym
(dużo czytał), prawym i dobrym oraz głęboko
zaangażowanym w życie parafii. Cechowała go
szczególna wrażliwość na ludzką biedę. Wiele
osobistych rzeczy rozdawał ludziom, pożyczał
lub dawał pieniądze potrzebującym. W
sytuacjach konfliktowych starał się łagodzić
napięcia”.

Ks. Proboszcz i wikary razem obsługują
punkty katechetyczne. Ks. Kamiński uczy na
miejscu i w czterech punktach w terenie
dojeżdżając do nich motorowerem. Ks. wikary
ma sześć punktów w okolicy, do których
przybywa motorem. W porze zimowej jeżdżą na
religię końmi „a gdy i te zawiodły- mówi ks. wikary
Jan Pakieła- proboszcz brał kij do ręki i szedł na
katechizację pieszo. Czy ja w takim wypadku
mógłbym inaczej postąpić? Czyniłem to samo”.
Nic zatem dziwnego, że biskup wyjednał dla ks.
Kamińskiego u Ojca Świętego szambelanię jako
wyraz „uznania za pracę duszpasterską bez
wytchnienia, piękny przykład życia kapłańskiego,
znojny trud katechetyczny…”.

Mimo przybywania lat ks. proboszcz nie
dbał o własne zdrowie, a sił mu ubywało z racji

dolegliwości jaką sprawiała prostata. Poddał
się operacji 26 stycznia 1967 r.. Chciał jak
najszybciej powrócić do swoich obowiązków
kapłańskich. Nastąpiła infekcja, która
spowodowała, że ks. Kamiński, pojechał nie
do Cieksyna, a do brata, lekarza w Brodnicy.
U niego to szukał pomocy, któremu również
nie udało się przywrócić księdzu zdrowia. W
stanie beznadziejnym ks. proboszcz 12
kwietnia powrócił na plebanię. W swoich
ostatnich dniach nie skarżył się na cierpienia,
chciał pełnić obowiązki, do których powołał
go Bóg. Wysłuchawszy modlitwy wieczornej
ks. Kamiński zmarł 19 kwietnia 1967 r..

Jego pogrzeb był manifestacją całej parafii.
Licznie przybyli wierni, aby w ostatniej drodze
pożegnać swego kapłana. Trumna wprost
tonęła w kwiatach. W kondukcie pogrze-
bowym wzięło udział 80 księży wraz z
biskupem ordynariuszem.

Pamięć o ks. Tadeuszu Kamińskim do dziś
żywa jest wśród miejscowych parafian. To ich
również zasługa, że jedna z ulic Cieksyna nosi
Jego imię. W kwietniu minie 35 rocznica
śmierci tego duszpasterza pochowanego na
miejscowym cmentarzu. Wiem to na pewno,
że wierni nie zapomnieli o niej.

D. Dalecki
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