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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
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Z PRAC ZARZĄDU MIEJSKIEGO
Mimo lipcowej kanikuły Zarząd
Miejski nie zmniejszył intensywności
swych prac.
kkk

Na
pierwszym
lipcowym
posiedzeniu podsumowano odbyty kilka
dni wcześniej festyn promocyjny jaki
odbył się na terenie lotniska w Chrcynnie.
Pozytywnie oceniono przygotowanie
festynu oraz prace służb zabezpieczających
spokojną zabawę mieszkańców gminy.
kkk

W związku z projektem stworzenia w
Nasielsku na bazie Biblioteki Miejskiej,
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta i
Gminy Zarząd w dniu 15.07. odbył
wyjazdową sesję. Na zaproszenie
samorządowców z Płońska odwiedzono
tamtejszą Pracownię Dokumentacji Dziejów
Miasta i zapoznano się z zasadami działania
i problematyką tej instytucji.

Rozpatrzono też pisma skierowane do
Zarządu.
Pismo PTK Centertel o umożliwienie
lokalizacji masztu tej sieci telefonicznej w
miejscowości Andzin skierowano do
zaopiniowania przez sołtysa i Radę Sołecką
tej miejscowości Jeśli opinia będzie pozytywna
Zarząd podejmie dalsze rozmowy w celu
finalizacji tej inwestycji.
Zarząd przychylne rozpatrzył prośbę
Nasielskiego Towarzystwa Kulturalnego o
wsparcie finansowe publikacji wspomnień
mieszkańców Nasielska Przeznaczono kwotę
2.000 zł na to przedsięwzięcie wydawnicze
NTK.
Burmistrz – pan Bernard Mucha został
upoważniony do patronatu nad rozgrywkami
piłkarskiej Ligi Szóstek w sezonie 2002/2003
organizowanej przez Klub Sportowy „Żbik”
w Nasielsku.

kkk

Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się
25.07.Na posiedzeniu tym omówiono wnioski
opracowane na posiedzeniu Komisji
Infrastruktury a przedstawione przez
przewodniczącego tej Komisji pana Marka
Gizińskiego.
Dotyczyły one między innymi: propozycji
wykonania prac na osiedlu Piłsudskiego I,
upoważnienia Burmistrza do złożenia
wniosków do WFOŚ o dofinansowanie
inwestycji wodociągowych wykonywanych na
terenie gminy, przeanalizowania trudnej
sytuacji powstałej po ogłoszeniu upadłości
zakładu„Instal „w Pieścirogach.
Problemem
jest
funkcjonowanie
przepompowni ścieków z kolektora
odbierającego ścieki z gospodarstw w
Mogowie, Siennicy i Pieścirogach.

Zarząd zapoznał się z pismem Fundacji
„Centrum” Ochrony Środowiska w sprawie
zlokalizowania przytuliska dla zwierząt w
miejscowości Chrcynno. Przeanalizowano
możliwość lokalizacji tej instytucji w pobliżu
terenów po byłej J.W. w Chrcynnie o jaką
występuje Fundacja. W związku z planowanym utworzeniem Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego na tym terenie, negatywnie
przyjęto projekt stworzenia w tej okolicy
przytuliska dla psów.
W ostatnim punkcie tego posiedzenia
Skarbnik gminy przedstawiła członkom
Zarządu sprawozdanie z wykonania budżetu
za pierwsze półrocze 2002 roku. Zarząd
przyjął przedstawioną informację.

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wydział Oświaty Kultury i
Sportu Urzędu Miejskiego w
Nasielsku

GK.FN 7410/21/2002

zaprasza wszystkich
mieszkańców naszej gminy na

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Festyn
sportowo – rekreacyjny

Zawiadamiam zgodnie z art. 61§1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
Postępowania Administracyjnego (jed.
Tekst, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. – z
póź. Zm.), że zostało wszczęte z urzędu
postępowanie w sprawie założenia ewidencji
budynków i lokali dla m. Nasielsk.

do Cieksyna
w dniach 31.08. – 1.09.
W programie między innymi
piłkarski turniej drużyn wiejskich
o Puchar Burmistrza oraz wiele
innych atrakcji.
Informacji udziela pan Andrzej Malon
Urząd Miejski w Nasielsku.
tel. 691 26 64 lub 691 27 29
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Kąpielisko w Borkowie zamknięte
Woda we Wkrze w okolicach mostu w
Borkowie nie nadaje się do kąpieli. Informację
o tym przekazał Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze
Mazowieckim. Nakazał też władzom
samorządowym gminy, aby w tym miejscu
umieściły odpowiedniej treści tabliczkę.
Polecenie zostało wykonane. Powyższa
informacja jest równoznaczna z zakazem
kąpieli w tym miejscu.

Kąpielisko przy moście w Borkowie jest
jedynym miejscem w naszej gminie
przewidzianym do kąpieli. Jest monitorowane
przez władze sanitarne. Dowodem na to jest
decyzja Sanitarnego Inspektora Powiatowego.
Stwierdzono na podstawie wyników badań
laboratoryjnych wód pobranych w tym
miejscu w dniach 08.07.2002r i 15.07.2002r,
że woda jest zanieczyszczona bakteriologicznie i kąpiel w niej zagraża zdrowiu.

Wiele osób kąpie się we Wkrze powyżej
albo poniżej tego miejsca. Czy kąpiel w
odległości np.1km jest, czy też nie jest
bezpieczna? Woda w tych miejscach nie jest
kontrolowana. Należy jednak przypuszczać,
że i w tych miejscach zanieczyszczenie wody
nie jest mniejsze. Wniosek jest wiec prosty.
Należy dbać o swoje zdrowie.
AZ.

Statystyka i co z niej wynika
A wynika wiele. Na tyle wiele, że w całym
świecie funkcjonują specjalistyczne instytucje
zajmujące się badaniami zjawisk masowych.
Wyniki tych badań pomagają w lepszej
organizacji
życia
poszczególnych
społeczeństw. Nasze informacje statystyczne
dotyczą zjawisk demograficznych (i to tylko
niektórych), jakie występują w naszej gminie.
Nie przeceniamy znaczenia tych informacji,
ale myślimy, że znajomość ich może się
przydać wielu osobom.
W chwili obecnej w gminie Nasielsk
mieszka 19 443 osoby. Przed rokiem było nas
19 449. Do stanu z roku ubiegłego brakuje
więc 6 osób. Czyżby spadek ilości
mieszkańców ? I tak, i nie. Tak, ponieważ jest
nas rzeczywiście mniej. Nie, ponieważ w
styczniu roku bieżącego mieliśmy tylko 19 422
obywateli. Widać więc tendencję wzrostową.
Stosunkowo duży ubytek liczby mieszkańców
gminy położonej na przedpolach Stolicy i do
tego posiadającej dobry układ komunikacyjny
był bardzo złym zjawiskiem. Należy wierzyć,
że było to jednak zjawisko chwilowe i gmina
nasza przekroczy wkrótce magiczną dla nas
liczbę 20 000 mieszkańców. Do tego stanu
zbliżamy się jednak już od lat dziesięciu.

Sytuacja taka ma dla nas i dobre strony.
Na przykład teraz w perspektywie wyborów.
Przekroczenie tej granicy zaowocowałoby
większą ilością radnych, a to zwiększyłoby
koszty działania Rady. Szkoda pieniędzy.
Lepiej przeznaczyć je na oświatę lub zdrowie.
I jeszcze jeden argument uzasadniający, że
obecna liczba mieszkańców w perspektywie
wyborów jest dla nas korzystna. Możemy
wybierać konkretnych radnych, a nie listę
wyborczą. Listy pozwalają dostać się do
organów przedstawicielskich takim ludziom,
na których nigdy nie zagłosowalibyśmy.
Analizując dane statystyczne dotyczące
demografii naszej gminy dostrzegamy pewne
zjawiska niepokojące i to takie, które ujawniły
się w ostatnich latach. Spada liczba urodzeń.
Będzie potrzeba mniej szkół, a więc i mniej
ludzi będzie potrzebnych do pracy w nich. Do
tego na wsi liczba zgonów przekracza liczbę
urodzeń. W ostatnim półroczu urodziło się 59
osób, a zmarły 62 osoby. Na szczęście w
mieście trend ten został już zatrzymany.
Urodziły się 43 osoby, a zmarło 38 osób. W
sumie w gminie wynik ten jest na szczęście
dodatni (102 : 100).
Podobne zjawiska występują w całej

„LATO W MIEŚCIE I GMINIE
NASIELSK”
Hala Sportowa i inne obiekty sportowe
Poniedziałek 19,08.2002. godz. 1000
- Turniej piłki ręcznej chłopców (szkoły podstawowe i gimnazjalne)

Wtorek 20.08.2002. godz. 1000
- Mini-turniej piłki nożnej halowej (drużyny pięcioosobowe) w
kategorii chłopców szkoły gimnazjalne i starsi

Środa 21.08.2002. godz. 1000
- Pływanie na żaglówkach i sprzęcie wodnym – Ośrodek WLOP
Zegrze. (koszt wynajmu sprzętu ok. 8 zł.)

Czwartek 22.08.2002. godz. 10

00

- Turniej par siatkarskich (chłopiec i dziewczyna) w kategorii szkół
podstawowych.
- Turniej par siatkarskich (chłopiec i dziewczyna) w kategorii szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Piątek 23.08.2002. godz. 10

00

- Wyjazd na pływalnię do Ciechanowa, połączony z nauką pływania.
Wstęp na basen 8 zł.

Polsce. Wszystkie rządy i te ,,prawe” i te
,,lewe” przed każdymi wyborami mówiły o
potrzebie prowadzenia polityki prorodzinnej.
Mówiły! I co? Jak planować życie normalnej
rodziny, gdy nie ma się perspektywy stałych
zarobków? Rozwiązania podobnych
problemów już są znane w świecie. W jednym
z krajów każda jego obywatelka po
ukończeniu sześćdziesiątego roku życia
otrzymuje emeryturę. I to niezależnie od tego
czy pracowała, czy też nie. Wychowanie dzieci
to też praca. I to bardzo ciężka.
Nie wdając się w bardziej szczegółowe
rozważania zwrócę uwagę, że wzrosła nieco
liczba mieszkańców miasta. Obecnie jest ich
7 405 (przed wojną Nasielsk miał więcej
mieszkańców). Liczba mieszkańców wsi nieco
spadła. Na wsi mieszka 12 038 osób.
Ciekawym, ale nie nowym zjawiskiem jest to,
że na wsi jest więcej mężczyzn (6053: 5985),
a w mieście więcej jest kobiet (3822 : 3583).
Wielu naszych czytelników prosiło nas o
publikowanie danych statystycznych
dotyczących ilości podmiotów gospodarczych,
zatrudnienia, zarobków itp. zjawisk.
Przepraszamy, ale jeszcze i tym razem nie
udało się nam uzyskać miarodajnych danych.
AZ.

Szanowni Czytelnicy
Oddajemy do Państwa rąk gazetę o
zmienionej szacie graficznej, co jest odzewem
na Wasze listy i życzenia. Niestety podniosło
to znacznie koszty jej wydania.
Dlatego też zmuszeni jesteśmy podnieść
cenę.
Ze swej strony zapewniamy, że dalej
będziemy starać się podnosić jej poziom
zarówno treściowy jak i wizualny.
Redakcja

Sobota 24.08.2002. godz. 1000 – STADION MIEJSKI w
Nasielsku
- TEST COPERA – sprawdzian wytrzymałości młodzieży
Poniedziałek 26.08.2002. godz. 1000
- Turniej badmintona.

Wtorek 27.08.2002. godz. 1000
- Nauka i pokaz techniki TAE KWON DO.

Środa 28.08.2002. godz. 1000
- Rajd rowerowy na trasie Nasielsk – Borkowo – Nasielsk
połączony z pieczeniem kiełbasek (koszt ok. 5 zł.)

dokończenie na str. 12
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1. Konkurs ,,Zielone lato 2002”

o zamówieniach publicznych, przetarg
unieważniono. Przetarg na to zadanie
zostanie niebawem powtórzony.

22 lipca przedstawicielki Powiatowego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Nowym
Dworze Mazowieckim przeprowadziły
lustrację gospodarstw agroturystycznych
funkcjonujących na terenie powiatu. Jej celem
była ich ocena i wyłonienie tych gospodarstw,
które będą reprezentowały powiat w kolejnym
etapie konkursu ,,Zielone lato 2002”. Z
satysfakcją możemy poinformować, że
wysoką ocenę otrzymało gospodarstwo pana
Tadeusza Osińskiego z Nuny i ono obok
gospodarstwa pana Ryszarda Pietrucha z
Błędowa będzie reprezentowało powiat w
etapie wojewódzkim. Wydaje się, że sukces
ten może być impulsem, który spowoduje
powstanie kolejnych tego typu gospodarstw
na terenie naszej gminy.

2. Z myślą o Unii
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Nasielsku wspólnie z dziećmi z Klubu 4H
,,Leśne Skrzaty”, który działa przy Szkole
Podstawowej w Popowie Borowym
przygotował pracę na konkurs ,,Do Unii
Europejskiej w zgodzie z naturą”. Tematem
tej pracy był las. Miała ona na celu
przybliżenie dzieciom i ich rodzicom wiedzy
o znaczeniu lasu dla człowieka.

3. Przetargi
W dniu 30 lipca został rozstrzygnięty
przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej
w Nasielsku przy ulicy Kościuszki 21.
Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Instalacyjno
– Budowlanego ,,Truszkowski”. Właściciel
firmy został zaproszony do podpisania
umowy. Przewiduje się, że prace zostaną
zakończone do 30 października. Zakres prac
obejmuje: dokończenie prac budowlanych
parteru oraz wykonanie robót budowlanych
I piętra; wykonanie sieci centralnego
ogrzewania i instalacji elektrycznej na tych
dwóch kondygnacjach. Efektem tych prac
będzie uzyskanie pomieszczeń szatni i
dodatkowych izb lekcyjnych.
kkk

2 sierpnia został przeprowadzony przetarg
na budowę sieci wodociągowej z przyłączami
w miejscowości Cieksyn (I etap). Przetarg
został unieważniony, ponieważ wpłynęła
tylko jedna oferta. W tej sytuacji rozpisano
przetarg w trybie negocjacji z zachowaniem
konkurencji. Spotkanie z oferentami odbędzie
się 16 sierpnia.
kkk

W dniu 5 sierpnia 2002r upłynął termin
rozstrzygnięcia przetargu w trybie zapytania
o cenę na wykonanie dokumentacji
technicznej kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami w Pieścirogach Nowych i
Pieścirogach Starych. Z uwagi na to, że
wpłynęła tylko jedna oferta, zgodnie z ustawą

kkk

Ogłoszono przetarg nieograniczony na
przebudowę 1839mb. drogi gminnej we wsi
Studzianki. Zakres zadania obejmuje:
uzupełnienie podbudowy; odwodnienie;
wykonanie nawierzchni asfaltowej;
oznakowanie. Przetarg odbędzie się 3
września o godz. 10.oo.
kkk

Ogłoszono przetarg nieograniczony na
budowę drogi Popowo Borowe – Jaskółowo.
Długość planowanej drogi wynosi 5275mb.
Zakres robót obejmuje: wycinkę drzew i
krzaków; roboty ziemne poprzeczne i z
dowozu, plantowanie skarp i poboczy,
budowę przepustów, wykonanie warstwy
odsączającej, dowóz gruntu do stabilizacji.
Przetarg odbędzie się 3 września o godz.
11.oo.
kkk

Ogłoszono przetarg nieograniczony na
remont drogi w Popowie Borowym. Długość
odcinka drogi, który ma być remontowany
wynosi około 800m (od Jaskółowa do szkoły).

4. Wysypisko
Prace
na
wysypisku
odpadów
komunalnych w Jaskółowie przebiegają
zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Zrealizowano w całości docelowe ogrodzenie.
Aktualnie wykonywane są drogi i place
manewrowe na terenie wysypiska.

5. Szkoły ponadgimnazjalne
Znana jest już przybliżona liczba uczniów,
którzy rozpoczną naukę w Liceum
Ogólnokształcącym i w Zespole Szkół
Zawodowych w Nasielsku.
Do
Liceum
Ogólnokształcącego
przewidziane dokumenty złożyły 93 osoby.
Przewidziane są trzy klasy. Będą one miały
różne przedmioty wiodące: a) polski, historia;
b) matematyka, informatyka; c) mieszany
(będą dwie grupy: biologia z chemią i języki
obce). Rekrutacja do tej szkoły została
zakończona.
Zespół Szkół Zawodowych (obejmuje
różne formy kształcenia) – do Zasadniczej
Szkoły Zawodowej przyjęto 60 osób; do
technikum o kierunku handlowym - 30 osób,
o kierunku ekonomicznym - 46 osób; a do
liceum profilowanego 25 osób. Rekrutację
przedłużono do 25 sierpnia. Wszystkie osoby
chcące uczyć się w tej szkole mają
zagwarantowane w niej miejsce.
W Liceum Ogólnokształcącym trwają
intensywne
prace
remontowo
–
modernizacyjne. W pięciu klasach położono
nowe podłogi. W najbliższych dniach
rozpocznie się odnawianie elewacji budynku.

6. Wykopaliska
Kontynuowane będą prace wykopaliskowe
na nasielskim kopcu. Ich rozpoczęcie
planowane jest na drugą dekadę sierpnia.
Nadzór naukowy będzie sprawował dr Marek
Dulinicz, a pracami będzie kierował mgr
Mariusz Błoński. Pod ich kierunkiem będzie
pracowało sześciu studentów i dwie osoby
zainteresowane studiami archeologicznymi.
Pomagać im będą uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego. Koordynatorem tego
przedsięwzięcia jest dyrektor, a jednocześnie
nauczyciel historii w LO p. Zdzisław
Suwiński.
Na kopcu zauważono miejscowych
poszukiwaczy skarbów. Mają oni nawet
przyrządy do wykrywania metali. Skarbów,
jakich szukają, w tym miejscu na pewno nie
ma. Działalność takich ,,archeologów” jest
szkodliwa. Korzyści materialnych nie osiągną,
przeszkodzą natomiast w poznaniu
przynajmniej szczątkowym historii tego
miejsca.

7. Cieksyn gościł ks. Biskupa
Informowaliśmy naszych czytelników o
wykonaniu szeregu prac remontowych w
kościele w Cieksynie. Najpoważniejszą z nich
była wymiana więźby dachowej i pokrycia
dachu na całym kościele. 4 sierpnia nastąpiło
poświęcenie wykonanych prac. Dokonał go
biskup ordynariusz płocki ks. prof. dr hab.
Stanisław Wielgus. Wcześniej ks. Biskup
odprawił mszę św. dziękczynną w intencji
tych wszystkich, którzy wsparli to wielkie
przedsięwzięcie modlitwą, finansowo czy też
własną pracą.

8. Pielgrzymka
6 sierpnia wyruszyła z Płocka doroczna
piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pątnicy z
parafii naszej gminy (ponad 100 osób) idą w
grupie błękitnej. Jej przewodnikiem jest ks.
Rafał Gutkowski – wikariusz z Cieksyna.
Notował AZ.

Pani Sołtys z Ruszkowa Ewie
Sławek i jej mężowi Wojciechowi
Sławek za inicjatywę i realizację
zbiórki pieniędzy dla mojego
chorego synka Bartusia i
wszystkim ofiarodawcom, a także
panu Markowi Kucińskiemu z
Legionowa

SERDECZNE
PODZIĘKOWANIE
składa
Katarzyna Stelmach
z Malczyna
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KRONIKA POLICYJNA
2.07. Henryk M. zatrzymany przez
policję do odbycia kary próbował zbiec
konwojującym go policjantom. Podczas
przewożenia do aresztu wyskoczył z
jadącego radiowozu. Złapany został pod
konwojem przewieziony do aresztu. Będzie
dodatkowo sądzony za próbę ucieczki i
stawianie oporu konwojującym go
policjantom.
6.07. w Pieścirogach ze stojącego na
parkingu przy dworcu PKP autobusu SKR
nieznany sprawca skradł z kasetki pieniądze
w kwocie 500 zł.
7.07. w Nasielsku Damian P. zdemolował
budkę telefoniczną stojącą na ul. Kościuszki,
przy kinie. Straty Telekomunikacji wynoszą
13.000 zł.
8.07. w cegielni w Kosewie spłonął dach
suszarni. Straty wyceniono na kwotę 25.000 zł.
8.07. na ulicy Płońskiej Romuald G. skradł
rower stojący przy sklepie spożywczym. W
wyniku podjętej interwencji policji
zatrzymano złodzieja i odzyskano rower.
Nocą 10/11.07. dokonano włamania do
magazynu zbożowego GS skąd skradziono
kasetkę z pieniędzmi w kwocie 2100 zł.
Nocą 11/12.07. z samochodu „Nissan”
zaparkowanego przy ul.Kolejowej w
Nasielsku nieznany sprawca skradł 100 m
przewodu elektrycznego wartości 600 zł.
17.07. w Nasielsku Dariusz M. kierując
samochodem „Polonez” będąc w stanie
nietrzeźwości (2,19‰) spowodował kolizję
drogową. Został zatrzymany przez policję.
17.07. w Paulinowie Jerzy B. próbował
zapłacić fałszywym banknotem o nominale
200 zł. Został zatrzymany przez policję do
wyjaśnienia.
17.07. w godzinach popołudniowych, w
Kątnych na niestrzeżonym przejeździe
kolejowym doszło do wypadku drogowego. Po

wjechaniu na przejazd kolejowy zgasł silnik
„Poloneza” którym jechało kilka osób. Mimo
podjętych prób uruchomienia pojazdu nie
udało się usunąć samochodu z torów
kolejowych. Kilka chwil później w stojący
pojazd uderzył nadjeżdżający pociąg. Żadna
z jadących feralnym samochodem osób nie
została ranna.

19.07. został zatrzymany przez policją
Mariusz M. dealer narkotykowy. Przy
aresztowanym znaleziono tabletki extasy,
heroinę, amfetaminę i inne narkotyki. Sąd
zastosował wobec niego na wniosek policji i
prokuratury 3- miesięczny areszt.

20.07. w Chechnówce zatrzymano do
kontroli drogowej Leszka S kierującego
„Polonezem”. Badanie trzeźwości kierowcy
dało wynik negatywny - alkomat wykazał
1,65‰ alkoholu w organiźmie kierowcy.
21.07. w Ruszkowie został zatrzymany
przez policję kierujący motorem „MZ150”
Tadeusz Ś. Badanie alkomatem wykazało
u niego 2,92‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Nocą 23/24.07. dokonano włamania
do sklepu ze sprzętem RTV-AGD przy
ul, Kilińskiego skąd skradziono 2 kamery
wideo wartości 3500 zł. W toku podjętych
przez policję czynności ustalono
sprawców włamania : byli to Łukasz S. i
Jacek H. Od których odzyskano
skradziony sprzęt.
Nocą 25/26.07. nieznani sprawcy
dokonali włamania do piwnic bloku przy
ul. Warszawskiej w Nasielsku. Skradziono 2 rowery górskie wartości 900 zł.
28.07. w Nasielsku Rafał A. i
Andrzej A. próbowali skraść ze sklepu
rury plastikowe. Podczas interwencji
właściciela sklepu jeden ze złodziei zaczął
grozić okradanemu nożem, oraz
podpaleniem sklepu. Zostali zatrzymani
przez policję i na jej wniosek przy
akceptacji prokuratury Sąd zastosował
wobec złodziei areszt tymczasowy.
30.07. w Mazewie Dworskim
zderzyły się dwa samochody „Fiat 126p”.
Jeden z kierujących maluchem zbiegł z
miejsca zdarzenia. Okazało się że był w stanie
nietrzeźwości i kierował pojazdem bez
wymaganych dokumentów. W wyniku
wypadku poszkodowani zostali pasażerowie
obu pojazdów i drugi kierowca.

Jak się czuje gminny ZOZ ?
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
kierowany przez doktora Andrzeja
Krzyżanowskiego ma się dobrze. Świadczą o
tym wyniki finansowe za rok 2001. Na
ostatniej sesji Rady Miejskiej zapoznali się z
nimi radni.
Zakład został powołany przez Radę
Miejską. Świadczenia zdrowotne w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej realizuje od
1 lutego 2002r. Koszty działalności
pokrywane są z dotacji Mazowieckiej
Regionalnej Kasy Chorych. W roku 2001
wyniosła ona 281 393,45 zł. Ponadto kwotę
560 zł wypracowali pracownicy Zakładu. W
sumie Samorządowy ZOZ dysponował kwotą
281 953,45 zł. Wydatkowano 250 196 zł.
Saldo na koniec roku wyniosło 31 757,45zł.
Wobec wymowy faktów radnym nie pozostało
nic innego jak przyjąć uchwałę w sprawie
zatwierdzenia wydatków i rachunku wyników
Samorządowego ZOZ. W tej sprawie radni
byli w zasadzie zgodni. W głosowaniu nikt nie

był przeciw. Były tylko dwa głosy
wstrzymujące.
Dodatnie saldo nie może być traktowane
jako zysk. Są to pieniądze, które mogły być
wydatkowane na potrzeby Samorządowego
ZOZ-u (np. na zakup sprzętu, samochodu,
podwyżki płac,itp.). Są one niejako
własnością tej grupy ludzi, która ,,należy” do
gminnego ZOZ-u. Dlatego dziwna była
postawa tych radnych, którzy chcieli
decydować o przeznaczeniu tych pieniędzy.
O tym może zadecydować tylko dyrekcja
Zakładu i Rada Społeczna Samorządowego
ZOZ. A ten ma duże potrzeby.
Dyskusja
na
temat
kondycji
Samorządowego ZOZ-u miała jeszcze jeden
bardzo ważny aspekt. Radni przekonali się,
że decyzja, jaką podjęli w sprawie powołania
własnej placówki służby zdrowia była słuszna.
Obalone zostały pewne mity związane z
funkcjonowaniem służby zdrowia w nowych
warunkach – w warunkach reformy.

Sytuacja byłaby jeszcze lepsza, gdyby
gminna służba zdrowia sprawowała opiekę
nad całą ludnością naszej gminy. W chwili
obecnej pod jej opieką znajduje się zaledwie
czwarta część tej ludności. Dla ich obsługi
utrzymywane są dwie przychodnie (w
wynajętych lokalach). I jeżeli mimo wszystko
bilans Zakładu jest dodatni, jeżeli ,,wychodzą
też na swoje” trzy niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej to znak, że ,,oddanie” nasielskiej
przychodni ZOZ-owi pułtuskiemu było
błędem. Ona przecież obsługuje większą część
społeczeństwa gminy. Na nią przychodzi (ale
nie do Nasielska) największa dotacja
MRKCH. Jej funkcjonowanie, ze względu na
dużą ilość pacjentów, jest najtańsze.
Nie
zadbano
też
w
porę
o
skomunalizowanie (przejęcie przez gminę na
własność) nasielskiej przychodni. Podjęte są
próby uporządkowania tego stanu. Wszystko
jednak można było zrobić w porę i bez
niepotrzebnych przepychanek.
AZ.
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X Pielgrzymka Ełcka w Nasielsku
Już po raz dziesiąty parafianie nasielscy gościli pielgrzymów diecezji
ełckiej podążających na przełomie lipca i sierpnia do Częstochowy,
aby pokłonić się Jasnogórskiej Pani - Królowej Polski. I chociaż wizyta
pątników trwa bardzo krótko, bo tylko kilka godzin, to od początku

tych spotkań stanowi ona ważne wydarzenie w życiu nasielskiego
Kościoła. Dzień 3 sierpnia jest od lat dziesięciu pewnego rodzaju
parafialnym świętem. Dostrzegają to nawet osoby postronne.
Tradycyjnie też wielu nasielszczan ze swymi duszpasterzami
wychodzi na spotkanie pielgrzymki do granic miasta. Niektórzy
wychodzą jeszcze dalej - aż do granic gminy i parafii. Były osoby,
które w tym roku w ten sposób witały gości z diecezji ełckiej po raz
dziesiąty.
Oficjalne powitanie nastąpiło tuż przed rozpoczęciem
pielgrzymkowej Mszy św. Było ono bardzo serdeczne. Świadczą o
tym słowa wypowiedziane przez ks. Zbigniewa Mielczarka, pełniącego
tego dnia rolę gospodarza parafii. Powiedział do przybyłych m.in.:
,,Czekaliśmy na Was”. W imieniu uczestników pielgrzymki słowa
powitania wygłosił jej kierownik ks. kanonik Kazimierz Gryboś.
Powiedział, że ełccy pątnicy na całej trasie spotykają się z wielką
serdecznością i sympatią. To jednak, czego doświadczają pątnicy w
Nasielsku, jest czymś szczególnym. Ksiądz kierownik przypomniał
też, że obecne spotkanie jest spotkaniem jubileuszowym, a ponadto
przypadło na pierwszą sobotę miesiąca – dzień poświęcony
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny.
Zgodnie z wieloletnim porządkiem pobytu pielgrzymów ełckich w
Nasielsku uroczystą mszę św. celebrują księża neoprezbiterzy, czyli
ci duchowni, którzy święcenia kapłańskie przyjęli w ostatnim czasie.
Są to ich msze św. prymicyjne. W tym roku rola ta przypadła księżom:
Krzysztofowi Karskiemu, Krzysztofowi Karbowskiemu, Cezaremu
Rozmusowi. Dla wielu nasielszczan, uczestniczących od lat w
pielgrzymkowych spotkaniach, nie byli oni nieznani, ponieważ jeszcze
jako klerycy bywali już z pielgrzymkami w Nasielsku. Po mszy św.
celebransi udzielili zebranym przewidzianego na takie okazje
błogosławieństwa połączonego z odpustem zupełnym. Oprawę
muzyczną i wokalną uroczystości zapewnili uczestnicy pielgrzymki.
Jak zawsze tak i w tym roku była ona bardzo piękna.
X Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę A.D. 2002 przebiegała
pod hasłem ,,Poznaj Chrystusa”. Aby dojść do celu, niektórzy
wędrowcy musieli przejść 585 km. Jest to jedna z najdłuższych tras
pielgrzymkowych. Niektóre grupy, dochodząc do Nasielska, były już
w drodze 10 dni i przebyły prawie 300km. W tym roku w pielgrzymce
ełckiej wzięło udział ponad 800 osób. Wśród pielgrzymów było 15
księży, 8 sióstr zakonnych i 20 kleryków.
Całą kolumnę pielgrzymkową podzielono na 10 grup (Augustów,
Gołdap, Prostki, Ełk, Olecko, Szymonka – Woźnice, Giżycko, Suwałki,
Pisz, Sejny). Grupy wyruszały w różnym czasie i początkowo
wędrowały różnymi drogami, aby ostatecznie spotkać się na mszy
św. w Ostrołęce (31.VIII) i odtąd wędrować już wspólnie.
Gdy ,,Życie Nasielska” dotrze do naszych czytelników, większość
z pielgrzymów powróci już do swych domów. Do Częstochowy dotrą
bowiem w niedzielę 11 maja. O godzinie 11.oo uczestniczyć będą we

Mszy św., o 21.oo w Apelu Jasnogórskim i Drodze Krzyżowej. O godz.
24.oo przewidziana jest Pasterka Maryjna. Ksiądz Kierownik
pielgrzymki zapewnił, że w modlitwach przed Jasnogórskim Obrazem
pamiętać będą o wspólnocie parafialnej z Nasielska, a szczególnie o
tych, którzy ich tak gościnnie przyjęli i wspólnie z nimi się modlili czy
to w nasielskim kościele, czy też na drogach naszej gminy.
Nasielszczanie wypatrywali w grupach swoich znajomych.
Niestety, w tym roku nie przybył do Nasielska najstarszy z
pielgrzymkowych kapłanów, a nasz rodak, ks. Leon Szatkowski.
Uczestniczy w X Pielgrzymce, ale jak udało się nam dowiedzieć, w
tym dniu brał udział w pogrzebie kogoś bliskiego. Swój pielgrzymi
krzyż niósł natomiast pan Antoni Cieloszczyk architekt z Pisza. To
już jego 34 pielgrzymka do Częstochowy. Uczestniczył we wszystkich
dziesięciu pielgrzymkach diecezji ełckiej. We wszystkich
pielgrzymkach uczestniczył też obecny kierownik ks. kanonik
Kazimierz Gryboś. Takich osób było wśród pielgrzymów znacznie
więcej.
Najmłodszy uczestnik
pielgrzymki miał w tym
roku 3 lata. Niestety, nie
udało się nam ustalić jego
imienia i nazwiska.
Najmłodszy w ostatnich
dwu latach pielgrzym,
Grzesio Ksepka z grupy
giżyckiej, pozostał z
rodzicami (małżeństwo
pielgrzymkowe) w domu,
aby opiekować się maleńką
siostrzyczką, która w tym
roku przyszła na świat. Z
pewnością zobaczymy ją w
roku przyszłym na XI
Ełckiej Pielgrzymce Pieszej
na Jasną Górę. Najstarszą
pątniczką była w tym roku
siostra Hanna Olender. Ma
ona, jak powiedział ksiądz
Kierownik, 21 lat (do
setki).
Na koniec kilka słów o
gospodarzach. I tym razem nie zawiedli. Niektórzy twierdzili, że było
nas tylko nieco mniej, że mniej było też przygotowanych posiłków.
Być może, że tak, ale na pewno nikt z Nasielska nie odszedł głodny.
Jak zawsze zadbano o jakość serwowanych potraw. Każdy ofiarował
to, co miał najlepszego. Wśród przyjmujących było bardzo dużo osób
i instytucji, które w pielgrzymkowych spotkaniach uczestniczą od lat

dziesięciu. Osobą taką jest chociażby pani doktor Krystyna Łodzińska,
która wraz z innymi przedstawicielkami służby zdrowia niesie pomoc
potrzebującym.
AZ.
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UWAGA KOMITETY WYBORCZE!!!
CENY OGŁOSZEŃ WYBORCZYCH
ZGODNIE Z CENNIKIEM
OGŁOSZEŃ POWIESZCHNIOWYCH
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Znowu w Ojczyźnie
,,Bóg bogaty w miłosierdzie”, to przesłanie,
z jakim do Swej Ojczyzny przybywa Ojciec
Święty Jan Paweł II. Będzie to jedna z
najkrótszych wizyt Ojca Świętego w naszym
kraju (16 – 19.O8. 2002r.). Jej znaczenie jest
jednak ogromne. Jest przecież nazywany

Papieżem Nadziei. A nadziei zaczyna nam już
brakować. Dlatego wszyscy oczekujemy na
Jego przybycie do naszej wspólnej Ojczyzny.
Tę naszą jedność najlepiej chyba wyrażają
słowa jednej ze zwrotek
pieśni ,,Abba Ojcze”:
Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną
Tej prawdy nic już nie
zaćmi
I teraz jest jej godzina.
Ojciec Święty oczekiwany jest przez wszystkich
Polaków. Wszyscy będziemy uczestniczyć w Jego
pielgrzymce. Ci, którym nie
będzie dane być w
bezpośredniej
Jego
bliskości, będą uczestniczyć we wspólnej modlitwie za pośrednictwem
radia i telewizji.
Bardzo żałujemy, że w
tym roku bardzo mało
mieszkańców
ziemi
nasielskiej weźmie udział
w spotkaniu z Ojcem
Świętym. Jednocześnie
chcemy przypomnieć, że
przed ponad pięćdziesięciu
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laty, gdy obecny Ojciec Święty studiował w
Rzymie, drugim polskim studentem na tej
samej uczelni był nasielszczanin, ks. Tadeusz
Tomasiński (obecnie miesza i pracuje w
Paryżu).

ZARYS HISTORII KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
W CIEKSYNIE W XVII – XIX W.
Dziś chciałbym przybliżyć czytelnikom
dalsze dzieje kościoła w Cieksynie. Jego
wcześniejsze losy pozwoliłem sobie
przedstawić w lutowym numerze Życia
Nasielska. Świątynia ta wzniesiona przez
rodzinę Borukowskich przetrwała z
niewielkimi zmianami do dnia dzisiejszego.
Nie ominęły jej zawieruchy wojenne jakie
towarzyszyły całej ojczyźnie. Pierwszym i
dość poważnym wstrząsem dla miejscowej
ludności oraz parafii cieksyńskiej była nawała
Szwedów na Rzeczypospolitą. Przez Cieksyn
przechodziły wojska szwedzkie, które
następnie stacjonowały pod Nowym Dworem
Mazowieckim, gdzie stoczono bitwę 30
września 1655 roku. Bliskość tej armii
doprowadziła do wielkiego spustoszenia
najbliższych okolic. Nie ominęło to również
Cieksyna. Dokumenty z tego okresu jasno
dowodzą rozmiaru zniszczeń oraz stanu
liczebności zamieszkania w poszczególnych
majątkach tejże parafii. W dobrach majątku
Cieksyn, w których w skład wchodziły także
wsie Borkowo i Gawłowo mieszkał właściciel
Kazimierz Gumowski - podkomorzy zakroczymski - wraz z dziesięciorgiem poddanych.
Przykładowo w sąsiednich dobrach Lelewo
należących do parafii cieksyńskiej przebywała
właścicielka Marianna Kożuchowska z córką
oraz sześciorgiem parobków
Miejscowa legenda głosi, iż jeden z

oddziałów szwedzkich stacjonował w kościele
cieksyńskim, który służył za stajnię dla koni.
Pamiątką po tym zdarzeniu rzekomo mają być
wmurowane kule armatnie. Jednak to podanie
nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Owszem kule wmurowane w ścianę świątyni
są świadectwem działań wojennych ale z
wojny polsko-bolszewickiej z roku 1920.
Po potopie szwedzkim następuje powolna
odbudowa ze zniszczeń majątków ziemiańskich oraz duchownych. Zwiększano areał
ziemi uprawnej, jak również podniesiono
wydajność z jednej włóki. Większa ilość
zbiorów powodowała także wzrost hodowli
zwierząt. W przypadku parafii cieksyńskiej w
okresie od roku 1609, w którym mamy
odnotowany posiadany areał przez plebana (w
zagonach stajowych) w ilości 480, do lat 1775–
1781 wzrósł on o 75 zagonów.
W owych czasach głównym źródłem
utrzymania księdza, oprócz dziesięciny była
uprawa ziemi i hodowla zwierząt Do plebana
cieksyńskiego należały grunty orne, w których
miał w „jednym polu staj 5 ozimków 70, w
drugim staj 8 ozimków 80,a w trzecim staj
10 ozimków 12”. Ponadto korzystał z łąk
dających łącznie ok. „6 fur siana”. Uprawiał
5 małych ogrodów warzywnych. Nie ma
poświadczenia o posiadaniu przez tegoż
księdza inwentarzu żywego, który nie został
mu przekazany przez poprzedniego posesora.

Powyższy areał stanowił dochód plebana gdyż
nie posiadał on żadnej wioski (co było częstym
dochodem osoby duchownej), ani też,
sadzawki młyna, lasu, które to znajdowały się
we wsi, ale były w posiadaniu dziedzica
cieksyńskiego. W prowadzeniu gospodarstwa
pomagał jeden chłop poddany imieniem
Adam, mieszkający na Poświętnym.
Odebrano od kościoła cieksyńskiego trzech
chłopów oraz ziemię orną i łąki, przez nich
uprawianą w Gawłówku. Zabrał ich poprzedniemu proboszczowi - ks. Glinickiemu pisarz zakroczymski Wągrodzki, który je
następnie sprzedał.
Dodatkowym źródłem utrzymania
kościoła, była dla każdego księdza dziesięcina
pieniężna. W parafii Cieksyn z jej
odbieraniem różnie bywało. W roku 1775
zapisana suma na Cieksynie wynosiła 207 zł
pol.. Jednakże nowy dziedzic Frankowski,
zakazał jej wyznaczania, a jedynie płacić tyle,
ile który chłop może, co spowodowało
zmniejszenie kwoty o ok. 147 zł pol.. Z
Opinogóry odbierana była danina co drugi rok
w wysokości 60 zł pol.. Dziesięcina z
Ruszkowa przeznaczona była dla organisty,
ale w wyżej wspomnianym okresie wieś ta nic
nie dawała.
W 1817 r. pleban cieksyński z dziesięcin
uzyskuje przeszło 336 zł pol.. Na sumę tą łożą

dokończenie na str. 10
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ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

Kto zna Emila ?
Pytanie to postawiliśmy naszym
czytelnikom w poprzednim numerze ,Życia
Nasielska”. Opublikowaliśmy jednocześnie
zdjęcie Emila na tle plakatu Opole 2002. Nie
podaliśmy jednak ani jego nazwiska, ani
miejsca
zamieszkania.
Ponieważ
wiedzieliśmy, że nie wszyscy będą wiedzieć o
kogo chodzi, odpowiedź na tytułowe
pytanie obiecaliśmy dać w następnym
numerze pisma. Aby była ona pełna,
umówiliśmy się na rozmowę z
bohaterem tekstu w jego domu
rodzinnym, w Borkowie. Tam bowiem
mieszka Emil Witkowski.
Rozpoznało go bardzo wiele osób.
Wśród nich byli głównie ci, którzy
chodzili z nim do Szkoły Podstawowej
w Cieksynie (wychowawczyni: pani
Elżbieta Krawczyk) lub do Liceum
Ogólnokształcącego w Nasielsku
(wychowawczyni: pani Teresa
Leśniewska). Mało kto wiedział
jednak, że Emil dostąpił zaszczytu
wystąpienia na scenie opolskiego
amfiteatru. I to dwukrotnie. Raz w roku
2001, a drugi raz w roku 2002.
Emil Witkowski jest tancerzem. Ma
22 lata. Tańczy w zespole tańca
nowoczesnego ,,Volt” i w ,,V2” (drugi
skład Voltu – grupa amatorska). Już
samo wejście do takiej grupy jest
olbrzymim sukcesem. Trzeba wykazać
się umiejętnościami na najwyższym
poziomie. Konkurencja jest ogromna,
poziom zaś wyrównany i niezwykle
wysoki. W grupie ,,Volt” tańczą artyści
zawodowi. Aby sprostać olbrzymim
wymaganiom, musiał zrezygnować z wielu
przyjemności, wylać wiele potu na salach
treningowych. Taniec nowoczesny jest bardzo
trudną dziedziną sztuki. Łączy w sobie
elementy tańca klasycznego, współczesnego
i tańców latynoamerykańskich. Do osiągnięcia
sukcesu potrzebny jest talent i praca. Talentu

Emilowi nie brakuje, a pracy się nie boi.
Świadczy o tym też to, że umiał pogodzić
realizację celów w dziedzinie tańca z nauką.
Jest inżynierem. Ukończył Wydział
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na
SGGW. We wrześniu czeka go obrona pracy
magisterskiej.

Emil uważa, że w chwili obecnej
najważniejszy dla niego jest taniec, ponieważ
wiedzę zdobytą na studiach może
wykorzystać w każdym wieku, natomiast
praca artystyczna, jakiej się poświęcił
przypisana jest do określonego okresu życia
człowieka. Dodatkowym argumentem za
trafnością podjętej decyzji jest też to, że

kierunek ukończonych studiów w dużym
stopniu związany jest z twórczością
artystyczną. Ponadto inżynier Emil Witkowski
pasjonuje się ceramiką artystyczną. Prace jego
pokazywane były na wielu wystawach. W
czasie ostatnich Dni Ziemi oglądali je warszawiacy na wystawie w Starej Pomarańczarni.
Jak napisałem wcześniej, Emil chce się
rozwijać jako tancerz w grupie ,,Volt” i
,,V2”. Na swym koncie ma już (z grupą) dwa
mistrzostwa Polski (2001 i 2002) w kategorii
disco dance oraz wicemistrzostwo Polski w
kategorii schow dance. W roku 2001
startowali w mistrzostwach Europy i świata
w kategorii disco dance. W Belgradzie
zdobyli mistrzostwo Europy, a na mistrzostwach świata w Prostejor w Czechach zajęli
5 miejsce.
Emil Witkowski tak na dobre zaczął
tańczyć dopiero w czasie studiów (w
Ośrodku Kultury,,Ochota” w Warszawie).
Tańcem i muzyką interesował się jednak od
dziecka. Gry na pianinie (4 lata) i saksofonie
(2 lata) uczył się w ognisku muzycznym w
Jońcu. Miało ono status szkoły muzycznej I
stopnia. Z jego muzycznych umiejętności
korzystano w nasielskim Liceum. Tu warto
dodać, że był kolegą klasowym Moniki
Głębowicz. Marzy mi się, aby doszło do
wspólnego występu Moniki i grupy ,,V2”, w
której tańczy Emil.
Pisząc o inżynierze Emilu Witkowskim
chciałbym przypomnieć, że z naszej
nasielskiej ziemi pochodzi kilku znakomitych tancerzy. Pisaliśmy już o nich w
,,Życiu Nasielska”. Wkrótce napiszemy o ich
nowych dokonaniach. Pani Danuta
Gostkiewicz tańczyła w Teatrze Wielkim w
Warszawie i w zespole ,,Śląsk”, pani
Aleksandra Grabowska tańczy na Wyspach
Brytyjskich, a pan Jacek Tyski w Niemczech,
Szwecji i Hiszpanii.
AZ.

ZARYS HISTORII KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
W CIEKSYNIE W XVII – XIX W.
dokończenie ze str. 9
wsie (w zł pol.): Cieksyn (dwór i włościanie)
– 86, Borkowo – 24, Gadowo – 8, Błędowo
(wieś zamieszkana przez Ewangelików) - 18,
Falbogi ze Śniadowem – 15, Lelewo (dwór i
włościanie) – 32, Czajki (dwór i włościanie)
– 26, Mokrzyce i Ruszkowo (dwór i
włościanie) – 35, Gawłówko – 5, Gawłowo –
17, Zakobiel Wielka – 8, Żołędowo Olendry
– 3, Konary – 27, Opinogóra – 30. Nadal nie
pobierana jest także dziesięcina z Ruszkowa
przeznaczona dla organisty.
Dodatkowo kasę plebańską zasilały
procenty, w łącznej sumie 167 zł pol. od
kapitałów. Składają się na to kwoty po 1500
zł pol. ze wsi Cieksyn i Gąsiorowo wraz
Gąsiorówkiem, oraz 500 zł pol. ze wsi
Smogorzewa zapisana testamentem przez

Aleksandra Krajewskiego. Początkowo cały
kapitał, czyli suma 3000 zł pol., ciążył na
Gąsiorowie oraz Gąsiorówku. Jednak za
zgodą dziedzica Cieksyna Tadeusza
Przybylskiego oraz właściciela wyżej
wymienionych wsi, połowa kwoty została
przeniesiona właśnie na Cieksyn przed św.
Bartłomiejem w 1748 r.
Odmiennym ale równie ciekawym tematem
są losy kościoła w tym okresie. Z reguły
świątynią opiekował się każdorazowy dziedzic
Cieksyna. Do nich to należało utrzymanie
kościoła w dobrym stanie. Wspominają o tym
następująco dokument z 1775 r.: „Reparacja
kościoła należy do WimćPP kolatorów”.
Czytając dalej dowiadujemy się, że jedna
strona świątyni wymaga naprawy. W stanie

zadawalającym znajdują się ściany, sklepienie,
okna oraz drzwi. Kościół posiadał dwa ganki
o dobrych zamknięciach. Podobnie sytuacja
przedstawia się ze stanem zewnętrznym
obiektu. Dobre są dachy na świątyni i wieży.
Fatalny stan przedstawiają dzwony, z których
nie wymaga remontu jeden, a dwa pozostałe
są zepsute. Pierwszy z tych dwóch –
największy - był cały spękany. W drugim
urwało się ucho. Podobne informacje
dostarczają pisma z 1782 r. O szybkiej i
poważnej potrzebie naprawy porysowanej
posadzki oraz 7 okien informuje nas
dokument z 1817 r.

ciąd dalszy w następnym numerze
D. Dalecki

ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

Repertuar kina „NIWA”
miesiąc sierpień-wrzesień 2002
23 – 25.08. 2002.

„Spider - man” – przygodowy, godz.17.oo
„Blade II” - horror, godz.19.oo
30 – 01.09.2002.

„Gwiezdne wojny – atak klonów” - s.-f., godz.18.oo
06 – 08.09.2002.

„Azyl” thriller, godz.18.oo
13 – 15.09.2002.

„13 duchów” thriller, godz.18.oo

STR. 11

Obsada: Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ron Perlman
Gatunek: Akcji
Czas trwania: 116 min.
Kontynuacja hitowego filmu “Blade” z roku 1998. Blade (Wesley
Snipes) jest pół człowiekiem, pół wampirem, chce zemścić się za to,
kim jest i pragnie uratować ludzkość przed ociekającym krwią
konfliktem ras.
mmm

„Azyl”
Reżyseria: David Fincher
Obsada: Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker
Gatunek: Thriller
Czas trwania: 112 min.
Trzech włamywaczy przetrząsa niezwykłą prywatną posiadłość w
centrum Manhattanu szukając rzekomo ukrytego tam skarbu. W
perfekcyjnie zabezpieczonym pokoju-schronie chowa się przed nimi
trzydziestokilkuletnia właścicielka domu ze swoja córką. Wkrótce
jednak schron okazuje się pułapką, gdyż właśnie w nim ma być ukryty
skarb. A napastnicy są bardzo zdesperowani, by się tam dostać...
mmm

mmm

„Spider-Man”

„13 duchów”

Reżyseria: Sam Raimi
Obsada: Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst
Gatunek: Fantasy / Akcji
Czas trwania: 121 min.

Reżyseria: Steve Beck
Obsada: Tony Shalhoub, Shannon Elizabeth, Matthew Lillard
Gatunek: Horror
Horror. Bogaty kolekcjoner dziwak zostawia w spadku swojemu
bratankowi i jego rodzinie całą swoją fortunę, wspaniały dom i...
kolekcję bardzo niebezpiecznych duchów!

mmm

„Blade II”
Reżyseria:Guillermo del Toro

ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)
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BRYDŻ
Dobiegły końca rozgrywki ligi okręgowej sezonu ‘2002 w brydżu
sportowym, w której brała udział dryżyna K.S. „Sparta” Nasielsk. W
lidze wzięło udział 8 drużyn z dawnego województwa
ciechanowskiego.
Nie był to najlepszy sezon dla nasielskich brydżystów. Na 14 meczy
zanotowaliśmy tylko 4 wygrane a aż 10 porażek, co dało nam
przedostatnie miejsce w tabeli. Zespół „Sparty” reprezentowali: Adam
Duczman, Piotr Kowalski, Grzegorz Nowiński, Marek Rębecki, Paweł
Wróblewski i Stanisław Sotowicz.

Oficjalne wyniki sezonu 2002
:
:
:
:
:
:
:

9
25
24
6
18
10
25

i
i
i
i
i
i
i

10
5
6
24
7
1
7

:
:
:
:
:
:
:

20
25
24
6
23
25
23

Wkra Żuromin
Achtel Ciechanów
Promyk Ciechanów
Świt Ciechanów
Ringo II Płońsk
Global Ciechanów
Sparta Nasielsk
Za-Lew Nowe Miasto

Mazowiecka liga seniorów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

278 pkt
261 pkt
244 pkt
228 pkt
227 pkt
193 pkt
153 pkt
83 pkt

Żbik-Kasztelan Sierpc
Żbik-Wisła 2 Płock
Żbik-Grom Nowy Dwór Maz.
Żbik-Tęcza 34 Płońsk
Żbik-Delta Warszawa
Żbik-Błękitni Gąbin
Żbik-Błonianka Błonie
Żbik-Ostrowia Ostrów Maz.

15.08.02
24.08.02
31.08.02
14.09.02
28.09.02
12.10.02
26.10.02
09.11.02

godz.1600 czwartek
godz.1600 sobota
godz.1500 sobota
godz.1500 sobota
godz.1400 sobota
godz.1400 sobota
godz.1300 sobota
godz.1300 sobota

Żbik-OSiR Serock
Żbik-Przyszłość Włochy
Żbik-Naprzód Brwinów
Żbik-Sarmata Warszawa
Żbik-Utrata Pawłowice
Żbik-Naprzód Zielonki

28.08.02
14.09.02
28.09.02
12.10.02
26.10.02
09.11.02

godz.1100 środa
godz.1100 sobota
godz.1100 sobota
godz.1100 sobota
godz.1100 sobota
godz.1100 sobota

Mazowiecka Liga Trampkarzy

PK

„LATO W MIEŚCIE I GMINIE
NASIELSK”

Terminarze meczy
rozgrywanych w Nasielsku

Juniorzy Rocznik 1986

Tabela sezonu 2002:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SPORT

PIŁKA NOŻNA

Liga okręgowa w brydżu sportowym

Sparta – Global Ciechanów
21
Sparta – Promyk Ciechanów
5
Sparta – Ringo II Płońsk
6
Sparta – Za-Lew Nowe Miasto 24
Sparta – Świt Ciechanów
12
Sparta – Wkra Żuromin
20
Sparta – Achtel Ciechanów
5

SPORT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Żbik-Dolcan Ząbki
Żbik-Drukarz Warszawa
Żbik-Agrykola Warszawa
Żbik-OsiR Sokołów Podlask
Żbik-Mazur Gostynin
Żbik-KS Łomianki

28.08.02
07.09.02
21.09.02
13.10.02
27.10.02
10.11.02

godz.1400 środa
godz.1400 sobota
godz.1200 sobota
godz.1400 niedziela
godz.1330 niedziela
godz.1300 niedziela

31.08.02
07.09.02
18.09.02
29.09.02
13.10.02
27.10.02

godz.1100 sobota
godz.1100 sobota
godz.1500 środa
godz.1100 niedziela
godz.1100 niedziela
godz.1100 niedziela

dokończenie ze str. 3 Żaki Rocznik 1991

Czwartek 29.08.2002. godz. 1000
- Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży.

Piątek 30.08.2002. godz. 1000
- Zielony dzień: wycieczka autokarowa do ciekawych krajobrazowo
i historycznie miejsc na terenie gminy Nasielsk, połączona z
pieczeniem kiełbasek przy ognisku (koszt wyjazdu ok. 5 zł.)

Sobota 31.08.2002. godz. 1000
- FESTYN W CIEKSYNIE – Turniej piłki nożnej drużyn wiejskich
o PUCHAR BURMISTRZA NASIELSKA.

Zgłoszenie chętnych do wyjazdów autokarowych
prosimy kierować pod adres:
Hala Sportowa
ul. Staszica w Nasielsku tel. 693 08 65
ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO WZIĘCIA
UDZIAŁU W W/W ZAWODACH SPORTOWYCH

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ŻbikŻbik-Junak Warszawa
Żbik-Marcowia Marki
Żbik-Polfa Tarchomin
Żbik-PKS Radość
Żbik-Świt Nowy Dwór Maz

Trampkarze Wkry Cieksyn
Bardzo dobrze zakończyli rozgrywki trampkarze cieksyńskiej Wkry
w lidze ciechanowsko – ostrołęckiej. Na osiem meczy odnieśli sześć
zwycięstw, jeden remis i jedną porażkę, zajmując wysokie drugie
miejsce.
Skład zespołu: Jarosław Ołtarzewski, Szymon Maciątek, Piotr Kiliś,
Sławomir Jadczak, Mariusz Ziemiecki, Piotr Witulski, Marcin
Czyżewski, Daniel Śmigasiewicz, Piotr Malon, Łukasz Mostowski,
Damian Mostowski, Dariusz Łuczak, Krzysztof Łuczak – kapitan,
Daniel Śliwiński, Kamil Truszkowski, Dominik Łabęda, Mateusz
Wiśniewski, Mariusz Wojeński, Krzysztof Siwek, Łukasz Roman,
Marek Kiliś, Tomasz Wysocki, Kuba Wysocki, Przemysław Walczak,
Rafał Zalewski, Tomasz Mazurkiewicz, Łukasz Opończewski.
Trenerem drużyny jest Andrzej Malon.

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam dom w Nasielsku lub zamienię na M2,
M3 tel. 023 691 27 73, 0609 567 464
Mieszkanie do wynajęcia. Dwa pokoje, mała
kuchnia, łazienka i przedpokój. Samodzielne w
Pieścirogach Starych ul. Różana 3 (blisko dworca
PKP) tel. 691 26 36

ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)
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82. rocznica wojny 1920r.

Wojna i pokój
15 sierpnia. Dopiero niedawno przywrócono świąteczny charakter
tego dnia, a w kalendarzu pojawiła się na nowo czerwona kartka. Na
tyle niedawno, że chociaż od kilku lat ,,w okolicach”
tej daty wiele mówi się o znaczeniu tego dnia w
dziejach naszego państwa i Kościoła, to w dalszym
ciągu spora grupa naszych rodaków nie bardzo wie,
o co właściwie chodzi i co w tym dniu czcimy.
Dowodem na to są sondaże przeprowadzane przez
różnego rodzaju ośrodki badania opinii publicznej.
My, mieszkańcy ziemi nasielskiej, mamy
szczególny obowiązek pamiętać o wszystkich
wydarzeniach, które decydowały o wyjątkowym
znaczeniu tego dnia w historii Polski.
15 sierpnia – święto kościelne – uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To święto
naszej parafii – odpust. I o tym święcie zawsze
pamiętaliśmy. Nawet w latach nasilonej walki z
Kościołem.
15 sierpnia 1920r – najbardziej znana data w
dziejach wojny polsko – bolszewickiej. To data
symboliczna. Data Cudu nad Wisłą. Mieszkańcy
ziemi nasielskiej dodają – i data Cudu nad Wkrą. To
nasze przekonanie nie wynika z jakiejś niezdrowej
megalomanii czy też chęci dowartościowywania się.
Wagę wydarzeń, jakie rozgrywały się w połowie
sierpnia roku 1920 tak widział pisarz i dziennikarz
Adam Grzymała Siedlecki. W tej fazie wojny pełnił
funkcję korespondenta wojennego.
Wędrował wzdłuż linii frontu – od Lwowa aż po
granicę pruską i przekazywał do prasy swoje
spostrzeżenia. Był i pod Nasielskiem. W swych wspomnieniach tej
części bitwy warszawskiej poświęcił dużo miejsca. Jak pisze, atak
czerwonej armii szedł trzema strugami. Najważniejszą było parcie na

Warszawę. Dwie pozostałe miały zapewnić armiom bolszewickim
przekroczenie Wisły w okolicach Dęblina i Płocka i obejście Warszawy
od zachodu. Manewr ten się nie udał
i o tym zadecydowała w dużej mierze
bitwa pod Nasielskiem. Autor tak o
tym pisze: ,,Dopóki Nasielsk był w
mocnym władaniu czerwonej armii,
dopóty mogła bezkarnie rozlewać się
na Zachód, hen, aż po Toruń. Nasz
sztab generalny postanowił tedy
uderzyć w to właśnie serce sowieckiej
siły. Bitwa była zażarta i wiele ofiar
nas kosztowała, bolszewicy wiedzieli
bowiem, co im grozi, gdy poniosą tu
klęskę”. Dzięki zwycięstwu pod
Nasielskiem wojska polskie wbiły się
klinem między prawe i lewe skrzydło
i wyszły na tyły wroga. Bojąc się
okrążenia, wojska bolszewickie
rozpoczęły odwrót, który w wielu
miejscach zamienił się w bezładną
ucieczkę.
W
tym
roku
gminne
uroczystości upamiętniające bitwę
nad Wkrą odbędą się przy pomniku
w Borkowie w dniu 24 sierpnia o godz
17.oo. Późniejszy termin uroczystości
spowodowany został ważnym
wydarzeniem w życiu naszego narodu,
jakim jest przyjazd do Polski Papieża
Pokoju – Jana Pawła II. Pamiętając o ciężkich walkach Polaków o
niepodległość, wsłuchujmy się w słowa Ojca Świętego, który nawołuje
świat do pokoju i braterstwa między narodami.
AZ.

Doposażanie straży

wyposażenie naszych straży jest coraz lepsze.
Nasielska jednostka OSP wzbogaciła się ostatnio o nowe
urządzenie: wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy. Jest
on bardzo drogi i straży nie było stać na jego zakup. Znaleziono jednak
sponsorów. Zakup potrzebnego, a nawet, chyba można tak powiedzieć,
nieodzownego sprzętu był możliwy dzięki pomocy PZU Życie z
Nowego Dworu i Warszawy. W imieniu sponsorów zakupione
urządzenie przekazała nasielskim strażakom w trakcie festynu w
Chrcynnie pani Aleksandra Sapieżyńska dyrektor Departamentu
Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Nowe urządzenie zostało już zamontowane na samochodzie
pożarniczym Lublin 3. Posiada ono zbiornik o pojemności 500 litrów.
Zbiornik może być napełniany z dowolnego źródła – z sieci, studni,
samochodu pożarniczego, zbiornika naturalnego. Agregat wraz ze
zbiornikiem tworzy jeden moduł gaśniczy. Jego częścią jest też
dozownik i pojemnik środka pianotwórczego. Prądownica agregatu
daje regularny, zwarty lub rozproszony, strumień wody lub piany.
Kiedy cieszono się jeszcze z nowego nabytku i planowano jego
użycie w warunkach ćwiczebnych, nikt nie przypuszczał, że życie tak
szybko stworzy okazję do jego użycia w warunkach zagrożenia.
Chrzest
bojowy
przeszło
nowe
urządzenie w czasie
akcji ratowniczej na
torach kolejowych,
kiedy
pociąg
pospieszny Kraków –
Gdynia przy pełnej
szybkości
(ok.
150km/godz.) staranował na przejeździe
w Kątnych samochód
osobowy.
AZ.

Straże pożarne coraz rzadziej wzywane są do pożarów. Tych
zdarzeń jest po prostu mniej. Nie oznacza to jednak, że strażakom
ubyło pracy. Wręcz przeciwnie, stają przed nimi coraz to nowe i coraz
bardziej niebezpieczne
zadania. Straż jest
bowiem zawsze tam,
gdzie zagrożone jest
nasze bezpieczeństwo.
To powoduje, że
strażacy muszą ciągle
poszerzać swą wiedzę i
doskonalić umiejętności. Także wyposażenie poszczególnych
jednostek musi być
ciągle uzupełniane i
wymieniane. Tworzony
jest
cały
system
ratowniczo – gaśniczy.
Nasze jednostki OSP
próbują dotrzymać
kroku nowym wyzwaniom. Nie jest to łatwe,
ponieważ gmina na
wszystko ma mało
pieniędzy, a
lista
sponsorów jest coraz
krótsza.
Jednak,
chociażby z notatek
zamieszczanych
w
naszym pisemku, widać, że w naszych strażach ciągle coś się dzieje, a
do złotówek gminnych dokładane są złotówki społeczne. Dzięki temu

