Dzień Dziecka Parafiada -

CMYK

W tym roku Dzień Dziecka w naszej gminie trwał przez tydzień.
Świętowany był, w pierwszym rzędzie przez szkoły i przedszkola.
Odbywały się zabawy, zawody sportowe, różnego rodzaju konkursy,
pikniki, wycieczki. Pomysłowości nikomu nie brakowało. Dorośli robili
wszystko, aby dzieci były zadowolone i zapomniały chociaż na krótko
o kłopotach dnia codziennego. Chciano, aby uśmiech zagościł na ich
twarzach. Czy to się udało? Trudno powiedzieć, bo coraz częściej
troski rodziców stają się troskami dzieci. Faktem jest jednak to, że

Dni Nasielska
W roku bieżącym obchody Dni Nasielska i Parafiada, połączone z
promocją gminy odbędą się w dniach 29 i 30 czerwca.
Organizatorzy imprezy zapraszają wszystkich mieszkańców naszej
gminy i okolicznych miast i miasteczek do przybycia w dniu 29
czerwca na plac przy Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku, a w
dniu 30 czerwca na lotnisko w Chrcynnie.
Zapraszamy nasielskie zakłady pracy , oraz wszystkie podmioty
gospodarcze z terenu całej gminy do zareklamowania swoich firm.
W programie dwudniowego festynu wiele atrakcji i niespodzianek,
które naprawdę warto zobaczyć. A będą to: występy zespołów
muzycznych, wystawa malarska i fotograficzna, przelot samolotem,
imprezy sportowe i różne pokazy, wesołe miasteczko. Nie zabraknie
również gwiazd polskiej estrady.

Szczegółowy program na plakatach i afiszach.
Początek imprezy w sobotę i w niedzielę o godz. 1400.
Na trasie Nasielsk – Chrcynno – Nasielsk oraz z poszczególnych
wiosek będą kursowały autokary.

Zapewniona pełna obsługa porządkowa, medyczna,
przeciwpożarowa.
Zabawa na placu przy Bibliotece Miejskiej rozwijała się w najlepsze
poszczególne imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem i to
zarówno dzieci jak i dorosłych.
Oprócz uroczystości środowiskowych zorganizowano też imprezę

dokończenie na str. 6

Organizatorzy

Alarm
w Dębinkach
W piątek 7 czerwca w godzinach przedpołudniowych u grupy dzieci
z miejscowej szkoły podstawowej wystąpiły objawy nieżytu żołądkowo
– jelitowego objawiające się bólem brzucha, biegunką, torsjami i
zasłabnięciami.
Dyrekcja szkoły i nauczyciele natychmiast zorganizowali pomoc.
Zaalarmowano placówki służby zdrowia z terenu gminy Nasielsk, tj.
stację pogotowia ratunkowego w Nasielsku, przychodnię w Nasielsku,
przychodnię w Pieścirogach. Dzięki ich współpracy wszystkim
zagrożonym osobom zapewniono pomoc medyczną. Chore dzieci
przewieziono do szpitali w Pułtusku (17 osób) i Nowym Dworze Maz.
(2 osoby). Do godz. 1800 stan chorych ustabilizował się i nie
stwierdzono zagrożenia życia.
Do szkoły przybyli natychmiast przedstawiciele władz gminnych.
Do akcji wkroczyła straż pożarna (straż nie tylko gasi pożary, ale
prowadzi też akcje ratownicze). Pracę rozpoczęła policja. W chwili
obecnej nie jest jeszcze znana przyczyna zaistniałej sytuacji.
Hospitalizowane dzieci wróciły już do domu.
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Z PRAC ZARZĄDU MIEJSKIEGO
W miesiącu maju Zarząd Miejski odbył
cztery posiedzenia .
W dniu 9 maja członkowie Zarządu
wyrazili zgodę na organizację festynu z
okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu
Szkolnego na Zespołu Szkół w Starych
Pieścirogach w dniach 31 maja i 1
czerwca. Równocześnie wyrażono zgodę
na sprzedaż napoi alkoholowych i piwa
podczas festynu przez panią Elżbietę
Rucińską z Nasielska.
Podczas wyjazdowej części obrad
członkowie
Zarządu
wizytowali
pomieszczenia Samorządowego ZOZ w
budynku zakładu „Instal” w Siennicy. W
związku z ogłoszeniem upadłości zakładu
analizowano
możliwość
dalszego
wykorzystywania części pomieszczeń na
potrzeby Ośrodka Zdrowia. Jednocześnie
omówiono z kierownictwem zakładu dalsze
wykorzystywanie przepompowni ścieków z
kolektora położonego we wsiach Mogowo,
Siennica i Pieścirogi.
Zarząd wyraził zgodę dyrektorowi
ZGKiM w Nasielsku na zakup urządzeń do
naprawy powierzchni asfaltowych dróg
gminnych.
Zarząd zaakceptował propozycję złożoną
przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych by pobyt dzieci ze
świetlic terapeutycznych na obozie w
Szczyrku sfinansować ze środków tej
Komisji.
mmm

Podczas drugiego posiedzenia w dniu 15
maja Zarząd wizytował Miejską Bibliotekę
Publiczną. Z dyrektorem tej placówki –
panem Stanisławem Tycem dokonano oceny
dotychczasowej działalności
oraz
wysłuchano wniosków zgłoszonych dla
polepszenia pracy tej miejskiej placówki
kulturalnej.
W związku z brakiem oferentów chętnych
do zagospodarowania terenów w Chrcynnie ,
Zarząd postanowił zmniejszyć kwotę
wywoławczą przetargu o 50 %.
Burmistrz B.Mucha poinformował
członków Zarządu o wynikach spotkania z
przedstawicielami fundacji „ Eko-Fauna”.
Fundacja ta zorganizowała na terenie wsi
Krzyczki przytulisko dla psów. Na spotkaniu
Burmistrz przekazał fundacji pismo
zawiadamiające o cofnięciu decyzji
zezwalającej na stworzenie schroniska dla
zwierząt.
Rada Sołecka z Pniewa wystąpiła do
Zarządu Miejskiego z podaniem o

wodociągowanie tej wsi . Zwrócono się
również o pomoc w rozwiązaniu problemu
jaki pojawił się na etapie opracowywania
dokumentacji technicznej tej inwestycji. Jest
nią brak zgody na przeprowadzenie linii
wodociągu przez posesję jednej z mieszkanek
tej miejscowości. Zarząd zapoznał się z
pismem oraz rozważył możliwość mediacji w
tej sprawie.
mmm

Społeczny komitet rozbudowy Szkoły
Podstawowej w Dębinkach zwrócił się do
Zarządu Miejskiego z pisemną propozycją
dobudowy na terenie tej szkoły hali sportowej
dla dzieci i młodzieży. Komitet zobowiązuje
się do sfinansowania dokumentacji
technicznej tej sali. Jednocześnie proponuje
by budowę rozpocząć jeszcze w roku
bieżącym. Powyższe pismo Zarząd
rozpatrywał na swym posiedzeniu w dniu 23
maja.
Zarząd jednomyślnie zdecydował o
udzieleniu pomocy finansowej ofiarom pożaru
ze wsi Psucin. Biorąc pod uwagę rozmiar
poniesionych przez pogorzelców strat ,
Zarząd przeznaczył kwotę 3500 zł.
Skarbnik gminy – pani Aniela Rogalska
przedstawiła Zarządowi informację o
realizacji budżetu gminy za cztery miesiące
bieżącego roku. Wykonanie dochodów i
wydatków budżetowych za ten okres
kształtuje się na poziomie 31,5 % planu
rocznego.
Na prośbę Rady Rodziców przy Zespole
Szkół w Pieścirogach Zarząd Miejski
postanowił ufundować nagrodę główną –
rower górski- na festyn organizowany z
okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu
Szkolnego.
W związku z trzecią rocznicą powstania
Klubu Sportowego „Sparta” Zarząd
Miejski wyraził zgodę na organizację
festynu sportowego na terenia Szkoły
Podstawowej w Nasielsku w dniu 9
czerwca b.r. Jednocześnie zezwolono pani
E. Rucińskiej z Nasielska na sprzedaż w
trakcie tego festynu napoi alkoholowych i
piwa.
mmm

Na ostatnim majowym posiedzeniu w dniu
29 maja Zarząd Miejski zapoznał się z
zasadami tworzenia okręgów wyborczych w
gminie Nasielsk. Po analizie otrzymanych
dokumentów członkowie Zarządu przygotują
propozycje podziału gminy na okręgi
wyborcze.
Wynotował M.W.

INFORMATOR
MIEJSKI
Komisariat Policji
tel. 997, Nasielsk 691-22-07,
691-23-77

Ochotnicza Straż Pożarna
tel. 998, Nasielsk 691-22-88

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999, Nasielsk 69-30-999

Pogotowie Gazowe
tel. 691-22-22

Pogotowie Energetyczne Nasielsk
tel. 691-24-21
(po godz.15.00 Płońsk - tel. 662-26-45)

Pogotowie Wodociągowe Nasielsk
tel. 691-24-96

Pogotowie Ratunkowe
wraz z ambulatorium dyżuruje
całodobowo w budynku Przychodni
przy ul. Sportowej w Nasielsku.

„Pomarańczowa linia”
Telefon zaufania dla osób z problemami alkoholowymi czynny:
wtorek - 16.00-20.00,
środa: 12.00-16.00, tel. 69-30-250.

Stacja Opieki - Centrum
Pielęgniarstwa Rodzinnego „Caritas”
Diecezji Płockiej
Gabinet zabiegowy w „Starej Plebanii”,
ul. Żwirki i Wigury 5 tel. 693-14-28, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.
7.30-19.00.
W soboty, niedziele i święta czynny
jest w godz. 8.00-10.00 i 16.00-18.00

Telekomunikacja Polska
Rozmównica T P S.A. czynna jest w dni
powszednie i w pracujące soboty w
godz. 7.00-21.00. W wolne soboty w
godz. 8.00-14.00. W niedziele w godz.
9.00-11.00.

Poczta Polska
Urząd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest
w dni powszednie i w pracujące soboty w godz. 8.00-18.00. W soboty w godz.
8.00-13.00. W niedziele urząd pocztowy jest nieczynny
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1. Plan inwestycyjny 2002r.

problemów komunikacyjnych przez Radę
Powiatu. Od kilku lat na utrzymanie i
modernizację dróg powiatowych w naszej
gminie radni przeznaczają około 70% z
funduszy, jakie posiada powiat na wszystkie
swoje drogi.
Również na drogach wojewódzkich widać
pracujące ekipy. Wymieniane i uzupełniane są
znaki drogowe, likwidowane ubytki w
nawierzchni. Odnowiono częściowo poziome
oznakowanie dróg (pasy i linie). W
poprzednim numerze informowaliśmy o
planowanych na rok bieżący pracach
2. Inwestycje ekologiczne – modernizacyjnych na kolejnych odcinkach
drogi Nasielsk – Przyborowice. Potrzeb jest
wysypisko.
dużo. Brakuje jednak pieniędzy.
Trwają prace przy budowie wysypiska
O pracach na drogach gminnych piszemy
odpadów komunalnych w
Jaskółowie. w innym miejscu tego numeru naszej
Prowadzi je firma ,,Melwobud” sp. z o.o z gazetki.
Ciechanowa. Tempo jest dobre. Prace są
prowadzone zgodnie z harmonogramem. W 5. Oświata
chwili obecnej wykonanych jest większość
prac ziemnych. Przeciąga się natomiast termin ponadgimnazjalna.
Matury 2002 przeszły już do historii. W
rozpoczęcia budowy wodociągu mającego
zaopatrywać wysypisko w wodę. Realizacja nasielskich szkołach średnich świadectwo
tego zamierzenia ważna jest nie tylko dla dojrzałości zdobyło 58 osób (49 w LO, 9 w
samego wysypiska. Do tej nitki wodociągowej ZSZ). W Zespole Szkół Zawodowych tytuł
ma być podłączonych kilka gospodarstw technika uzyskało 15 osób. Niestety, nie
wszyscy, którzy przystąpili do egzaminów
sąsiadujących z wysypiskiem.
maturalnych przeszli przez nie pomyślnie.
7 osób (4 w LO i 3 w ZSZ) będzie musiało
3. Inwestycje oświatowe.
w odpowiednim czasie powtórzyć egzamin
Informowaliśmy już, że prace przy
z jednego z przedmiotów w części pisemnej.
rozbudowie Zespołu Szkół nr 1(dawna SP nr
1) o blok żywieniowy dobiegają końca. W
W obydwu nasielskich szkołach średnich
najbliższych dniach przeprowadzony będzie
rozpoczął się nabór uczniów do klas
przegląd techniczny wykonanych prac pod
pierwszych. O zasadach rekrutacji
kątem przygotowania ich do ostatecznego
informowaliśmy szerzej w poprzednim
odbioru. Termin przekazania tej części
numerze Życia Nasielska. Zainteresowanie
inwestycji uległ przesunięciu z uwagi na
naszymi szkołami średnimi jest bardzo duże.
kłopoty z dostawą urządzeń wentylacyjnych
Na ostateczne wyniki trzeba jednak
z Krakowa. Obecnie urządzenia te są już
poczekać, ponieważ absolwenci gimnazjów
zamontowane i potwierdzone jest ich sprawne
mieli możność składania podań do kilku
działanie.
szkół i z tego przywileju skwapliwie
skorzystali.
Zarząd przygotował plan zamierzeń
inwestycyjnych na 2002r. Teraz zostanie on
zaopiniowany przez merytoryczne komisje
Rady. Ostateczna jego wersja zostanie
uchwalona przez Radę, co prawdopodobnie
nastąpi już na najbliższej sesji. Z chwilą
przyjęcia przez naszą władzę samorządową
planu zamierzeń inwestycyjnych będą
rozpoczęte procedury przetargowe mające na
celu wyłonienie wykonawców poszczególnych
zadań.

4. Drogi.

Na drogach przebiegających przez teren
naszej gminy prowadzone są intensywne
prace. To widać. Szczególnie cieszy
poszerzanie kolejnego odcinka drogi
powiatowej Nasielsk – Pomiechówek. Jej
znaczenie dla naszej gminy wynika nie tylko
z przynależności gminy Nasielsk do powiatu
nowodworskiego, ale również z tego, że jest
to najkrótsza trasa do zachodniej,
uprzemysłowionej części aglomeracji
warszawskiej oraz szlak pozwalający ominąć
zatłoczoną Warszawę przez pojazdy jadące
na południe Polski. Znaczenie to jeszcze
wzrośnie z chwilą zmodernizowania drogi
krajowej na odcinku od Pomiechówka do
przeprawy mostowej w Wierzbicy. Prace
przy przebudowie drogi powiatowej
przebiegają sprawnie. Na uwagę zasługuje
fakt życzliwego podejścia do naszych

Wieści z LO:
Przewidziane jest
prowadzenie
dalszych
prac
wykopaliskowych na nasielskim ,,kopcu”.
Rozpoczną się one najprawdopodobniej 9
sierpnia. Pod kierunkiem dwóch
pracowników naukowych z Instytutu
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk pracować będzie sześciu studentów.
Pomagać im będzie młodzież z Liceum
Ogólnokształcącego. Stroną organizacyjną
całego przedsięwzięcia kieruje dyrektor LO
p. Zdzisław Suwiński.
W okresie wakacji planowane są w szkole
prace remontowo – modernizacyjne.
Prowadzone będą wewnątrz szkoły, a ich
celem będzie podniesienie standardu
pomieszczeń dydaktycznych.
Złożony został wniosek do Kuratorium
Oświaty
o
przydział
pracowni
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multimedialnej. Potrzeba uruchomienia
nowej pracowni wynika m.in. z tego, że jedna
z klas pierwszych trzyletniego obecnie liceum
realizowała będzie poszerzony program
nauczania informatyki. Planuje się, że
pracownia ta będzie służyła nie tylko
uczniom, ale i społeczności lokalnej.
Wieści z ZSZ: Finalizowane są sprawy
związane z zakupem i ogrodzeniem nowych
działek dla szkoły.
Temat budowy szkolnej hali sportowej
jest wciąż aktualny. W tej sprawie
przychylne jest nowodworskie Starostwo
(organem prowadzącym szkoły jest powiat).
4 czerwca br. w Zespole Szkół Zawodowych
odbyło się spotkanie z udziałem: Pani
Wicestarosty, kierownika Wydziału Edukacji
Urzędu Powiatowego, dyrekcji szkoły,
przedstawicieli Rady Rodziców. Omówiono
na nim dalsze działania związane z budową
hali sportowej.
W ostatnim okresie zakupiono sprzęt
sportowy do ćwiczeń siłowych. Po zajęciach
lekcyjnych korzystają z niego mieszkańcy
Nasielska (głównie panie).
Uczniowie szkoły odnieśli w ostatnim
okresie kilka znaczących sukcesów. Szkolny
teatr ,,Bez nazwy” otrzymał wyróżnienie w
półfinale II Mazowieckiego Festiwalu
Teatrów Amatorskich. Sportowcy biegacze
zajęli I miejsce w powiatowych biegach
przełajowych
w
kategorii
szkół
ponadgimnazjalnych. Milena Kowalska zajęła
VII miejsce w skali diecezji w Ogólnopolskim
Konkursie Wiedzy Biblijnej.

6. Uciążliwe ciężarówki.
Mieszkańcy Nasielska skarżą się na
uciążliwości związane z przejazdem przez
miasto potężnych czterdziestotonowych
ciężarówek. Hałas, niszczenie nawierzchni
ulic i dróg oraz pęknięcia widoczne na
ścianach domów to tylko niektóre z tych
uciążliwości. Do tego pojazdy te rozwijają na
terenie zabudowanym szybkość powyżej
60km/godz. W tej sprawie nie potrzebne są
żadne dodatkowe decyzje władz. Drogi
gminne, powiatowe i wojewódzkie o
trzycyfrowej numeracji nie są przystosowane
do tego rodzaju pojazdów i ruch ich na tego
rodzaju drogach jest, mówiąc delikatnie,
nielegalny.

7. Ciekawe spotkania.
Na zaproszenie SKL-RNP i Komitetu
Nasza Mała Ojczyzna przybył do Nasielska
światowej sławy kardiochirurg, senator prof.
Zbigniew Religa. Spotkanie, którego był
honorowym gościem, poświęcone było
problematyce służby zdrowia i aktualnej
sytuacji gospodarczo – politycznej w kraju.
Notował AZ.
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Gospodarka komunalna i jej problemy
Do podstawowych zadań, jakie przypisano
Zarządowi Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
(ZGKiM)
należy:
zaopatrzenie mieszkańców w wodę,
administrowanie budynkami komunalnymi,
opieka nad zielenią miejską, utrzymanie
czystości, zaopatrzenie mieszkańców w gaz
bezprzewodowy. Ostatnio firmie tej przybyło
nowe i to bardzo poważne zadanie:
utrzymanie dróg gminnych. Nie są one jeszcze
w pełni zinwentaryzowane (następowały
zmiany własności dróg), ale szacuje się, że ich
długość sięga 200 km.
Od dawna wiadomo, że w całym kraju
brakuje środków na budowę i modernizację
dróg oraz na ich utrzymanie. Podobnie jest i
u nas. Do tego nasz ZGKiM nie posiadał
potrzebnego do prac na drogach sprzętu ani
doświadczenia. Oczekiwania były duże,
możliwości więcej niż skromne .
Już pierwsze działania wykazały, że w
zakładzie poważnie potraktowano przyjęte
obowiązki. Sprawdzianem gotowości do
realizacji zadań była akcja zimowa. Natura
nie była łaskawa. Śniegu i lodu było sporo.
Jednak drogi gminne były dobrze odśnieżone.
I, co ważne, były lepiej utrzymane niż w
latach poprzednich. Koszt tej akcji też nie był
zbyt wysoki. Zamknął się kwotą poniżej 30
tys. zł.
Nawierzchnie naszych dróg są
wyeksploatowane do ostatnich granic, a zima
powiększyła jeszcze dzieło zniszczenia. Aby
sprostać zadaniom postanowiono zakupić
sprzęt, który pozwoliłby na szybkie usuwanie
ubytków w nawierzchni. Najważniejsze z
nowych urządzeń nazywa się recykler.
Pozwala ono na przerób zerwanego asfaltu,
który dotąd wyrzucano na wysypiska. Teraz
dzięki recyklerowi łata się nim dziury.
Inne, zakupione ostatnio przez ZGKiM
urządzenia do naprawy dróg utwardzonych
to: zagęszczarka płytowa, młot do kucia
asfaltu i betonu, agregat prądotwórczy, piła

do wycinania asfaltu, tzw. ,,skoczek” do modernizacje.
zagęszczania gruntu po wykopach.
Duży nacisk położono na ekologię.
Urządzenia te kosztowały około 100tys. zł. Zakupiono 15 zestawów do segregacji
Ponadto już wcześniej firma zakupiła koparko odpadów. Sprowadzono prasę do folii i
– spycharkę Białoruś i równiarkę oraz ciągnik makulatury. Przybyło estetycznych koszy
Ursus. Sprzętu do utrzymania dróg jest więc ulicznych. Wysypisko w Kosewie zostało
coraz więcej, ale do pełnego zabezpieczenia ogrodzone. Doprowadzono do niego energię
potrzeb jest jeszcze daleko.
elektryczną. Ważne jest też to, że do minimum
Rok obecny jest rokiem podsumowań w zmniejszono ilość wyłączeń wody
pracy samorządów. Od trzech lat ZGKiM jednocześnie w całym mieście.
funkcjonuje pod zarządem nowej dyrekcji.
Nasze miasto i gmina posiada jeszcze wiele
T r u d n o
ocenić pracę
firmy, która
wykonuje
usługi nie
pracując
jednak dla
z y s k u .
Zyskiem zaś
jest lepsza
obsługa
m i a s t a ,
gminy
i
mieszkających
tu ludzi. Aby
łatwiej było
każdemu z
nas dokonać
oceny i aby
była ona w
m i a r ę
obiektywna
Duma nasielskich drogowców z ZGKiM Recykler (urządzenie do odzyskiwania maszy
przypomnę
kilka faktów. asfaltowej.
Wzrósł majątek firmy, a pieniądze na zakup nie rozwiązanych problemów. I długo jeszcze
nowych maszyn i urządzeń nie pochodziły z nie będą wszystkie rozwiązane. Przy ocenie
dotacji, lecz prawie w całości zostały trzeba porównać możliwości i dokonania.
wypracowane przez zakład. Z większych Wtedy wyciągnąć można tylko jeden wniosek:
zakupów wymienię jeszcze samochód Zarząd Gospodarki Komunalnej i
śmieciarkę, samochód asenizacyjny, trzy Mieszkaniowej kierowany przez dyrektora p.
komputery. Starano się także podwyższać Wojciecha Sierzputowskiego dobrze służy
wartość używanego do tej pory sprzętu i miastu i gminie.
AZ.
samochodów poprzez ich remonty i

Moniki Głębowicz
droga do gwiazd
W tym roku już dwukrotnie pisaliśmy o Monice Głębowicz. Młoda
piosenkarka z Nasielska krok za krokiem pnie się na szczyty estradowej
kariery. A nie jest to łatwe. Jest pracowita. Ma talent. Czy to wystarczy,
aby skromna dziewczyna z małego miasteczka weszła do ekstraklasy
polskich piosenkarek ?
Rywalizacja w konkursie TVN – Droga do Gwiazd wkroczyła w
nową i decydującą fazę. Zwycięzcy poszczególnych wydań tego
konkursu zostają poddani kolejnej ocenie. Tym razem jurorami będą
jednak nie wybitni znawcy tej dziedziny sztuki, ale widzowie. To my
będziemy decydować, kto jest najlepszy z najlepszych. W sobotnie
wieczory oglądajmy więc w TVN-ie audycję Droga do Gwiazd.
Powtórzony zostanie konkursowy występ Moniki. Jeżeli uważamy, że
Monice należy się miejsce wśród elity tego konkursu, zadzwońmy na
podany po jej występie numer lub wyślijmy SMS. Ona na to zasłużyła.

ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

STR. 5

KRONIKA POLICYJNA
Kradzieże
Nocą 2/3 maja z posesji w Borkowie
nieznani sprawcy skradli samochód marki
„Seicento” będący własnością Dominiki K. z
Warszawy. Wartość pojazdu wyceniono na
22.000 zł.
4.05. z przed sklepu przy ul. Warszawskiej
nieznany sprawca skradł rower górski będący
własnością Marka N. Stratę wyceniono na
400 zł.
6 maja z terenu budowy domku
jednorodzinnego przy ul. Młynarskiej
skradzione zostały silnik elektryczny i
przewody łączeniowe o wartości 300 zł. W
wyniku podjętych działań policja ustaliła
sprawców kradzieży i odzyskała łupy.
Nocą11/12 maja na terenie stacji PKP ze
stojącego pociągu nieznani sprawcy dokonali
kradzieży 8 zaworów rozrządu powietrza .
Nocą 14/15 maja nieznani sprawcy skradli
z posesji w Starych Pieścirogach samochód
„Polonez” będący własnością Grzegorza R.
Stratę wyceniono na kwotę 4000 zł.
23 maja w Nowych Pieścirogach nieznany
sprawca włamał się do zaparkowanego przy
ul. Srebrnej samochodu „Polonez” . Z
pojazdu skradziony został radioodtwarzacz
„Sony” wartości 600 zł.
Nocą 24/25 maja w Słustowie nieznany
sprawca włamał się do zaparkowanego
samochodu „Polonez” Wiesława B. Złodziej
skradł portfel z dokumentami i pieniędzmi
oraz radioodtwarzacz samochodowy.
25 maja w Borkowie nieznany sprawca
włamał się do samochodu „Skoda Felicja”
skąd skradł radioodtwarzacz „ JVC” wartości
500 zł na szkodę firmy „ Dr Witt”
Nocą 28/29 maja z terenu budowy domku
jednorodzinnego w Budach Siennickich
nieznani sprawcy skradli betoniarkę 80 l.
Poszkodowany -Jacek Sz. wycenił stratę na
kwotę 500 zł.
31.05 stwierdzono kradzież z działki
rekreacyjnej w Cieksynie 37 słupków
ogrodzeniowych wartości 500 zł na szkodę
Henryka D.

OKRADLI KINO
Kiedy porządni ludzie śpią, po mieście
grasują „hieny” – inaczej złodzieje.
W jedną z czerwcowych nocy owe hieny
włamały się do budynku kina. Włamania
dokonano po wyłamaniu drzwi od strony
skweru i skradziono sprzęt nagłaśniający.
Największą stratę poniosła kulturalna
młodzież, która korzystała z tego sprzętu na
zajęciach kół muzycznych, oraz nasielskie
zespoły muzyczne, które używały go podczas
prób i na koncertach.
Teraz, aż do odwołania, zajęcia zostały
wstrzymane.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzi
nasielska Policja i ma już wytypowanych
ewentualnych sprawców włamania.

3 czerwca w Wiktorowie kilka osób
narodowości cygańskiej wykorzystując
nieuwagę Jerzego D. dokonało kradzieży
pieniędzy w kwocie 1100 zł. W wyniku
podjętych przez policję działań zatrzymano
złodziei i odzyskano pieniądze.
4 czerwca w Krogulach nieznani osobnicy
narodowości cygańskiej wykorzystując
nieuwagę Tadeusza B. skradli z mieszkania
poszkodowanego portfel z pieniędzmi w
kwocie 1500 zł.
5 czerwca na terenie firmy „Binder”
Andrzej A. skradł 2 rowery górskie
pozostawione przez pracowników tej firmy.
Podjęte przez policję działania doprowadziły
do ustalenia sprawcy kradzieży i odzyskania
jednego ze skradzionych rowerów.

Czarny maj na
nasielskich drogach
2 maja w Nasielsku na skrzyżowaniu ulic
Kościuszki i POW kierujący „Polonezem”
Hubert O. wymuszając pierwszeństwo
p r z e j a z d u
doprowadził do
kolizji
z
nadjeżdżającym
motocyklem
marki „Honda”.
K i e r u j ą c y
motocyklem
Marek M. i jego
p a s a ż e r k a
przewiezieni
zostali do szpitala
w Pułtusku.
14 maja w
miejscowości
Kosewo kierujący
samochodem
„Polonez” Leszek
L. najechał na
jadącą rowerem
Jolantę Sz. W
wyniku zdarzenia
kobieta doznała
złamania ręki i
ogólnych obrażeń
ciała.
14.05.
w
Nasielsku jadący ulicą POW na motorowerze
Zbyszko C. nagle skręcił na lewą stronę jezdni
wprost pod wyprzedzający go samochód
„Opel Astra”. Kierujący motorowerem doznał
poważnych obrażeń ciała i został
przewieziony do szpitala.
17.maja w Pianowie, Krzysztof Z.
kierujący „Fiatem126p” nie zachował
należytej ostrożności przy wykonywaniu
manewru wyprzedzania samochodu marki
„Star” i doprowadził do zderzenia z tym
pojazdem. Kierujący maluchem i jego pasażer
doznali obrażeń ciała i zostali odwiezieni do
szpitala w Pułtusku.
Również 17 maja w Nasielsku na ulicy
Warszawskiej Andrzej Cz. kierujący
samochodem marki „BMW” zjechał nagle na

lewą stronę jezdni i doprowadził do czołowego
zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka
„Fordem fokus” kierowanym przez Pawła P.
Obydwaj kierowcy zostali przewiezieni z
poważnymi obrażeniami do szpitala.
22maja w miejscowości Mazewo
Włościańskie kierujący samochodem
„Renault” Waldemar Z nie zachował należytej
ostrożności podczas manewru wyprzedzania
i doprowadził do zderzenia z nadjeżdżającym
Volkswagenem Transporter . W wyniku tego
tragicznego zderzenia śmierć poniosła
pasażerka „Renault”, a kierujący tym autem
z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala.
28 maja na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego
i Warszawskiej w Nasielsku kierujący
„Polonezem” Bogumił Z. potrącił
przechodzącego przez jezdnię Kazimierza P.
Pieszy ze złamaniem barku i nogi został
przewieziony do szpitala w Pułtusku.
1 czerwca w Chechnówce, Andrzej R.
wycofując “Fiata 126p” z polnej drogi na
drogę publiczną wyjechał wprost pod
nadjeżdżającą „Nexię” kierowaną przez

Annę O. Obrażeń ciała doznał pasażer
malucha.

Pijani na drodze
17 maja w Andzinie zatrzymany został
przez policję do kontroli drogowej jadący
rowerem Józef P. Badanie alkomatem
wykazało 1,42 promila alkoholu w powietrzu
wydychanym przez rowerzystę.
22 maja w Starych Pieścirogach
zatrzymano do kontroli drogowej jadącego
„Fiatem126p” Marka Sz. z Nowin. U
kierującego stwierdzono stan nietrzeźwości
potwierdzony w badaniu alkomatem. Miał
2,30 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
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Dzień Dziecka
dokończenie ze str. 1

specjalnie zaproszeni na to dziecięce
o charakterze gminnym. Dowieziono na nią dzieci z całej prawie gminy.
spotkanie.
Odbyła się ona 1 czerwca na placu przed biblioteką miejską i w hali
Dużym zainteresowaniem nasielskich
sportowej. Jej inicjatorem i koordynatorem wszystkich poczynań z
dzieci
cieszył się występ formacji tańca
nią związanych był nowy dyrektor Biblioteki Miejsko – Gminnej p.
nowoczesnego ,,Tańczące Dziewczyny” z
Stanisław Tyc. Uważał, że placówka, którą obecnie kieruje była
Gminnego Ośrodka Kultury w
zawsze otwarta na dzieci i ich potrzeby i tak powinno być nadal.
Pomiechówku. Piękne i barwne stroje,
Wspólnie z osobami kierującymi placówkami, które mają
ciekawe układy taneczne sprawiły, że
bezpośredni kontakt z dziećmi ustalono, że należy skoncentrować
wszyscy skupili się w tej części sali, w której
siły i środki finansowe i zorganizować jedną wspólną imprezę o
odbywał się ich występ. Młode tancerki
charakterze gminnym. Razem z biblioteką miejską imprezę
nagrodzone zostały rzęsistymi brawami.
współorganizowały następujące placówki: Nasielski Ośrodek
Impreza zorganizowana z okazji Dnia
Kultury, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hala
Dziecka była bardzo udana. Wpływ na to
Sportowa.
miał z pewnością fakt wspólnego działania
Program imprezy był bardzo bogaty. Jednym z jego punktów
kilku instytucji dla osiągnięcia wspólnego celu. A może warto
było wręczenie nagród laureatom konkursów plastycznego i
czytelniczego zorganizowanych
przez Bibliotekę Miejsko – Gminną
na temat znajomości książek Kornela
Makuszyńskiego.
Głównym
elementem dekoracji placu przy
bibliotece była pokonkursowa
wystawa prac plastycznych dzieci.
Słodkie upominki przygotowano dla
wszystkich prawie dzieci, które
przybyły na spotkanie przy
bibliotece, a zwłaszcza dla tych,
którzy brali udział w różnego rodzaju
konkursach.
Zabawa rozwijała się w najlepsze.
Za panią wodzirej pląsało coraz
więcej dzieci. Wciąż przybywali nowi
uczestnicy zabawy. Wszyscy byli
radośni. Tylko niebo było z każdą
chwilą bardziej zachmurzone. Zaczął
padać
deszcz.
Dzieci
były
zawiedzione, widziały bowiem wciąż
nowe osoby, które przygotowywały
się do występów. Na tę okoliczność
organizatorzy
byli
jednak
przygotowani. Padło hasło: hala.
Kiedy pierwsze osoby dotarły na Dziecięcej widowni bardzo podobał się występ tancerek z GOK-u w Pomiechówku
miejsce, drzwi były szeroko otwarte,
a uśmiechnięty kierownik placówki zapraszał wszystkich do
środka. Szybko przeniesiono sprzęt nagłaśniający i inne rekwizyty byłoby powielić tę inicjatywę w innych dziedzinach życia naszej
i zabawa rozpoczęła się na nowo. A prowadzili ją profesjonaliści gminnej społeczności?
AZ.

CLIVE HARRIS
W NASIELSKU
21.06.2002r. godz. 8.30
Nasielski Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 12

Bilety można odbierać w
Nasielskim Ośrodku
Kultury
od środy 19.06.2002r.
Deszcz na krótko przerwał zabawę w Dniu Dziecka. Każdy chronił się gdzie mógł
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Strażackie manewry
W sobotę 25 maja w kilku miejscowościach
naszej gminy zawyły syreny umieszczone na

pozorowanie pożaru.
Planowe ćwiczenia Kompanii Odwodowej
jednostek państwowej i
ochotniczej
straży
pożarnej z terenu
czterech powiatów:
Warszawy Wschód i
Zachód, Legionowa i
Nowego
Dworu
zlokalizowano
na
terenie gminy Nasielsk
w kompleksie leśnym po
byłej
jednostce
wojskowej. Miały one
za zadanie zgrywanie

STR. 9
Komendant p. Zbigniew Zarański
zadysponował do wykonania zadania 4
jednostki z terenu gminy. Ponieważ wykonanie
tego zadania przekraczało możliwości naszych
jednostek, Komendant zwrócił się o pomoc do
stanowiska kierowania służbami p.poż. z
powiatu. Zadysponowano wejście do akcji
kolejnych jednostek z powiatu. Ponieważ pożar
rozszerzał się, zwrócono się o pomoc do
stanowiska kierowania w województwie. Do
akcji gaśniczej skierowano kolejne jednostki z
Kompanii Odwodowej obejmującej swym
zasięgiem kilka powiatów.
Zadanie zostało wykonane, cel został
osiągnięty. Słowa te padły w czasie
podsumowania. Szczególnie duże korzyści z
tego typu szkolenia wynieśli strażacy ochotnicy.
Na podkreślenie zasługuje też fakt, że tak

Akcja gaszenia pożaru kompleksu leśnego w Chrcynnie
strażackich remizach. W kilka minut później
ulicami miasta i drogami wiejskimi przejeżdżały
jedne za drugimi czerwone wozy bojowe z
błyskiem świateł i przerażającymi sygnałami
dźwiękowymi. W takich sytuacjach zwykle
oglądamy się bojaźliwie na wszystkie strony, a
szczególnie w tę stronę, gdzie mieszkamy lub
gdzie mieszka ktoś z naszych bliskich. Jednak
w mieście nie było nic widać. Dymy nad lasem
w miejscowości Chrcynno dostrzegli zaś ci,
którzy podróżowali drogą Warszawa - Nasielsk.
Niektórzy informowali o swych spostrzeżeniach
odpowiednie służby.
Dzwoniących uspokajano, że to tylko
ćwiczenia i wszystko jest pod kontrolą.
Reakcja ludzi postronnych świadczyła, że
dobrze spisali się strażacy odpowiedzialni za

jednostek do działań w
różnych warunkach i
różnym terenie. Ich
tematem było gaszenie
pożaru lasu. Tego typu
zagrożenie wymaga od
strażaków szczególnie
dużych umiejętności i
wiedzy.
Zajęciami kierował zca
komendanta
Leśne dróżki zapeniły się samochodami strażackimi
powiatowego PSP w
Nowym Dworze Maz.
kpt. Mariusz Torbus. W strażackich manewrach dużych ćwiczeń strażackich w Nasielsku jeszcze
wzięło udział 14 jednostek PSP i OSP. nie było. Niektórych obserwatorów ćwiczeń
Zapoczątkował je telefon od ochrony obiektu dziwiło to, że nie dotarli na nie przedstawiciele
do komendanta gminnego OSP o pożarze lasu. nadleśnictwa.
AZ.

W trosce o nasze zdrowie

Opryskiwacze muszą
być badane !!!
Obowiązek ten wynika z USTAWY i z
odpowiedniego rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Myślę,
że lepiej byłoby jednak, gdyby poczucie tego
obowiązku wynikało z naszej świadomości i
wiedzy o tym, jak niebezpiecznymi środkami
musimy się posługiwać, aby żywności
wystarczyło dla wszystkich i aby ta żywność była
zdrowa. Środki ochrony roślin są dla ludzkości
błogosławieństwem.
Nieodpowiednio
stosowane mogą być jednak trucizną. Tak samo
jest z lekarstwami, które stosowane w sposób
odpowiedni leczą. Mogą jednak truć, czego
dowodem jest stosowanie leków przez
samobójców w celu pozbawienia siebie życia.
W pełni sprawny opryskiwacz zapewnia
skuteczną ochronę roślin oraz w decydujący
sposób wpływa na zmniejszenie kosztów
przeprowadzanych zabiegów (występuje tu
podobieństwo do samochodu, gdzie dobrze
uregulowany gaźnik, pozwala zużyć mniej
paliwa). Używanie w pełni sprawnych

opryskiwaczy ma niewątpliwy wpływ na
czystość środowiska.
Wydaje się, że przytoczone tutaj
argumenty powinny przekonać nas o
konieczności stosowania się do
odpowiednich w tej sprawie przepisów.
Przytoczę najważniejsze z nich.
1. Każda osoba stosująca środki ochrony
roślin oraz nabywająca środki zaliczane do
bardzo toksycznych i toksycznych powinna być
przeszkolona przez specjalne jednostki
organizacyjne
upoważnione
przez
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
oraz uzyskać świadectwo ukończenia takiego
szkolenia.
2. Każdy rolnik zobowiązany jest do
prowadzenia ewidencji
zabiegów
wykonywanych przy użyciu wszystkich
środków ochrony roślin. W Urzędzie Miejskim
w pokoju nr 6 u p.Bogdana Ruszkowskiego
można uzyskać informacje o terminach
prowadzenia szkoleń (są odpłatne). Tam też są

wzory arkuszy, na
których
prowadzić
będziemy ewidencję
używanych środków
ochrony roślin.
3.
Każdy
opryskiwacz podlega
badaniu (ocenie stanu
technicznego)
w
odstępie nie dłuższym
niż dwa lata. Pierwsze
badanie winno być
wykonane do 31
grudnia 2001r. A więc termin już minął !!!
Dowodem dopuszczenia opryskiwacza do
użytku (atest) jest znak kontrolny z numerem.
Umieszczają go na badanym sprzęcie tylko firmy
upoważnione przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin do przeprowadzania badań
stanu technicznego opryskiwaczy (mogą być to
firmy z innych powiatów). Firmę taką wybiera
rolnik !!! Firma upoważniona do oceny stanu
technicznego opryskiwaczy i dokonująca
ewentualnych napraw nie jest jednocześnie
upoważniona do prowadzenia kontroli czy nasz
sprzęt posiada atest czy też go nie posiada. Takich
kontroli mogą dokonywać tylko inspektorzy
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin.
Wynotował AZ.
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Co z wodociągiem w Cieksynie ?
O wodociągu tym pisaliśmy wielokrotnie
w rubryce ,,Krótko”. Przekazaliśmy
informację o oddaniu do użytku stacji
uzdatniania wody. Wszystko byłoby w
największym porządku, gdyby nie jedno ,,ale”.
Otóż stacja pracuje (a więc są koszty), ale nikt
nie odbiera wody. A pracuje dlatego,
ponieważ, w przeciwnym wypadku,
nowoczesne, a co najważniejsze, drogie
urządzenia, jakie tam zainstalowano, uległyby
zniszczeniu.
W oparciu o dokumenty spróbowaliśmy
ustalić czy wszystko przebiega zgodnie z
planem, czy też są jakieś niedociągnięcia, za
które wszyscy płacimy.
4.IX.2002r zawarte zostało porozumienie
między Zarządem Miejskim a Społecznym
Komitetem Wodociągowania Wsi w Rejonie
Cieksyna. W dokumencie tym Komitet
zobowiązał się do partycypowania w kosztach
budowy stacji uzdatniania wody, a gmina do
wykonania stacji. Termin realizacji tej części
inwestycji ustalono na koniec grudnia 2001r.
Ta część zobowiązań jest już zrealizowana.
Równolegle, z tą samą datą, było zawarte
porozumienie w sprawie finansowania i
terminów realizacji sieci wodociągowej.
Społeczny Komitet zobowiązał się do
wykonania dokumentacji projektowej i
kosztorysowej sieci w następujących
miejscowościach: Cieksyn, Andzin,
Wiktorowo, Malczyn, Konary, Mokrzyce
Dworskie,
Ruszkowo,
Mokrzyce
Włościańskie, Lelewo, Zaborze, Dobra Wola,

Borkowo, Pieścirogi Stare. Inwestycję
podzielono na etapy. Etapami miała być
też wykonywana i dostarczana
dokumentacja.
W pierwszym etapie planowano
doprowadzić sieć do szkoły. Ostateczny
termin złożenia dokumentacji (po
aneksach) ustalono na koniec września
2001r. Dokumentacja została złożona,
ale przewidywany fragment sieci nie
został wykonany ze względu na brak
środków w budżecie.
Termin złożenia dokumentacji na
drugi etap budowy: Cieksyn (ale bez
działek), Andzin, Wiktorowo, Mokrzyce,
Konary, Malczyn, Ruszkowo, Pieścirogi
Stare (część zachodnia) ustalono na
dzień 30.XI. 2001r. Do dnia dzisiejszego
brak dokumentacji.
Termin złożenia dokumentacji na etap
trzeci: Cieksyn (działki), Borkowo,
Lelewo, Zaborze ustalono na dzień
31.XII 2001r. Do dnia dzisiejszego ta
dokumentacja również nie została
złożona.
Brak dokumentacji powoduje, że
gmina nie może planować środków. Nie
można też rozpocząć budowy, ponieważ
do uzyskania pozwolenia na budowę Jedyny jak dotąd punkt poboru wody z nowoczesnej
wymagana jest kompletna dokumentacja stacji uzdatniania wody w Cieksynie
projektowo – kosztorysowa.
Wydaje się, że dotychczasowa współpraca jednak, że w najbliższym czasie zobowiązania
gminy ze Społecznym Komitetem nie układa Komitetu zostaną zrealizowane, a ludzie
się najlepiej. Władze samorządowe liczą otrzymają wreszcie oczekiwaną od lat wodę.
AZ.

„Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostaje
to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy
marzyć wszyscy razem, Będzie to już początek
nowej ery”.

Dzień Dziecka w Pieścirogach
Miesiąc maj to zaproszenie do zabaw i
radości! Właśnie w takim klimacie w
Pieścirogach Starych przy Zespole Szkół nr 2
w dniach 31.05. - 01.06. br. odbył się festyn z
okazji Dnia Dziecka i Święta Sportu
Szkolnego. To dzięki zaangażowaniu Rady
Rodziców oraz dobrym sercom i hojności
sponsorów, dzieci i społeczność lokalna mogła
mile spędzić czas.
Przy dźwiękach muzyki odbywały się różne
konkurencje sportowe, sprzedaż prac
uczniowskich i kwiatów doniczkowych oraz
loteria fantowa, której główną nagrodą był
rower górski ufundowany przez Zarząd
Miasta. Dużą atrakcją dla dzieci i młodzieży
było wesołe miasteczko i romantyczne
przejażdżki bryczką. Dziewczęta zaciekawił
z pewnością pokaz sukien wieczorowych.
Chłopcy zaś wykazywali zainteresowanie
sprawnością psa policyjnego.
Wszystkim smakowała wykwintna
grochówka przygotowana przez Straż
Pożarną z Nasielska. Bardziej łakomi mogli
skorzystać ze stoisk z ciastem, frytkami,
gorącą kiełbaską oraz różnymi napojami.

Podczas festynu
działał punkt
medyczny, gdzie
m i e r z o n o
ciśnienie oraz
pobierano krew.
M i m o
sobotniego
deszczu wszyscy
bawili
się
doskonale
do
późnych godzin
wieczornych.
Wspólna praca
wielu
ludzi
pozwoliła
na
zgromadzenie
dodatkowych
ś r o d k ó w
finansowych w
kwocie 6.900 zł (sześć tysięcy dziewięćset) na
bieżące potrzeby szkoły.
Dyrekcja Szkoły, Rada Rodziców i
Samorząd uczniowski składają szczególne
podziękowania wszystkim , którzy przyczynili

się do zorganizowania tego święta.
Mamy nadzieję, że ta impreza
zapoczątkuje proces większej integracji
środowiska lokalnego w którym żyjemy i
pragniemy żyć coraz lepiej.
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Kościół ewangelicki i jego wyznawcy na
Ziemi Nasielskiej
Polska kraj słynący od wieków z tolerancji
religijnej w swoich granicach mieściła wiele
różnych wyznań oraz sekt religijnych. W
Królestwie Polskim oraz w Rzeczpospolitej
Szlacheckiej schronienie znaleźli m.in.
zarówno wyznawcy obrządku mojżeszowego,
prawosławnego, unickiego, również i
mahometanie, luteranie oraz kalwini. Liczne
były ośrodki, w których przebywali husyci, czy
bracia arianie. Ominęły nasze państwo liczne
rzezie skierowane przeciwko innowiercom,
jakie miały miejsce w dziejach Europy.
Przypomnieć by tu można świętą inkwizycję
wraz z płonącymi stosami, francuską rzeź
hugenotów. Są to tylko nie liczne przykłady,
których było znacznie więcej.
Dziś gdy w przeważającej części naszą
gminę zamieszkuje ludność wyznania
katolickiego, aż trudno sobie wyobrazić, że
kiedyś było inaczej. A nie mówię tu wcale o
czasach bardzo odległych. Trzy religie
wspólnie egzystowały na Ziemi Nasielskiej do
czasu II wojny światowej. Mam tu na myśli
wyznania: katolickie, mojżeszowe, a także
ewangelickie. Z historią Żydów nasielskich
oraz ich wyznania religijnego mogliśmy już
wielokrotnie zapoznać się na łamach Życia
Nasielska.
Ja natomiast chciałbym przybliżyć zarys
problematyki osadnictwa ewangelickiego.
Samo powstanie tego nurtu religijnego
wzięło swój początek od sławetnego
wystąpienia Marcina Lutra. Ogłosił on 31
października 1517 roku 95 tez, które przybił
na drzwiach kościoła w Wittenberdze.
Domagał się w nich m.in. uznania Biblii za
główne źródło poznania praw wiary, komunii
pod dwiema postaciami, zniesienia celibatu
księży. Dążył także do zlikwidowania
Kościoła jako instytucji oraz uznania jego
podległości władzy świeckiej. Był
orędownikiem wprowadzenia do nabożeństw
języka narodowego. Tezy Lutra spotkały się
z aktywnym poparciem wśród wielu z książąt
niemieckich, przyczyniając się tym samym do
podziału w kościele chrześcijańskim. Jego
religia znalazła licznych zwolenników
również i w Polsce (a zwłaszcza na terenie
Prus).
Do naszego kraju religia ta przybyła wraz
z kolonistami niemieckimi, jak również
wskutek kontaktów
handlowych
prowadzonych z naszymi zachodnimi i
północnymi sąsiadami. Także Polska szlachta
stykała się z tym wyznaniem podczas
pobierania nauki na uniwersytetach
niemieckich.
Jednakże sam proces napływu osadników
niemieckich przebiegał warstwowo. Trzeba
pamiętać, że na Mazowszu, oprócz Niemców
byli także Holendrzy (bardzo często
utożsamiani z Niemcami). Pierwsza fala
napływu ludności niemieckiej miała z
pewnością miejsce już w średniowieczu.
Wtedy to koloniści sprowadzeni przez Zakon

Krzyżacki, przenosili się na Mazowsze.
Sprzyjające okoliczności ku napływowi
ludności niemieckiej miały miejsce również
po hołdzie pruskim z 1525 roku i wojnie ze
Szwedami prowadzonej w latach 1655-1660.
Jednak największej migracji na tereny
Mazowsza doczekaliśmy się za panowania
królów z dynastii Wettinów (jak to było w
zwyczaju monarcha otaczał się swoimi
krajanami oraz sprzyjał ich napływowi i
osadnictwu) oraz po trzecim rozbiorze
Polski.
Do
czasu
powstania
Księstwa
Warszawskiego
Ziemia
Nasielska
administracyjne należała do zaboru
pruskiego. Władze cesarskie wysiedlały
(zwano to potocznie rugami) polskich
rolników z ich gospodarstw, osadzając na
nich Niemców. Starano się także odkupić
ojczystą ziemię, ale nie było wielu chętnych
do sprzedaży ojcowizny. Zachęcano
jednocześnie Polaków do kupna większego
areału na terenie Prus, niż ten, który tu
posiadali oferując cenę taką jaką otrzymaliby
za ojcowiznę.
Kolonizatorzy niemieccy osiedlali się
przeważnie tam, gdzie występowała
urodzajna, żyzna gleba. Na Ziemi Nasielskiej
swoje gospodarstwa lokowali między innymi
we wsiach: Konary, Winniki, Chlebiotki,
Mazewo, Mogowo, Dębinki, Pieścirogi,
Studzianki. W wyżej wspomnianych
miejscowościach stanowili większość lub co
najmniej połowę mieszkańców danej osady.
W roku 1817 w parafii Cieksyn, znajdującej
się na 5 miejscu pod względem liczby
akatolików (tak nazywano osoby wyznań
reformowanych) w diecezji płockiej mieliśmy
ich 468. Parafia Nasielsk będąca na 11
pozycji liczyła 317 wyznawców religii
ewangelickiej. W roku 1897 nasielski filiał
(przypominający strukturę naszego
dekanatu) ewangelicki miał 1014 dusz, a w
roku 1921 już 1500 wiernych.
Jak już wspomniałem, mieszkający na
naszej ziemi Niemcy to przeważnie
Ewangelicy. Piszę „przeważnie”, gdyż w
Konarach osiedlali się także Babtysci, gdzie
pobudowali własny kościół.
Obiekt ten nadal istnieje w
krajobrazie naszej gminy.
Ogólny
wystrój
sal
modlitewnych w świątyniach
ewangelickich był ubogi.
Zazwyczaj stanowił go stół
służący za ołtarz. Obok niego,
na kamieniu, stał talerzyk ze
święconą wodą. Jedynym
dopuszczonym obrazem, był
portret Marcina Lutra
wiszący nad drzwiami
wejściowymi.
Po
obu
stronach sali znajdowały się
balkony, a w tylniej części
świątyni podwyższenie dla

orkiestry dętej. Instrumenty te były
zakupione ze składek Ewangelików. W
wyrazie wdzięczności muzykanci grali
bezpłatnie na każdym pogrzebie oraz
uroczystości.
Główną i najważniejszą świątynią
ewangelicką na naszym terenie była kircha w
Konarach. Na jej czele stał pastor, który
oprócz prowadzenia kancelarii, przewodzenia
w nabożeństwach, nauczał dzieci osadników
niemieckich Ewangelii. W tym zajęciu
pomagała mu również przybyła z Niemiec
siostra zakonna. Kościół w Konarach był
drewniany. Nad jego dachem umieszczono
dzwonnicę. Oprócz sali modlitewnej, w jego
wnętrzu była kancelaria oraz pomieszczenia
mieszkalne, które służyły pastorowi i jego
rodzinie. W miejscowości tej był także
cmentarz, na którym grzebano wyznawców z
całego filiału.
Gdy na danym terenie społeczeństwo
niemieckie mieszkało w większym skupisku,
a miejscowość była oddalona od kirchy, to
wznoszono tam domy modlitwy. Nie miały
one takiego statusu jak kircha. Zazwyczaj nie
było przy nich pastora. Nabożeństwu
przewodził jeden z wiernych. Domy te
pozwalały Ewangelikom na wspólne
wyznawanie wiary w ich miejscu
zamieszkania. Wzniesiony budynek w
Mazewie Dworskim, spełniał właśnie
powyższą
funkcję.
Został
najprawdopodobniej wystawiony ok. 1930
roku. Nie było przy nim pastora. Zbierali się
w nim głównie Niemcy z Mazewa i Winnik.
Jest to jedyny zachowany, murowany obiekt
pobudowany przez wyznawców religii
ewangelickiej na terenie naszej gminy.
Drewniana kircha jak i cmentarz w Konarach
również stanowią unikat choć przedstawiają
sobą już opłakany widok. Obiekty te są tak
zdewastowane, że w niczym nie
przypominają dawnych miejsc kultu. A
szkoda ponieważ nie tylko upiększyłyby
krajobraz, a mogłyby wnieść wiele nowego
do nauki o naszym regionie i społeczeństwie
go zamieszkującym.
D. Dalecki
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ZARZĄDZENIE Nr 12/2002

OGŁOSZENIA DROBNE

Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk

Angielski - wakacyjne lekcje wyrównawcze dla dzieci
i młodzieży, przygotowanie do matury 2003, llekcje
z dnia 29 maja 2002 roku
dla dorosłych - w grupach i indywidualnie.
W sprawie zmian godzin pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku
Mgr filologii angielskiej U.W.
Na podstawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku tel. 794 34 85 lub 0600 714 263

ustalam co następuje :

§1

Kupię wózek dziecięcy ze spacerówką
tel. 692 66 01

Godziny pracy Urzędu :
Poniedziałek
800 - 1600
Wtorek
800 - 1600
Środa
800 - 1600
Czwartek
800 - 1600
Piątek
800 - 1600

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

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku 40 m2 IIIp.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą +balkon tel. 0503 13 64 24
obowiązującą od l lipca 2002 roku.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nasielsku
ogłasza
drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego
marki Polonez 1600 caro numer rejestracyjny CAN 0888, rok
produkcji 1994, numer silnika CB0201594, który odbędzie się w dniu
28 czerwca 2002 roku o godzinie 12.00 w lokalu Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, ulica Warszawska 48
- cena wywoławcza 3 000, 00 zł słownie: trzy tysiące złotych.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne, które
wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do
godz. 10.00 w dniu 28.06.2002 r. lub na konto Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku Bank Spółdzielczy Nasielsk
nr 20601038-82260008-1922-36000-7
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza
się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
W dniu 26.06.2002 r można oglądać w/w samochód przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Nasielsku ul. Warszawska 48 w godz. 8.0016.00
Bliższych informacji udziela Mirosław Świderski tel 69 12 531
Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega
sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Dyrektor MGOPS w Nasielsku
mgr Alicja Tyc
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Cieksyn gościł mistrzów
Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie ,,specjalizuje się”
w zapraszaniu na spotkania z młodzieżą ciekawych
ludzi. Piszemy o tym bardzo często. W poprzednim
numerze informowaliśmy o wizycie w szkole
najlepszych polskich młodych wioślarzy. Tym razem
szkołę odwiedzili tenisiści stołowi – członkowie
reprezentacji Polski juniorów: Alan Woś, Zbigniew
Grześlak, Jakub Perek. Wszyscy mają już na swym
koncie tytuły mistrzowskie. Są liczącymi się
zawodnikami w Europie.
Do Cieksyna przyjechali pod opieką swego trenera
Jarosława Kołodziejczyka, który jest jeszcze
zawodnikiem. Gra w ekstraklasie w ,,Orlenie” Płock.
Młodzi mistrzowie jechali na międzynarodowy turniej
juniorów na Słowację. Poproszeni przez ks.
proboszcza Józefa Szczecińskiego zboczyli nieco z
głównej trasy i przyjechali do Cieksyna, aby spotkać
się z młodzieżą i propagować dyscyplinę sportu, która
daje im dużo radości, a być może da i sławę.
Wizyta sportowców spotkała się z dużym
zainteresowaniem dzieci i młodzieży ze szkoły w
Cieksynie. W rozmowie pytano, czy i jak można
pogodzić naukę z treningami, co zrobić, aby osiągnąć
znaczący wynik. Zainteresowanie widać było też pod
koniec spotkania, kiedy mistrzowie zaczęli rozdawać Dzieci i młodzież ze szkoły w Cieksynie chciały mieć autografy młodych mistrzów
autografy.
AZ.

Na stadionie miejskim w Nasielsku, rozegrano kolejne zawody piłki
nożnej o mistrzostwo gminy szkół podstawowych rocznik 1991 i
młodsi.
Wystartowało 5 szkół w kategorii chłopców i 4 w kategorii
dziewcząt.
Wśród chłopców zwyciężyła szkoła SP 2 Nasielsk, przed SP
Cieksyn,SP Budy Siennickie, SP 1 Nasielsk i SP Dębinki.
Wśród dziewcząt: SP Cieksyn, przed SP2 Nasielsk, SP Budy
Siennickie, i SP Dębinki.
Składy zwycięskich drużyn:
SP 2 Nasielsk – Borowski Michał, Chrzanowski Maciej, Wyszyński
Emil, Panek Damian, Zadrożny Piotr, Wójciak Andrzej, Burzyński
Mateusz, Kurabiewicz Krzysztof, Krynicki Jacek, Włodarski Bartek,
Płomiński Piotr, Kurpiecki Maciej, Ziółkowski Rafał. Opiekun –
Kraszewski Mariusz.
SP Cieksyn – Malon Sylwia, Wierzbowska Angelika, Prusik Kamila,
Ziemińska Joanna, Śmigasiewicz Agnieszka, Jakubiak Izabela.
Opiekun – Izabela Cichocka Rapielewska.

mmm
Na stadionie miejskim rozegrano turniej w czwórboju
lekkoatletycznym, szkół podstawowychMiasta i Gminy Nasielsk..
W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa

Nr 2 - Nasielsk (746 pkt), drugie miejsce SP Pieścirogi (739 pkt),
trzecie miejsce SP Dębinki (693 pkt), czwarte miejsce SP1 Nasielsk
(673 pkt) piąte miejsce SP Budy Siennickie (660 pkt), szóste miejsce
SP Cieksyn (604 pkt).
W kategorii chłopców pierwsze miejsce wywalczyła Szkoła
Podatawowa z Dębinek (748 pkt), na kolejnych miejscach uplasowały
się kolejno: SP2 Nasielsk (733pkt), SP1 Nasielsk (622pkt), SP Cieksyn
(565), SP Pieścirogi (526 pkt).
Drużyny szkół, które zajęły I miejsca, otrzymały puchary, a
pozostałe dyplomy.
Organizatorem zawodów był Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Andrzej Malon

SZACHY
W nasielskiej hali sportowej, odbył się turniej szachowy o Puchar
Burmistrza. W turnieju wzięło udział 21 szachistów z Sulejówka,
Pułtuska, Legionowa, Nowego Dworu, Żuromina i Nasielska.
W kategorii seniorów zwyciężył Ludwik Kiersz z Pułtuska, przed
Pawłem Kosem z Żuromina i Włodzimierzem Kanią z Nasielska.
Wśród juniorów pierwsze miejsce zajął Paweł Kos, przed Kacprem
Podgrudnym i Wiktorem Skłuckim z Nasielska.
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