Dni Nasielska

CMY K

W tym roku Dni Nasielska połączono z Parafiadą i Promocją Gminy
- Chrcynno 2002. Samorządowe władze gminy powołały wspólny
Komitet Organizacyjny. Imprezy odbyły się 29 i 30 czerwca.

Występ zespołu ZA DROGĄ
Pierwszego dnia bawiono się przy Liceum Ogólnokształcącym, a
drugiego dnia na lotnisku w Chrcynnie.
Kiedy w sobotę 29 czerwca w godzinach przedpołudniowych
odbywały się ostatnie przygotowania do realizacji przewidzianych na
ten dzień punktów programu, zastanawiano się czy nie odwołać

Zespół SCRAP BEAT zaprezentował nasielskiej publiczności taneczne obroty
na głowie, plecach, barkach, itd.

100 numerów
Życia Nasielska
Lipcowe wydanie Życia Nasielska, to już setny, kolejny numer
naszej gazety. Przez 8 lat i 4 miesiące jesteśmy nieprzerwanie z naszymi
wiernymi czytelnikami, z mieszkańcami miasta i gminy, z
Nasielszczanami w całym kraju.
Mimo wielu różnych niepewności, wątpliwości, uchybień i
niedoskonałości, udało nam się razem dotrwać do setnego numeru.
Przez te kilka lat staraliśmy się rzetelnie informować czytelników
o pracy naszego samorządu. Być tam, gdzie odbywały się uroczystości
gminne organizowane przez różne instytucje i organizacje. Byliśmy
w szkołach, na stadionach, halach sportowych. Odwiedzaliśmy też
Państwa domy.
Nie wszystko było tak, jak byśmy sobie tego życzyli, ale były ku
temu, różne powody.
Przede wszystkim w redakcji nie ma stałego etatowego pracownika
i odpowiedniego, profesjonalnego sprzętu. Kilkakrotnie, z uwagi na
fundusze i jakość naszego pisma zmienialiśmy składacza i drukarnię.
Obecnie zmniejszyliśmy koszty wydawania gazety. Składanie
odbywa się na miejscu. Robi to z dużą fachowością pracownik
Nasielskiego Ośrodka Kultury mgr Marek Tyc, który kupił za własne
pieniądze, odpowiedni sprzęt do składania. Gazetę wzbogacił Notatnik
Nasielski, dodatek wydawany przez Nasielskie Towarzystwo Kultury.
Coraz częściej na łamach gazety ukazują się artykuły młodych ludzi
i innych osób, które z nami współpracują.
Mam nadzieję, że nasza gazeta nie poprzestanie na setnym numerze
i jeszcze przez wiele lat będzie służyła nasielskiemu społeczeństwu.
Korzystając z jubileuszu, chciałbym podziękować Zarządowi
Miejskiemu, który zapoczątkował wydawanie naszej gazety w 1994
roku i kolejnym Zarządom, które utrzymały gazetę do chwili obecnej.
Chciałbym również podziękować moim byłym współpracownikom
kol. kol. Michałowi Grubeckiemu i Waldemarowi Kordulewskiemu,
którzy byli z nami w chwili tworzenia się gazety, oraz obecnym
członkom zespołu redakcyjnego kol. kol. Andrzejowi Zawadzkiemu,
Markowi Tycowi, Marianowi Wasierzyńskiemu, Markowi
Stamirowskiemu i Tomaszowi Zawadzkiemu za czas, trud i
zaangażowanie się w wydawanie Życia Nasielska.
Redaktor Naczelny
Adam Stamirowski
przynajmniej niektórych imprez. Wiatr i padający co kilka minut deszcz
nie wróżyły nic dobrego. Ksiądz Zbigniew Mielczarek (odpowiedzialny
za parafiadę) był jednak przekonany, że pogoda się ustabilizuje i nie
popsuje szyków organizatorom. I miał rację.
Program był bardzo bogaty. Po otwarciu imprezy wystąpił bardzo
dobry szkolny teatr z nasielskiego gimnazjum ,,Za drogą”. W tym
samym czasie na trasę wyruszyli kolarze. Dużym powodzeniem dzieci
cieszyły się konkursy sportowe. Także występujące zespoły artystyczne
przygotowały konkursy dla młodzieżowej nasielskiej widowni.
Podobały się występy zespołu ,,Korniki” i pokaz tańca zespołu ,,Scrap
Beat”. Ten ostatni zespół zdobył mistrzostwo Polski w Break Dance
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Z PRAC ZARZĄDU MIEJSKIEGO
W czerwcu Zarząd obradował
trzykrotnie. Na pierwszym posiedzeniu w
dniu 6 czerwca zapoznano się z
potrzebami remontowymi budynku szkoły
w Pieścirogach. Składają się na nie:
wymiana okien i ocieplenie dachu na sali
gimnastycznej, obudowa grzejników na
sali gimnastycznej oraz w holu szkoły,
malowanie pomieszczeń. Część prac
szkoła pragnie wykonać we własnym
zakresie. Na ten cel zostaną przeznaczone
środki z organizowanego festynu.
Ponadto na tym posiedzeniu omówiono z
Przewodniczącym Rady wstępny porządek
obrad najbliższej sesji Rady oraz zastanawiano
się nad podziałem terenu miasta i gminy na
okręgi wyborcze. Zarząd zadecydował też, że
plan zamierzeń inwestycyjnych na rok 2002
poddany
zostanie
ocenie
Komisji

Infrastruktury i Porządku Publicznego oraz
Komisji Gospodarki i Budżetu.
kkk

Drugie posiedzenie odbyło się 18 czerwca.
Zarząd zatwierdził materiały na najbliższą
sesję. Na prośbę Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nasielsku odroczył termin płatności
należności wobec Gminy do 30 września
2002r. Ponadto na tym posiedzeniu
zatwierdzono propozycję dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w sprawie zmian godzin
pracy biblioteki w okresie wakacji (do godz.
17 i co druga sobota). Postanowiono też
dofinansować udział młodzieży gimnazjalnej
w warsztatach teatralnych kwotą 1 000zł.
Zarząd postanowił upoważnić dwóch
członków tego gremium do podpisania
umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Na trzecim posiedzeniu odbytym w dniu
28 czerwca 2002r. omówiono projekt zmian
w budżecie 2002r. Spowodowane są one
spływem dotacji dla Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Zarząd podjął
w tej sprawie uchwałę.
Ponadto Zarząd Miejski podjął uchwałę w
sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku
zysków i strat Nasielskiego Ośrodka Kultury
oraz zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków
i strat Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Nasielsku.
Na tym też posiedzeniu przygotowano
projekt podziału terenu miasta i gminy na
okręgi wyborcze uwzględniający wnioski
radnych zgłoszone na sesji w dniu 26 czerwca.
Wynotował AZ.

OBRADOWAŁA RADA
XXXV sesja obecnej Rady Miejskiej
odbyła się 26 czerwca. Poza radnymi i
stałymi gośćmi w obradach uczestniczyli
też dyrektorzy zespołów szkół, szkół
podstawowych
i
przedszkoli,
przedstawicielki nauczycielskich związków
zawodowych, dyrektor Samorządowego
Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Po przyjęciu przez radnych porządku
obrad i protokółu z poprzedniej sesji (bez
jego odczytywania), oddano głos mieszkańcom
gminy przybyłym na sesję.
Zainteresowani poruszyli następujące
tematy: proszono o dokończenie budowy na
Pniewskiej Górce asfaltowej drogi (budowę
rozpoczęto kilka lat temu); interesowano się
problemami związanymi z budową oczyszczalni
ścieków; pytano czy zaplanowane a nie
zrealizowane w roku 2001 inwestycje
przechodzą automatycznie do realizacji w roku
2002; wskazano na potrzebę odwodnienia i
budowę nawierzchni dróg w Pieścirogach
Starych; zwrócono uwagę na stan
bezpieczeństwa na terenie dworca PKP i
okolicznych drogach, gdzie pojazdy jeżdżą z
nadmierną prędkością;
proszono o
uzupełnienie oświetlenia ulicznego w
Żabiczynie i potrzebę naprawienia drogi
zniszczonej w czasie budowy wodociągu;
zwracano uwagę na niekorzystny dla niektórych
miejscowości podział gminy na okręgi wyborcze;
pytano o dalsze losy budowanej szatni przy
Szkole Podstawowej w Nasielsku.
W kolejnym punkcie programu radni
zgłosili kilka uwag i zapytań dotyczących
sprawozdania Burmistrza z prac Zarządu.
Proszono Burmistrza o: szczegółową
informację dotyczącą treści ugody zawartej z
byłym wiceburmistrzem oraz o zapoznanie
radnych z kosztami związanymi z tym
odwołaniem; szerszą informację odnośnie
zatwierdzenia aneksu do statutu ZGKiM;
wyjaśnienie czy wobec obniżenia przez

Zarząd o 50% kwoty przetargu na
nieruchomość w Chrcynnie zostanie coś dla
budżetu gminy i czy nie trzeba będzie zwrócić
środków do Agencji. Ponadto pytano o stan
finansów Gminy oraz zwrócono uwagę, że nie
są umieszczane w ustalonych punktach
informacje o sesjach Rady.
Kolejny punkt obrad poświęcony był
oświacie gminnej. Informację w tej sprawie
złożyła pani Wiceburmistrz. Przedstawiła
dane liczbowe dotyczące szkół. Wiele miejsca
poświęciła finansom i problemom, z jakimi na
co dzień stykają się pracownicy
poszczególnych placówek. Zwróciła też
uwagę na pilne potrzeby niektórych z nich. O
tych sprawach mówili też dyrektorzy szkół,
zwracając przy tym szczególną uwagę na
osiągnięcia swoich placówek i potrzeby.
Następny punkt obrad dotyczył spraw
gminnej służby zdrowia. Radnym
przedstawiono do zatwierdzenia bilans oraz
rachunek wyników Samorządowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za rok 2001.
Wyniki Zakładu przedstawił jego dyrektor p.
Andrzej Krzyżanowski. Po jego wystąpieniu
rozpoczęła
się
dłuższa
dyskusja.
Zastanawiano się nawet nad przeznaczeniem
zysku, gdy tymczasem nie jest to zysk, a raczej
oszczędności, które można wydać, np. na
zakup sprzętu. O przeznaczeniu tych
pieniędzy bezpośrednio nie decyduje Rada
Miejska, co radnym uświadomiła pani radca
prawny Małgorzata Wiraszko. SZOZ ma
Radę Społeczną. Po blisko dwugodzinnej i jak
się okazało bezowocnej dyskusji, w której
nawet zarzucano przeciwnikom dyletantyzm,
Rada Miejska 18 głosami ,,za” przy braku
głosów przeciwnych i dwóch głosach
wstrzymujących podjęła uchwałę w sprawie
zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nasielsku za rok 2001.
Także kolejny punkt programu wywołał

dłuższą i zdecydowanie niezbyt potrzebną w
przeważającej części dyskusję na sesji. W
punkcie tym przewidziano sprawozdanie z
przebiegu negocjacji w sprawie lokalizacji
przytuliska dla zwierząt w miejscowości
Krzyczki. Zamiast sprawozdania była
dyskusja i to w dodatku dyskusja w niektórych
jej fragmentach brutalna. Fakt dyskusji jest
w dużej mierze uzasadniony, ponieważ w
międzyczasie nastąpiły zmiany w samej
Fundacji, a ta była stroną w negocjacjach.
Wobec przeciągającej się dyskusji,
prowadzący obrady p. Andrzej Wierzchoń
uznał, że dalsza rozmowa na ten temat na tej
sesji nie ma sensu i zarządził przerwę. Sprawa
przytuliska
jest
obecnie
nieco
skomplikowana. Cofnięta jest decyzja
lokalizacyjna w obecnym miejscu i nie
wyjaśniona jest sprawa wewnątrz samej
Fundacji. Burmistrz prosił o 2 do 3 miesięcy
cierpliwości, bo tyle czasu potrzeba na
rozwiązanie problemu przytuliska.
Po przerwie Burmistrz złożył informację o
realizacji inwestycji w 2002r. Szczególną
uwagę zwrócił na następujące inwestycje:
wysypisko, oczyszczalnia, sieci kanalizacyjne.
Na temat inwestycji wypowiedzieli się
przewodniczący Komisji Gospodarki i
Budżetu oraz Komisji Infrastruktury i
Porządku Publicznego.
Komisje nie zaakceptowały planu
zamierzeń inwestycyjnych na 2002r.
przygotowanego przez Zarząd na kwotę 500
000 zł, ponieważ nie mają one pokrycia w
dochodach. Proponują jednak, aby nie
wstrzymywać zaplanowanych na ten rok
inwestycji oświatowych oraz podjąć I etap
budowy wodociągu w Cieksynie. Komisje
zalecają również rozpoczęcie prac nad
opracowaniem dokumentacji na kanalizację w
Pieścirogach. Dalsze planowanie inwestycji
uzależniają od wpływu pieniędzy z Wieliszewa.
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OBRADOWAŁA RADA
dokończenie ze str. 2
Odmienne były stanowiska Komisji w sprawie
sfinansowania 3 odwiertu studni w Jackowie.
Komisja Gospodarki i Budżetu uważa, że
przedsięwzięcie to winien sfinansować
ZGKiM, a Komisja Infrastruktury jest zdania,
że trzeba to zrobić z budżetu naszej gminy.
W dalszej części sesji przystąpiono do
podejmowania uchwał. I tak postanowiono:
zlikwidować filie biblioteczne w Chrcynnie i
Dębinkach; odrzucić protest do projektu
zmiany
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Nasielsk we wsi Nuna; dokonać zmiany
Miejscowego
Planu
Ogólnego
zagospodarowania Przestrzennego działek
położonych we wsi Nuna; nadać nazwę ulicy
w miejscowości Pieścirogi Stare (ulica
Henryka Sienkiewicza).
Dłuższą dyskusję wywołał projekt uchwały
dotyczący zmian w budżecie roku 2002. Radni
wprowadzili wiele kolejnych zmian do
propozycji
Zarządu.
Wnioski
w
poszczególnych sprawach były głosowane. Po
wprowadzeniu poszczególnych zmian,
przegłosowano ostateczną wersję uchwały (15
za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący).
Po dziesięciominutowej przerwie Rada
przystąpiła do sprawy podziału terenu miasta

i gminy na okręgi wyborcze. Dyskusja w tej
sprawie była również ożywiona, a w
niektórych wypadkach nawet niegrzeczna.
Zarzucano sobie niezbyt czyste intencje.
Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest
mniejsza ilość radnych, którzy będą wybrani
w najbliższych wyborach. Już wiadomo, że 9
radnych nie znajdzie się w nowej Radzie.
Kształt gminy i rozmieszczenie w niej
mieszkańców nie sprzyjają korzystnemu dla
wszystkich ustaleniu okręgów wyborczych.
Ostatecznie postanowiono odłożyć na kilka
dni ten problem i zobowiązano Zarząd, aby
w tym czasie wprowadził korekty do
zaproponowanego podziału. A wniosków w
tej sprawie było bardzo dużo.
Projekt uchwały w sprawie partycypacji
mieszkańców w budowie sieci i przyłączy
gazowych na terenie miasta i gminy nie był
rozpatrywany, ponieważ został wycofany (
gazyfikacja jest bowiem zadaniem gazowni a
nie gminy). Rada, większością głosów, nie
podjęła uchwały w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego Stanisława Tyca. Rada
postanowiła ponadto przekazać prasie do
opublikowania wysokość pobranych przez
radnych diet w roku 2001.
Wynotował AZ.

Uchwała Nr 112/02
Zarządu Miejskiego w Nasielsku
z dnia 14 marca 2002 roku
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w
gminie.
Na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) Zarząd Miejski w Nasielsku
uchwala co następuje:

§1
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:
1. zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części.
Obowiązany jest spełniać:
1. wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z 1.01.1999. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych
wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt oraz
prowadzeniu schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 9 poz. 84),
2. wymagania określone przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska, ochrony sanitarnej,
prawa budowlanego i innymi,
3. wymagania określone przez Zarząd Miejski w Nasielsku, a mianowicie:
- złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w oparciu o art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,
- posiadać stałe zameldowanie na terenie gminy Nasielsk i na jej terenie prowadzić działalność
gospodarczą,
- posiadać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- schronisko dla zwierząt musi być zlokalizowane w miejscu oddalonym co najmniej 300 m.
od siedzib ludzkich (miejsc zamieszkania).

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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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. SKOK rusza

w miejscowościach Pieścirogi Stare i
Pieścirogi Nowe.

W kwietniowym numerze ,,Życia
Nasielska” informowaliśmy o podjęciu działań
mających na celu wprowadzenie na nasz teren
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo –
Kredytowej. Jej oferta adresowana jest do
ludzi mniej zamożnych. Ma ona wypełnić lukę
między pracowniczymi kasami zapomogowo
– pożyczkowymi a bankami. Inicjatorzy
przedsięwzięcia uważali, że tego rodzaju
instytucja jest potrzebna na naszym terenie.
Ich starania zostały uwieńczone sukcesem. 22
lipca nastąpi otwarcie punktu kasowego
należącego do Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie.
Punkt kasowy w Nasielsku zlokalizowany
został przy ul. Warszawskiej 16. Informację
tę przekazała nam pani Joanna Przywoźna –
wiceprezes SKOK w Wołominie.

2. Wysypisko
Trwają prace na wysypisku odpadów
komunalnych w Jaskółowie. Gotowa jest już
niecka, w której składowane będą śmieci.
Została ona wyłożona bentomatą i
uszczelniona. Wykonano również zbiornik na
odcieki i wiatę na sprzęt. Obecnie realizowane
są drogi dojazdowe i ogrodzenie.

3. Zakończona rozbudowa
szkoły
25 czerwca dokonano końcowego odbioru
inwestycji określonej pierwotnie jako
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1, a po
reformie oświatowej jako rozbudowa Zespołu
Szkół nr 1. Prace prowadzone były przez wiele
lat. Ostatni etap tego zadania obejmował
wykonanie pomieszczeń kuchni, zaplecza
kuchennego i stołówki. Kuchnię wyposażono
w odpowiednie urządzenia oraz wykonano
wentylatornię. Końcowy odbiór dotyczył
całego nowego obiektu, tj. hali sportowej i
całej części gimnazjalnej.

4. Przetarg na rozbudowę
szkoły
Został ogłoszony przetarg na kontynuację
rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku. Przewiduje się
wykonanie robót budowlanych I piętra z
prowizorycznym zadaszeniem, wykonanie
wewnętrznej instalacji elektrycznej w
poziomie parteru i I piętra, wykonanie
wewnętrznej instalacji cieplnej w poziomie
parteru i I piętra. Przedmiotem przetargu jest
też wykonanie zewnętrznej sieci cieplnej.
Przetarg odbędzie się 30 czerwca o godzinie
10.00.

5. Kanalizacja
Ogłoszono przetarg w trybie zapytania o
cenę na opracowanie projektu budowlanego
sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

6. Poszukiwanie pieniędzy
na inwestycje
Wielokrotnie informowaliśmy o tym, że
nasza gmina chce budować oczyszczalnię
ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej. Środki
na ten cel władze samorządowe pragną
pozyskać z funduszy PHARE. W sprawie tej
złożone zostały wymagane wnioski. W chwili
obecnej są one weryfikowane. Na ten temat
21 czerwca przedstawiciele Gminy
rozmawiali w Urzędzie Marszałkowskim. 27
i 28 czerwca prowadzone były rozmowy z
przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki.
Uzupełnione były one wizją w terenie.
Wydaje się, że jest szansa na pozyskanie
potrzebnych środków z funduszy Unii
Europejskiej.

7. Nowy plan miasta
Informowaliśmy o podjętych działaniach
mających na celu umieszczenie w centrum
Nasielska nowego planu miasta i
przylegających do miasta miejscowości. W
chwili obecnej jest on już gotowy.
Zainstalowano go na skwerze przy ulicy
Kilińskiego. Pieniądze na jego wykonanie
wyłożyli sponsorzy. Ich reklamy zostały
umieszczone po obydwu stronach planu.
Nowy plan wzbudził pewne kontrowersje.
Niektórzy uważają, że źle jest zorientowany
(że odwrotnie pokazuje ulice na kierunku
Płońsk – Pułtusk). Jest to pogląd
nieuzasadniony, ponieważ jest to plan a nie
drogowskaz. Na planach zaś i mapach
wszystkie miejsca zlokalizowane są według
stron świata.

8. Rolnicy na wystawie w
Poświętnem
Panowie Arkadiusz Pniewski z Ośrodka
Doradztwa Rolniczego i Bogdan
Ruszkowski z Urzędu Miejskiego
zorganizowali dla rolników gminy Nasielsk
wyjazd na Mazowieckie Dni Pola do
Poświętnego k. Płońska. Rolnicze spotkanie
jest okazją do wymiany doświadczeń oraz
zapoznania się z nowinkami na rolniczym
rynku.

9. Puszczanie wianków
Pani Maria Brzezińska z Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Nasielsku
zorganizowała imprezę ,,Noc Świętojańska
nad Wkrą”. Odbyła się ona 24 czerwca w
Dobrej Woli u pani Małgorzaty Łubińskiej.
Było ognisko, na którym pieczono kiełbaski.
Śpiewano piosenki, bawiono się.
Najważniejszym punktem programu było
jednak, zgodnie z wielowiekową tradycją,
puszczanie wianków. Dobrze, że pomyślano

o przywróceniu na terenie naszej gminy tego
starego obyczaju. Wielu nasielszczan pamięta
czasy, gdy w noc świętojańską wianki ze
świeczkami płynęły czystymi wtedy jeszcze
wodami Nasielnej.

10.

Rolnicze szkolenia

W czerwcu w Urzędzie Miejskim odbyło
się dwudniowe szkolenie rolników z
powiatu nowodworskiego. Dotyczyło ono
zagadnień związanych z wykonywaniem
zabiegów środkami ochrony roślin.
Ukończyło go 31 osób. 19 osób pochodziło
z naszej gminy. Był to już drugi kurs w tym
roku poświęcony temu tematowi. Osoby,
które te kursy ukończyły, otrzymały
zaświadczenie upoważniające do zakupu i
stosowania środków ochrony roślin I i II
klasy toksyczności.

11.

Przetargi

Rozpisany został przetarg na budowę sieci
wodociągowej od stacji uzdatniania wody w
Cieksynie do szkoły w tej miejscowości. Jest
to pierwszy etap wodociągowania okolicznych
wsi.
Ogłoszono przetarg na budowę ulicy
Malinowej w Nasielsku. Na 194 metrach
zostanie położona nawierzchnia bitumiczna
oraz zostanie położony po jednej stronie
ulicy chodnik o szerokości 2m. W ten sposób
zostanie rozpoczęte porządkowanie
nasielskich osiedli. Wybór ulicy Malinowej
nie był przypadkowy, ponieważ ulica ta
posiada już wszystkie elementy uzbrojenia
podziemnego i ma zabezpieczony odbiór
wód opadowych. W innych ulicach tego
osiedla trzeba wykonać sieć kanalizacji
deszczowej i do końca rozwiązać sprawę
zaopatrzenia mieszkańców w wodę (część
osiedla korzysta jeszcze z ujęcia wody w
byłym zakładzie Mera – Zem). Ulice te będą
budowane w miarę pozyskiwania nowych
środków.
AZ.

Koledze

Michałowi Grubeckiemu
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składa zespół redakcyjny
Życia Nasielska
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KRONIKA POLICYJNA
W nocy z 7/8 czerwca nieznani sprawcy
włamali się do się do kabiny maszynisty na
stacji PKP i skradli manipulator i inne
przedmioty na około 6000 zł.
11.06. Franciszek S. jadąc rowerem w stanie
nietrzeźwym spowodował kolizję z
samochodem. Poszkodowany rowerzysta
został odwieziony do szpitala.

przedmioty o wartości około 1000 zł. na
szkodę Eugeniusza P.
14.06. w Chechnówce zatrzymano pijanego
rowerzystę Bogdana S. Kontrola wykazała 2,5
promila alkoholu.
W nocy na parkingu na stacji PKP w Nasielsku
włamano się do stojącego tam Poloneza, skąd
skradziono radio odtwarzacz.

W nocy z 11/12 czerwca dokonano włamania
do budynku kina, skąd skradziono
wzmacniacz i magnetofon dwukasetowy.
Wartość skradzionych przedmiotów około
3000 zł na szkodę Nasielskiego Ośrodka
Kultury.

15.06. w Chrcynnie Waldemar W z Żuromina
jadąc samochodem Fiat Uno zderzył się z
jadącyn z przeciwka Fiatem Tico.
Poszkodowana jedna osoba doznała złamania
prawej ręki.

W nocy z 12/13 czerwca w Jackowie włamano
się do budynku gospodarczego, skąd
skradziono wiertarkę, butlę gazową i inne

W nocy z 16/17 czerwca dokonano włamań
do ogródków działkowych na osiedlu
Warszawska. .Oprócz kradzieży, różnych

21 czerwca odbył się kolejny Festiwal
Rockowy. Impreza już na stałe wpisała się w
krajobraz kulturalny naszego miasta.
Młodzież co roku z niecierpliwością
wyczekuje kolejnego koncertu.
Niestety w roku ubiegłym z powodów tak
„prozaicznych”, jak pieniądze nie powiodła
się organizacja Festiwalu. Na szczęście w tym
roku udało się pozyskać sponsora dzięki
pomocy którego koncert mógł dojść do
skutku. Sponsorem tym był Bank
Spółdzielczy w Nasielsku, któremu już na
wstępie tego artykułu chciałbym serdecznie
podziękować za okazaną pomoc.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu
na scenie zaprezentowały się znane już
wszystkim zespoły DROPSY i SECOND,
które wbrew powiedzeniu „Najtrudniej
być prorokiem we własnym kraju”
doskonale potrafią rozruszać nasielską
publiczność. Nie zabrakło również gwiazdy.
W tym roku była nią grupa GATE z Płocka, o
której pisałem już w jednym z poprzednich
numerów Życia z okazji ich pierwszej wizyty
w naszym miasteczku.
Najwięcej miejsca w tym tekście chcę
poświęcić zespołowi, który jako pierwszy
zaprezentował się na festiwalowej scenie, a
była to debiutująca, nasielska grupa
KAMELEON. Wystąpili w składzie: Andrzej
Ziemiński (gitara), Romek Rosłoński (gitara),
Krzysiek Ziemiński (instr. klawiszowe),
Darek Barbarski (bas), Rafał Górski

narzędzi, zniszczono i zdewastowano kilka
działek.. W wyniku działań Policji ustalono
sprawcę, którym był kilkakrotnie wymieniany
w kronice policyjnej Damian P. Prawie
wszystkie przedmioty odzyskano.
W nocy z 22/23 czerwca w Jackowie
skradziono rower górski, aparat do dojenia
krów, kaczki, kury. Wartość kradzieży
oceniono na 1000 zł.
23.06. zatrzymano rowerzystę Pawła P. który
miał 2,3 promile alkoholu we krwi.
27.05 będący pod wpływem alkoholu Tomasz
K. .zdemolował autobus. Straty wyniosły 260
zł. na szkodę SKR Nasielsk..
W nocy z 27/28 czerwca dokonano włamań
do piwnic na osiedlu Starzyńskiego, skąd
skradziono 5 rowerów.
(perkusja).
To na pewno jeden z najlepszych
nasielskich zespołów jaki kiedykolwiek
powstał w naszym mieście. Repertuar jaki
zaprezentowali zrobił na pewno wrażenie na
wszystkich, którzy lubią nastrojowe ballady i
dobre brzmienie gitary (tutaj na uwagę
zasługuje lider zespołu - Andrzej, który po
prostu wie do czego ten instrument służy).
Szczególne wrażenie zrobiły na mnie
wykonane przez Kameleona utwory Joe
Satrianiego „Frinds” i „The Crush Of Love”.
Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy
mogli podziwiać grę tego zespołu na
nasielskiej scenie.
Publiczność opuszczała salę nasielskiego
kina z solidną dawką rocka. Mam nadzieję,
że zobaczymy się na następnym Festiwalu już
za rok.
Marek Tyc

Jedni budują, drudzy rujnują
Obrazki,
które
prezentujemy,
zaobserwowaliśmy na drodze wojewódzkiej
Nasielsk – Przyborowice. Droga ta jest
odcinkami modernizowana. Na zdjęciu
pierwszym widzimy pracowników Obwodu

Jedni budują...

Drogowego w Nasielsku (Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich Rejon Nowy Dwór Maz.
– Wołomin) montujących estetyczne tablice
z nazwami miejscowości. Nie wszystkim się
to podoba. Dokumentem na to jest zdjęcie

... drudzy rujnują

drugie. Ci, którzy to zrobili, wystawili sobie i
swojej rodzinie niezłe świadectwo. No cóż,
wiemy, że na głupotę nie ma podobno rady.
Głupi podobno rodzą się sami. Szkoda tylko,
że w naszej gminie.
AZ.
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Oświata gminna w liczbach
Koniec roku szkolnego jest najlepszym czasem na podsumowanie
pracy szkół i wyciągnięcie wniosków, które pozwolą lepiej
zorganizować ich pracę w nowym roku. Sprawom oświaty poświęcono
część czerwcowej sesji Rady Miejskiej.
Od kilku już lat gminy są zobowiązane do prowadzenia szkół
podstawowych i gimnazjów. Ponadto do zadań własnych gmin należy
prowadzenie przedszkoli (nie ma obowiązku, aby wszystkie dzieci w
wieku przedszkolnym uczęszczały do przedszkoli). Państwo, oddając
powyższe zadania do samorządów, zobowiązało się do przekazania
środków na ich realizację. Od początku było wiadomo, że z realizacją
tego zobowiązania nie będzie najlepiej. I nie pomylono się. Nie
spodziewano się jednak, że rzeczywistość będzie aż tak trudna.
Z moich wyliczeń, opartych o dane przekazane w materiałach na
czerwcową sesję radnym, wynika, że gmina nasza musi do oświaty
dołożyć około 3,5 mln. złotych. Spróbujmy przeliczyć to na kilometry
dróg, ulic, wodociągów, o które mogłaby wzbogacić się gmina. Dużo,
bardzo dużo. Czy można więc, a jeżeli można, to ile można
zaoszczędzić z tej sumy? Można, a najprostszym sposobem jest
zamknięcie kilku małych szkół. Czy jednak ten najprostszy sposób
jest sposobem najlepszym? Czy ta oszczędność nie będzie
oszczędnością pozorną? Stawiając pytania, nie będę na nie
odpowiadał, bo nie należy to do zadań prasy, gdyż wbrew przekonaniu
niektórych, prasa nie jest władzą. Poprzestanę na przedstawieniu
danych liczbowych obrazujących rozmiary zadania, któremu na imię
oświata gminna.
Do gminnych placówek oświatowych uczęszczało 3198 osób. 1225
osób to uczniowie podstawówek. 1751 osób uczęszczało do zespołów
szkół, w których większość to gimnazjaliści. Część uczniów tych szkół
pobierała naukę na poziomie podstawowym. 222 osoby to
przedszkolaki. Gmina jest organem prowadzącym dla trzech zespołów
szkół (gimnazjum + ostatnie klasy poziomu szkół podstawowych),
siedmiu szkół podstawowych i dwóch przedszkoli. Najwięcej uczniów
uczęszczało do szkół w mieście: Zespół Szkół nr 1 – 835, SP Nasielsk
– 691. Najmniejsze liczebnie szkoły to: SP Nuna – 40 uczniów, SP
Żabiczyn – 48 uczniów i SP Pianowo – 76 uczniów.
Nauczaniem wymienionej grupy uczniów zajmowało się 230
nauczycieli. Z tej grupy 178 osób to nauczyciele mianowani, 34 osoby
to nauczyciele kontraktowi, a 18 osób to nauczyciele stażyści.
Większość nauczycieli posiada wykształcenie wyższe.
Ministerstwo przewidziało, że na jednego ucznia będzie potrzebna
kwota 2 271,41 zł i tę kwotę brało pod uwagę przy ustalaniu subwencji
oświatowej. Średni wydatek na jednego ucznia wyniósł w naszej gminie
3 306,57 zł. Już zestawienie tych dwóch sum wskazuje, że do szkół

Po paszport
do Nowego Dworu
Aby wyrobić paszport nie trzeba już jeździć do Warszawy.
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz. podjęło trud
pośredniczenia w wydawaniu paszportów. Punkt przyjęć wymaganych
dokumentów i odbiór paszportów czynny jest w godzinach pracy
urzędu powiatowego. Wymagane dokumenty mogą być przesłane też
pocztą (listem poleconym), ale odbioru należy dokonać osobiście.
Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze
Mazowieckim, ul. Mazowiecka 10, 05 – 100 Nowy Dwór Maz.
Wymagane dokumenty: kwestionariusz paszportowy, znaczek
skarbowy za 5 zł., 2 aktualne fotografie 5x4 cm, dowód osobisty,
ostatnio posiadany paszport, dowód wniesienia opłaty paszportowej.
Przy przesyłaniu dokumentów za pośrednictwem poczty nie
przesyłamy dowodu osobistego i dotychczasowego paszportu, lecz ich
kserokopie. Do wniosków dla dzieci zgoda rodziców musi być
potwierdzona notarialnie. Przewidywany czas oczekiwania na
paszport ok. 6 tygodni.
Wynotował AZ.

prowadzonych przez samorząd gminny trzeba było dopłacać. Sytuacja
jest tym bardziej trudna, jeżeli weźmie się pod uwagę, że żadna z
naszych szkół nie zmieściła się w przewidywanym standardzie
finansowym. Najmniejsze wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia
miały: Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku –
2 685,76 zł (standard to 2 271,41) i Zespół Szkół nr 1 w Nasielsku 2
890,99 zł. Najwięcej kosztowało nauczanie jednego ucznia w szkołach:
SP Nuna - 7 922,79; SP Żabiczyn – 6 407,24 zł, SP Pianowo –5 222,44
zł.
Reforma oświaty zwiększyła też obciążenia gminy w zakresie
dowożenia uczniów do szkół. Obecnie gmina zobowiązana jest do
przewiezienia codziennie 595 osób (Zespół Szkół nr 1 – 257; nr 2 –
47; nr 3 – 164; Szkoła Podstawowa Nasielsk – 127). Autobus szkolny
i wynajęte z SKR-u autobusy obsługują w tym celu 17 tras.
Przytaczając powyższe dane liczbowe zamierzałem pokazać
czytelnikom niektóre tylko problemy naszej nasielskiej oświaty i
uzmysłowić wielkość zadań, jakie przypisano samorządom w tej
dziedzinie. Aby wiedza w tej sprawie była pełniejsza, warto wiedzieć,
że w budżecie gminnym ponad 50% wszystkich środków przeznaczone
jest na oświatę. Ogólna suma, jaką w roku ubiegłym wydatkowano
na oświatę wynosi 10 290 057, 49 zł.
AZ.

Kto zna Emila ?
Wystąpić na scenie opolskiego amfiteatru. To marzenie wielu
artystów. Aby marzenia stały się rzeczywistością trzeba osiągnąć
poziom mistrzowski. Taki poziom osiągnął chłopak..., przepraszam,
pan inżynier Emil. Wystąpił w Opolu.
Artysta jest mieszkańcem naszej gminy. Tu chodził do szkoły
podstawowej, tutaj ukończył szkołę średnią. Studia kończył w
Warszawie (chwilowo w naszej gminie nie ma jeszcze szkoły wyższej).
Jestem przekonany, że zostanie rozpoznany przez znajomych oraz
kolegów i koleżanki ze szkoły podstawowej i liceum. Na zdjęciu Emil
na tle plakatu Opole 2002. O jego osiągnięciach napiszemy więcej w
jednym z najbliższych numerów ,,Życia Nasielska”.
AZ.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Pisanie prac 0600 56 53 16
Sprzedam mieszkanie. Pokój z kuchnią i łazienka
30 m2 (własne) na ulicy Sportowej, parter.
tel. 693 06 36
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MIEJSCE NA
REKLAMĘ
TWOJEJ FIRMY
ZADZWOŃ 691 23 43
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Pamięci ks. Mariana Batogowskiego

Kapłan na miarę czasów
Chociaż niewiele już osób mieszkających
obecnie w parafii Nasielsk znało księdza
Mariana Batogowskiego, to jednak pamięć o
nim jest wciąż żywa. I jest to pamięć, jeśli tak
można tego rodzaju pamięć określić,
serdeczna i wdzięczna. I na taką pamięć
ksiądz prefekt Marian Batogowski w pełni
zasłużył. A nie dotyczy to tylko Nasielska. Tak
właśnie wspominają go ci, którzy mieli od
Boga łaskę zetknięcia się z tym wspaniałym
kapłanem w Pułtusku, Janowcu Kościelnym,
Imielnicy, Płocku czy też Serocku. Myślę, że
tak również wspominają go jego
wychowankowie z internatu – sierocińca z
miejscowości Mysore w Indiach.
W tym roku minęło dwadzieścia lat od jego
śmierci. Zmarł 14 lutego 1982r. w Szpitalu
Bielańskim w Warszawie. Był wtedy
proboszczem w Serocku. Tu też, zgodnie z
Jego życzeniem, został pochowany. I mimo,
że były to mroczne czasy, wypowiedzianego
przez rządzących własnemu narodowi, stanu
wojennego, w pogrzebie wzięło bardzo wiele
osób z całej diecezji płockiej. Odbył się on 18
lutego 1982r. Ceremonii pogrzebowej
przewodniczył Jego przyjaciel, biskup
pomocniczy płocki ks. Jan Wosiński. Mowę
pożegnalną wygłosił, pracujący z Nim
wcześniej, młodszy kolega i przyjaciel ksiądz
Roman Marcinkowski, który wkrótce
otrzymał sakrę biskupią.
Grób księdza Mariana Batogowskiego jest
często odwiedzany przez serockich parafian.
Świadczą o tym świeże kwiaty i znicze. W
mogile tej spoczywa także matka Księdza,
Genowefa Batogowska. Przeżyła syna.
Zmarła wkrótce po Jego śmierci w dniu 9
czerwca 1982r. Modlitwa z wyrazami
szacunku i hołdu kierowana jest także pod
jej adresem, bo jak pięknie ujął to autor słów
wykutych na tablicy nagrobnej: ,,Sercem i
ofiarą służyła kapłaństwu swego syna”.
Bardzo bogata i ciekawa była życiowa
droga ks. Batogowskiego. Urodził się 7
czerwca 1916r. w Zakliczewie koło Makowa.
Gimnazjum ukończył w 1929r. w Pułtusku.
Następnie uczęszczał do Niższego
Seminarium Duchownego (Liceum im. św.
Stanisława Kostki) w Płocku. Ukończył je w
roku 1934. Od rozpoczęcia studiów w
Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku
w roku 1935 do otrzymania święceń
kapłańskich w roku 1946 minęło aż 11 lat.
Przyczyną tego była wojna oraz roczne studia
na słynnej rzymskiej uczelni Gregorianum.
Kapłańskie posługiwanie rozpoczął ks.
Marian Batogowski w Pułtusku. W latach
1946 – 47 był tu wikariuszem. W ciągu tak
krótkiego czasu zyskał sympatię miejscowych
parafian. Z rozrzewnieniem wspominają jego
pobyt w tym mieście nie tylko ci, którzy
zetknęli się z nim w czasie kolejnego jego tu
pobytu po powrocie z Indii, ale i ci, którzy
znali Go właśnie z tego pierwszego roku jego
kapłańskiej pracy.
Lata 1947 – 1956 to nasielskie lata ks.
Mariana Batogowskiego. Był tu wikariuszem

i prefektem. Kiedy w ostatnim roku jego
pobytu w naszym mieście dotarła do parafian
wiadomość o powierzeniu naszemu księdzu
prefektowi probostwa w Janowcu Kościelnym,
czyniono starania o anulowanie tej decyzji i
pozostawienie Go w Nasielsku. Darzono Go
tu olbrzymią sympatią. Zyskał uznanie i
zaufanie całej społeczności parafialnej –
dzieci, młodzieży, dorosłych. Nie wyobrażano
sobie, że może stąd odejść. Za zaszczyt
uważano przyjmowanie ks. Prefekta w
domach. Zaszczytu tego doznawały głównie
rodziny ministrantów.
W Nasielsku był instytucją. Myślę, że wielu
mieszkańców naszej gminy zawdzięcza mu
bardzo wiele. Ja też. Był dla nas niedościgłym
wzorem. Szczególną rolę odegrał w
organizowaniu przy kościele życia sportowo
– kulturalnego miejscowej młodzieży.
Otwierał przed nami szeroki świat. Własnym
przykładem uczył nas działania na rzecz
innych. Zaowocowało to wieloma
powołaniami
kapłańskimi.
Jestem
przekonany, że było ich w tym okresie dużo
więcej niż w innych okresach historii naszej
parafii. Poprzeczkę kapłańskiej misji postawił
wysoko i myślę, że ci, którzy nie dotrwali w
początkowym postanowieniu, obawiali się, że
nie zbliżą się nawet do swego życiowego
wzoru.
Ostatnie lata swego życia spędził ks.
Marian Batogowski w Serocku. Piastował tu
stanowisko proboszcza. Z tym okresem jego
życia zapoznał mnie pan Sławomir
Jakubczak. Jego spostrzeżenia uważam za
niezwykle cenne. Znał osobiście swego
proboszcza. Patrzył na Jego poczynania
oczami dorastającego młodzieńca. Obecnie
zaś jest historykiem specjalizującym się w
poznawaniu dziejów swego miasta i regionu.
Jest też działaczem społecznym i
przewodniczy Radzie Miejskiej.
Kiedy relacjonował mi swoje spostrzeżenia
dotyczące działalności księdza Proboszcza,
oczami wyobraźni widziałem tego samego
kapłana, którego znałem i który pełen wiary,
pokory i oddania służył Bogu i ludziom
trzydzieści lat wcześniej w Nasielsku. Funkcje
duszpasterskie łączył tu z obowiązkami

gospodarza parafii. To, że podoła takim
obowiązkom widać było już w czasie jego
działalności w nasielskiej parafii. Miał też w
tym względzie doskonałego nauczyciela,
jakim był proboszcz i dziekan nasielski ks.
Witold Grotowski.
Działalność ks. Mariana Batogowskiego
doceniło społeczeństwo Serocka. Jedną z ulic
tego miasta nazwano jego imieniem. Jest mi
naprawdę wstyd, że podobna inicjatywa nie
miała miejsca w Nasielsku.
Pisząc o ks. Marianie Batogowskim nie
wymieniłem dotąd zaszczytnych tytułów i
nazw wysokich funkcji, jakie sprawował. A
był przecież kanonikiem, wikariuszem
generalnym diecezji płockiej, Ojcem
Duchownym kapłanów diecezji, sekretarzem
Krajowego Papieskiego Dzieła św. Piotra
Apostoła, reprezentował polski Kościół na
Międzynarodowym
Kongresie
Misjologicznym w Rzymie. Uczyniłem to
świadomie, bo wiem, że zaszczyty i
dostojeństwa
mu nie imponowały.
Zrezygnował z nich na przykład w roku 1968
i wyjechał do Indii, aby tam opiekować się
biednymi i pokrzywdzonymi przez los
dziećmi. Jego życiowym celem była służba
Bogu i ludziom.
AZ.

Clive Harris
w Nasielsku
kino NIWA
ul. Kościuszki 12
20.07.2002r. godz. 12.30
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Kosewo – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Spotkanie w dworku
A było to niecodzienne spotkanie. Wizytę obecnym właścicielom
dworku w Kosewie, państwu Hannie i Stanisławowi Tycom, złożyli
potomkowie właścicieli tego majątku z lat 1912 – 1919, państwo Teresa
i Jan Weyherowie. Goście przywieźli ze sobą dużą ilość zdjęć z tego
okresu. Nic więc dziwnego, że głównym tematem rozmów była
przeszłość tej posiadłości.
Porównywano wygląd dworu sprzed blisko stu lat i jego wygląd obecny.
Parafrazując pewne, z pozoru paradoksalne stwierdzenie, można
powiedzieć, że zmieniło się tu wiele i niewiele. Mimo upływu lat, mimo
dwukrotnej zmiany właścicieli i dwóch wojen czas jakby zatrzymał
się w miejscu. Dostojne mury i starannie utrzymany park natarczywie
przypominają obraz utrwalony przez fotografa w początkach

Teresa i Jan Weyherowie w gościnie u państwa Tyców
dwudziestego wieku.
Uzyskanie takiego efektu nie było łatwe. W czasie ostatniej wojny
dworek został doszczętnie zniszczony. Dalszej dewastacji dokonano
w latach powojennych. Wydawało się, że przeuroczy zespół parkowo
- dworski nigdy już nie wróci do poprzedniej świetności. To, że stało
się inaczej, jest zasługą państwa Tyców. Postanowili odtworzyć
zarówno dworek jak i park w ich pierwotnym kształcie. Dziś można
powiedzieć, że im się to udało.
Niewątpliwy wpływ na sukces miały historyczne zainteresowania
pana Stanisława Tyca. Stąd też dbałość nie tylko o ogólny wygląd

posiadłości i wystrój wnętrz, ale i o kontakty z osobami związanymi z
tym miejscem. Stąd i spotkanie z rodzeństwem Teresą i Janem
Weyherami, których dziadek, Wiktor Weyher nabył od Marii
Samborskiej majątek Kosewo w roku 1912. Posiadłość ta była w
posiadaniu rodziny Weyherów do roku 1919.
Państwo Teresa i Jan Weyherowie nie mieszkali wprawdzie nigdy
w Kosewie. Urodzili się w czasie wojny w Warszawie, dokąd po
sprzedaży majątku w Kosewie przeniosła się rodzina Wiktora Weyhera.
Uczuciowo związani są jednak także z naszą nasielską ziemią. Bardzo
im się tutaj podoba. Na następną wizytę u państwa Tyców pan Jan
chce wziąć ze sobą synów Krzysztofa i Andrzeja oraz wnuczkę
Gabrielę. Chce przybliżyć im miejsce, gdzie żyli i pracowali ich
przodkowie. A żyli i pracowali nie tylko na Pomorzu
(Wejherowo), ale i na Mazowszu – w Poświętnem k.
Płońska i Kosewie k. Nasielska. Tu przypomnę, że rodzina
Weyherów jest wielce zasłużona dla polskiej floty. To Jan
Weyher żyjący na przełomie XVI i XVII wieku organizował
naszą flotę i był doradcą Zygmunta III Wazy w sprawach
morskich.
Goście państwa Tyców, państwo Teresa i Jan
Weyherowie to także niezwykle ciekawi ludzie. Pani Teresa
jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego
warszawskiej SGPiS. Przez wiele lat pracowała w
Centralach Handlu Zagranicznego, (m.in. w
Czechosłowacji i Iraku).
Pan Jan jest naukowcem, międzynarodowym
ekspertem w dziedzinie defektów w materiałach
półprzewodnikowych. Po ukończeniu politechniki
warszawskiej poszerzał swą wiedzę i zdobywał kolejne
stopnie naukowe w Wojskowej Akademii Technicznej oraz
w placówkach naukowych Francji, Włoch, Niemiec i
Holandii. Pracuje naukowo w Holandii i PAN-ie (Instytut
Wysokich Ciśnień). Obecnie specjalizuje się w dziedzinie
azotku galu, materiału, który służy do otrzymywania źródeł
światła niebieskiego (materiał na lasery niebieskie). To
polska specjalność. Instytut Wysokich Ciśnień PAN jest przodującym
w świecie instytutem, który otrzymuje dużych rozmiarów kryształy
azotku galu. To osiągnięcie na miarę XXI wieku. Dla nas ważne zaś
jest to, że udział w nim ma uczony, którego przodkowie mieszkali na
nasielskiej ziemi, w Kosewie.
I tak połączyło się nam w jedno – dworek w małej podnasielskiej
wsi Kosewo i wielki świat, tradycja i współczesność oraz przyszłość.
Aby w tym wszystkim się nie zagubić dobrze jest mieć w pamięci ,, ...
skąd nasz ród”. O tym powinniśmy pamiętać w przededniu wejścia
do wielkiej europejskiej rodziny.
AZ.

KWITNĄCE EFEKTY WSPÓŁPRACY
W lutowym numerze ukazała się wzmianka
o kole teatralnym i komputerowym działającym
przy Szkole Podstawowej w Budach
Siennickich. Od tego czasu nadal się rozwijamy
i doskonalimy. Nowymi, twórczymi pomysłami
wspierają nas absolwenci nie szczędząc swego
wolnego czasu, a współpraca z J&S Pro Bono
Poloniae Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży
umożliwia realizację dalszych działań.
Otrzymaną w kwietniu dotację od Fundacji,
przeznaczyliśmy na wykonanie sceny dla
naszych artystów, wymianę drzwi oraz
malowanie sali.
Drugim sponsorem, który zaoferował
pomoc finansową jest Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Pomoc ta umożliwiła dalszy remont: wymianę

posadzki i zakup nowych firan. Tym
sposobem sala została profesjonalnie
przygotowana do zajęć dla osób pragnących
rozwijać swoje zainteresowania artystyczno
– aktorskie. Niewątpliwie w takiej sali „magia
teatru” nabierze nowego wyrazu.
Należy tu również wspomnieć, że oferowana
przez panią Alicję Tyc pomoc finansowa, dała
nam szanse wyremontowania pomieszczenia
kuchennego i zorganizowania akcji dożywiania
dzieci w przyszłym roku szkolnym.
20 czerwca 2002r. odbyło się uroczyste
otwarcie sal, których remontu dokonaliśmy
dzięki wyżej wymienionym instytucjom
wspierającym tego rodzaju poczynania.
Otwarcia dokonali: pan Burmistrz Bernard
Mucha, pani Krystyna Raczkowska – zastępca

Burmistrza i pani Alicja Tyc – dyrektor
MGOPS.
Uzyskanymi funduszami staramy się
mądrze gospodarować. Z inicjatywy osób
prowadzących koło teatralne i komputerowe
oraz pani dyrektor mgr Marianny Danisiewicz,
zrodził się pomysł utworzenia na terenie szkoły
„Dziecińca”. W związku z tym w maju b.r.
wystąpiliśmy z kolejnym wnioskiem o wsparcie
finansowe do J&S Pro Bono Poloniae PFDiM.
Pomysł ten przedstawiliśmy rodzicom, oferując
pomoc w opiece nad dziećmi w okresie prac
polowych. Jest już plac zabaw, który będzie
służył dzieciom nie tylko w okresie wakacji,
ale także w ciągu całego roku szkolnego. Była
to bardzo kosztowna inwestycja. W pracy przy
montowaniu zabawek na dziecińcu swoją
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Parafialne inwestycje w Cieksynie
Ostatnio Cieksyn często gości na łamach
naszego pisma. Przyczyna jest prosta. Tutaj
ciągle coś się dzieje. Ciekawa jest też
przeszłość tej miejscowości, a kościół
zaliczany jest do najstarszych świątyń na

dachu kościoła. Każdy, kto chociażby
pobieżnie zetknął się z budownictwem, wie,
ile może kosztować taka inwestycja. Parafia
Cieksyn nie jest zbyt duża, a parafianie też
nie są zbyt bogaci. A jednak prace zostały
podjęte
i
przeprowadzone w
sposób
nader
sprawny. Okazało
się też, że zakres
robót był znacznie
szerszy, ponieważ
ich celem było
zabezpieczenie
wiekowych murów
świątyni
przed
zawilgoceniem. A
wilgoć
była
ogromna, co widać
było zarówno z
zewnątrz jak i od
wnętrza kościoła.
Potwierdziły to też
ekspertyzy. Wilgoć
szła i od dołu, i od

Mazowszu. O tym w naszej gazetce w roku
obecnym kilkakrotnie pisał Daniel Dalecki.
Od dwóch lat parafią w Cieksynie kieruje
ks. kanonik Józef Szczeciński. To także za
jego sprawą tak często ostatnio piszemy o
Cieksynie. Do tej pory pisaliśmy głównie o
jego działalności duszpasterskiej, a zwłaszcza
o pracy z dziećmi i młodzieżą. Obecnie
przedstawimy
gospodarczą
stronę
działalności księdza proboszcza.
Inspiracją do napisania tego tekstu była,
zaobserwowana przez członków naszego
zespołu redakcyjnego, wymiana pokrycia na

góry.
Wróćmy do sprawy
dachu. Pokryto go blachą
o c y n k o w a n ą .
Wymieniono też, bo taka
była potrzeba, więźbę
dachową
i
przeprowadzono remont
korony murów.
Aby zabezpieczyć
mury
przed
wchłanianiem wody z

pomoc zaoferował pan Kazimierz Drabik.
Wszystkie dzieci, które chcą skorzystać z akcji - „Dzieciniec”
zapraszamy od 15 lipca do 15 sierpnia. Opiekunowie przewidzieli
mnóstwo atrakcji.

Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z Fundacją będziemy mogli
wyjść na przeciw nie tylko potrzebom osób z koła teatralnego czy
komputerowego, ale wszystkim uczniom szkoły i ich rodzicom.
Katarzyna Szybkie - Burzyńska
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ziemi, odkryto wokół kościoła opaskę
kamienną (odrzucono warstwę ziemi) i
wykonano izolację poziomą. Usunięte zostały
zagrzybione tynki na zewnątrz kościoła.
Ściany przygotowano do położenia tynków
renowacyjnych. Osuszeniu kościoła ma też
sprzyjać lepsza cyrkulacja powietrza wokół
niego i większy dostęp promieni słonecznych.
Cel ten osiągnięto odsłaniając kościół poprzez
przycięcie gałęzi otaczających go drzew.
Z innych prac, które łatwo zauważyć,
wymienię jeszcze: wjazd z bramą na cmentarz
przykościelny, wjazd z bramą na teren przy
plebanii. Zwracają też uwagę porządki na
cmentarzu grzebalnym. Usunięte zostały
zarośla i krzewy.
Wartość wykonanych już prac jest
ogromna. Pytałem księdza proboszcza o to,
skąd w tak krótkim czasie udało się
zgromadzić środki na tak kosztowne
przedsięwzięcie. Ksiądz uśmiechnął się i
powiedział, że to wszystko dzięki Bogu i
dzięki temu, że ma dobrych i szczodrych
członków parafialnej wspólnoty. Pracy jest
jednak jeszcze dużo i są to prace kosztowne.
Pomoc z zewnątrz z pewnością by się
przydała.
AZ.
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BRYDŻ
21 czerwca odbył się szósty turniej par w brydżu sportowym
zaliczany do klasyfikacji Grand Prix Nasielska ‘2002. Po raz drugi w
tym roku zwyciężyła para Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński.
Wyniki turnieju „Czerwcowego”:
1. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński
2. Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski
3. Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra
4. Jacek Raźniewski i Dariusz Wydra
5. Janusz Czyżewski i Wojciech Zaciewski
6. Józef Dobrowolski i Krzysztof Michnowski
7. Grzegorz Kosewski i Maciej Osiński
8. Adam Duczman i Marek Rębecki

SPORT

80 pkt (63,5%)
74 pkt (58,7%)
70 pkt (55,6%)
64 pkt (50,8%)
64 pkt (50,8%)
56 pkt (44,4%)
44 pkt (34,9%)
40 pkt (31,8%)

Czołowa dziesiątka klasyfikacji po sześciu turniejach
(z zaliczeniem czterech najlepszych wyników):
1-2. Stanisław Sotowicz
76 pkt
Paweł Wróblewski
76 pkt
3-4. Piotr Kowalski
74 pkt
Grzegorz Nowiński
74 pkt
5. Waldemar Gnatkowski
62 pkt
6-7. Adam Banasiuk
61 pkt
Andrzej Żuliński
61 pkt
8. Janusz Wydra
60 pkt
9. Wojciech Zaciewski
58 pkt
10. Janusz Czyżewski
56 pkt
Opracował PK

PIŁKA NOŻNA
Zakończył się sezon piłkarski 2001/2002. Dla zawodników Żbika,
występujących w różnych kategoriach wiekowych i w różnych klasach,
był on bardzo udany.
Seniorzy zajęli w lidze okręgowej drugie miejsce, co dało im awans
do Mazowieckiej Ligi Seniorów. Na sukces ten zapracowali: Krzysztof
Prusinowski, Robert Rutkowski, Rafał Markiewicz, Robert Bugalski,
Mariusz Jadczak, Cezary Prusinowski, Dariusz Kulpa, Jarosław
Prusinowski, Marcin Emil Gumowski, Hubert Lewandowski, Piotr
Topczewski, Robert Grudek, Wesołowski, Robert Wierzbicki, Grzegorz
Jędrzejewski, Igor Dzierżanowski, Paweł Majewski, Paweł Wroński,
Tomasz Czerwiński i Artur Bącik. Trenerem zespołu jest Zbigniew
Muziński.
W przyszłym sezonie w Mazowieckiej Lidze Seniorów będą
występowały zespoły: Świt Warszawa, Delta Warszawa, Grom Okunin,
Ostrowia Ostrów, MKS Ciechanów, GKS Strzegowo, Tęcza Płońsk,
Boruta Kuczbork, Stoczniowiec Płock, Orlen II Płock, Błękitni Gąbin,
Kasztelan Sierpc, Żyrardowianka, Żbik Nasielsk, oraz LZS Ciółkowo
lub Skra Drobin.
Juniorzy rocznik 1985 zajęli 4 miejsce i zostali wyprzedzeni przez
Legię Warszawa, Znicz Pruszków i Tęczę Płońsk.
Trampkarze rocznik 1987 – 4 miejsce za Gwardią Warszawa,
Okięciem Warszawa i MOSIRem Wyszków.
Młodzicy rocznik 1989 zajęli pierwsze miejsce i awansowali do
Mazowieckiej Ligi Młodzików. Skład zwycięskiego zespołu: Daniel
Wilczyński, Krystian Lipiński, Marcin Kordulewski, Ariel Ostaszewski,
Sebastian Wiśniewski, Łukasz Szwejkowski, Marcin Kurpiecki,
Tomasz Roszczenko, Przemysław Wysocki, Krzysztof Jechalik, Bartosz
Kamiński, Marek Górka, Arkadiusz Borkowski, Lukasz Truszkowski.
Trenerem zespołu jest
Najmłodsi piłkarze rocznik 1990 zajęli 8 miejsce.
W przyszłym sezonie, z uwagi na ograniczone możliwości
finansowe, piłkarze Żbika wystąpią w kategoriach: seniorzy, juniorzy
rocznik 1986/87, trampkarze rocznik 1989 i żaki rocznik 1991.
Terminarz meczy w następnym numerze.
MS

Ksiądz Proboszcz mistrzem Diecezji
W tym roku organizatorem Mistrzostw Diecezji Płockiej Księży w
szachach, była parafia Cieksyn. Księża toczyli arcyciekawe pojedynki
na dość wysokim poziomie. Tegorocznym mistrzem Diecezji został
ksiądz proboszcz Józef Szczeciński z parafii Cieksyn, przed księdzem
Zenonem Frochem z parafii Koziczynek, księdzem Ignacym Sikorskim
z parafii Królewo i księdzem Włodzimierzem Kilisiem.
Gratulujemy księdzu proboszczowi i życzymy zdobycia tytułu
Mistrza Polski.

Memoriał Abp. Nowowiejskiego
W Sikorzu k/Płocka odbył się XI Memoriał Abp. A.J.
Nowowiejskiego, w szachach, w którym wzięli udział uczniowie z
naszej gminy.
Nasielska młodzież zaprezentowała się bardzo dobrze i stoczyła
kilka ładnych pojedynków z renomowanymi zawodnikami.
Turniej B w którym startowało 12 zawodników wygrał Krzysztof
Michalski, przed Michałem Zalewskim i Borysem Ropielewskim
wszyscy z SP Cieksyn.
W klasyfikacji generalnej Memoriału, w którym wystartowało
kilkudziesięciu zawodników bardzo dobrze wypadli Kacper Podgrudny
i Wiktor Skłucki z nasielskiego gimnazjum, którzy wygrali po cztery
pojedynki.
Oprócz wymienionych w turnieju startowali: P. Zieliński, S.
Mleczak, z Cieksyna, oraz M. Turek i S. Podgrudny z Nasielska.
MS.

DROPSY MAJĄ PŁYTĘ
Każdy kto kiedykolwiek grał w jakimś zespole marzy o nagraniu
swoich dokonań i wydaniu płyty. Ta sztuka udała się zespołowi Dropsy
(Jacek Gawroński - gitara i śpiew, Marcin Kuś - gitara, Leszek
Gałężewski - bas, Nikifor Mleczak - perkusja), który dzięki swojej
pracy i pomocy kilku życzliwych mu osób właśnie wydał swoją pierwszą
płytę. Nosi ona tytuł “Ważki Fanki Muszki”.
Przez rok zespół w domowych warunkach zgrywał materiał na
zwykłym PC-cie. (tylko ścieżki perkusji były nagrywane w Nasielskim
Ośrodku Kultury). W rezultacie każdy może nabyć płytę, która zawiera
15 autorskich kompozycji, doskonale znanych fanom rocka
zamieszkującym nad Nasielną.
W nagtraniu płyty gościnnie udział wzięli Tomek Topczewski,
Małgorzata Topczewska, Magda Gałężewska.
Dropsy udowodniły, że nawet zepół pochodzący z Nasielska, może
wydać płytę.
Można ja nabyć jedynie na koncertach zespołu. Chętnych na pewno
nie będzie brakowało.
W przyszłości zespół planuje pracę nad nowym repertuarem i
rozszerzenie składu o instrumenty klawiszowe i jeszcze jednego
wokalistę.
Marek Tyc

Okładkę zaprojektował basista zespołu - Leszek
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Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
Następnie zaprezentowały swe umiejętności młodzieżowe zespoły
muzyczne z Nasielskiego Ośrodka Kultury: Dropsy, Second,
Kameleon. Oblegane były stoiska z piwem, kiełbaskami i goframi. Do

Roman Gerczak w piosence “Zabrałaś mi lato”. O kim myślał
śpiewając tę piosenkę? Czy o którejś z nasielszczanek
zabawy zapraszało wesołe miasteczko. Atrakcji było wiele. Można
było np. przejechać się drabiniastym wozem zaprzężonym w kucyka,
lub wzbić się w przestworza samolotem lub motolotnią. Liczyła się
tylko odwaga i zasobność portfela. Kto chciał, mógł oglądać
spadochroniarzy lub obserwować zawody piłkarskie. W turnieju
piłkarskim wzięły udział trzy drużyny reprezentujące pracowników
administracji samorządowej (z Nasielska, Legionowa i Nowego
Dworu) i jedna drużyna będąca reprezentacją nasielskiej policji.
Zwyciężyli samorządowcy z Nasielska.
Zarówno w sobotę jak i w niedzielę imprezę prowadzili
profesjonalni prezenterzy. Pomyślano także o zaproszeniu
piosenkarskich gwiazd. Najpierw zaśpiewała Danuta Błażejczyk, a
następnie Roman Gerczak. Próbowali też zaprosić do wspólnego
śpiewania widzów, ale była to próba raczej nieudana. Gdy do tańca
zaczął przygrywać zespół Neselianie, wiele osób myślało, że to kolejny
występ i początkowo nie bardzo garnięto się do zabawy. Jednak z
minuty na minutę było coraz więcej tańczących par i zabawa nabierała
rumieńców. Niestety, szybko zapadły ciemności i czas było kończyć
taneczne spotkanie.
Nad sprawnym przebiegiem imprez oprócz organizatorów czuwała
straż, policja, agencja ochroniarska ,,Pleban” i służba medyczna z
nasielskiej przychodni.
AZ.

CMY K

dokończenie ze str. 1

i Electro Boogie. Młodzi artyści zaprezentowali nasielskiej publiczności
taneczne obroty na głowie, plecach, kolanie, barkach, dłoni oraz salta,
przerzuty, śruby itp. figury. Nieodłączną częścią nasielskich parafiad
jest wieczór piosenki biesiadnej. W tym roku zaprezentował ją zespół
z Gostynina. Zespół ten przygrywał też do tańca.
W tym samym czasie w budynku szkoły można było obejrzeć
wystawy malarskie i zbiory kolekcjonerskie. Patronowły im dwa
nasielskie towarzystwa: Nasielskie Towarzystwo Kultury i
Towarzystwo Miłośników Ziemi Nasielskiej. Swoje obrazy
prezentowali trzej nasielscy artyści, panowie: Jacek Gałężewski, Maciej
Modzelewski i Jan Witkowski. Elementy starego uzbrojenia pochodziły
z kolekcji p. Stanisława Tyca. Tuż obok wystaw zlokalizowany był
Punkt Krwiodawstwa funkcjonujący na co dzień przy szpitalu
powiatowym w Nowym Dworze Maz.(punkt ten zaprasza chętnych).
Cieszył się dużym powodzeniem. Krew oddawali zarówno mężczyźni
jak i kobiety.
Tradycyjnie w czasie parafiady funkcjonowały stoiska Akcji
Katolickiej. Oferowały domowe specjały polskiej kuchni oraz kiełbaski
i ciasta. Uzyskane pieniądze przeznaczone zostaną na cele
charytatywne. Podobnie jak w latach ubiegłych przygotowano stoisko
drzew i roślin ozdobnych. Nie zabrakło też przedstawiciela pszczelarzy.
Tym razem swoje wyroby zaprezentował zdobywca nagrody marszałka
Województwa Mazowieckiego pan Jerzy Rosiński z Tłuszcza. Dzieci
chętnie korzystały z atrakcji oferowanych przez wesołe miasteczko.
W niedzielę 30 czerwca pogoda dopisała. Podobnie jak w latach
ubiegłych na lotnisko w Chrcynnie tłumnie przybyli mieszkańcy całej
gminy. Co prawda wiele osób dotarło na imprezę nieco później.
Powodem tego była transmisja telewizyjna finału piłkarskich
mistrzostw świata. Wśród gości dostrzegliśmy pracowników
państwowej administracji centralnej oraz przedstawicieli władz
samorządowych różnych szczebli.
Czerwcowy festyn rozpoczął się od występu chóru dziecięcego ze

