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Z PRAC ZARZĄDU MIEJSKIEGO

OBRADOWAŁA RADA

W sierpniu Zarząd Miejski obra-
dował czterokrotnie. Pierwsze posie-
dzenie odbyło się 1 sierpnia. Rozpatrując
wnioski Komisji Infrastruktury i Porządku
Publicznego dotyczące osiedla Piłsudskie-
go i zadecydowano, większością głosów,
o przystąpieniu do porządkowania sieci
wodociągowej w ul. Czereśniowej.
Decyzję w sprawie asfaltowania ulicy
Malinowej i wjazdu do BPH pozosta-

wiono Radzie.
Ponadto na posiedzeniu tym zastanawiano

się nad możliwością dofinansowania działa-
lności KS ,,Żbik” ze środków przeznaczonych
na profilaktykę antyalkoholową, problemami
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz sposobem zapłaty za budowę
wysypiska międzygminnego w Jaskółowie.
Koszty tej inwestycji zamierza się pokryć przy
współudziale środków pomocowych PAOW i
NFOŚ oraz ze środków Gminy Wieliszew.

Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 8
sierpnia. Gremium to, po wnikliwej dyskusji,
większością głosów, pozytywnie ustosunko-
wało się do wniosku Spółki Metal Market w
sprawie nabycia nieruchomości przez obywa-
tela austriackiego. O opinię w tej sprawie
prosiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji.

W kolejnym punkcie członkowie Zarządu
zostali zapoznani przez Panią Skarbnik z
realizacją dochodów i wydatków budże-
towych za 7 miesięcy br. Występują pewne
kłopoty z realizacją dochodów. Ich powodem
jest głównie mniejsza niż planowano sprzedaż
mienia komunalnego i mniejszy wpływ z
tytułu podatku od osób fizycznych.

W związku z wnioskiem do Programu
PHARE dotyczącym budowy oczyszczalni
ścieków Zarząd zobowiązał się w stosownym
oświadczeniu do zabezpieczenia środków w
budżecie w wysokości 25% kosztów tego
przedsięwzięcia.

W końcowej części posiedzenia zapoznano
się z pismami skierowanymi do Zarządu. Na
prośbę GS-u przesunięto termin płatności
podatku od nieruchomości za miesiące III i
IV do  30.X.2002r. Wyrażono zgodę na
przeprowadzenie kompleksowych badań
wody we Wkrze w rejonie Cieksyna.

Trzecie posiedzenie odbyło się 13 sierpnia.
Zatwierdzono na nim materiały na najbliższą
sesję Rady. Zawierały one: informację o
realizacji budżetu za I półrocze 2002r.; projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie; projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
WFOŚ, projekt uchwały w sprawie oddania
nieruchomości w użyczenie.

Czwarte posiedzenie Zarządu odbyło się
22 sierpnia. W pierwszym punkcie obrad
analizowano sytuację opieki zdrowotnej w
naszej gminie. Omówiono funkcjonowanie
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
oraz Przychodni Zdrowia w Nasielsku prowa-
dzonej przez SP ZOZ w Pułtusku. Był wnio-
sek skierowany do Rady Społecznej
pułtuskiego ZOZ o przekazanie Przychodni
w Nasielsku do naszych gminnych struktur
Opieki Zdrowotnej. Odpowiedź była nega-
tywna.

 W kolejnym punkcie omówiono sprawę
przytulisk dla zwierząt. W sprawie placówki
w Krzyczkach Burmistrz dwukrotnie spotykał
się z mieszkańcami tej miejscowości. Problem
jest w trakcie rozwiązywania. Nowopowstała
Fundacja Centrum i Ochrony Środowiska
mająca w swej statutowej działalności także
opiekę nad zwierzętami, a działająca w
oparciu o obiekt leśny w Chrcynnie (nie jest
to teren gminny) przedstawiła propozycje
odnośnie działania na terenie naszej gminy.
Z propozycją tą Burmistrz zapoznał zebra-
nych.

 Ponadto na tym posiedzeniu sprawę II
etapu wodociągowania okolic Cieksyna
(Cieksyn – Andzin) i podjęto uchwałę w
sprawie zabezpieczenia środków na
współfinansowanie budowy oczyszczalni
ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Wynotował AZ.

23 sierpnia odbyła się 37 sesja Rady
Miejskiej. Rada większością głosów
zatwierdziła protokół 36 sesji Rady.
Protokółu nie odczytywano. Radni mogli
się z nim zapoznać w biurze Rady.

Z kolei zabrali głos mieszkańcy
gminy. Przedstawili swoje prośby, wnioski
i uwagi dotyczące życia Gminy. Poruszyli
m.in. następujące sprawy: ulicy
Siennickiej w Mogowie i gazyfikacji tej

części gminy, problemów drogi Żabiczyn –
Chrcynno, budowy szkolnej sali gimna-
stycznej w Dębinkach. Odpowiedzi udzielił
Burmistrz. Wskazał na możliwości realizacji
poszczególnych postulatów.

Następnym punktem obrad była dyskusja
nad sprawozdaniem Burmistrza z działalności
Zarządu Miejskiego w okresie od ostatniej
sesji. Radni otrzymali sprawozdanie
wcześniej. Na sesji prosili o przybliżenie
niektórych tematów i wyjaśnienie niektórych
spraw. Pytano o: problemy związane z
budową wysypiska, a zwłaszcza o rozliczenie
jego kosztów z gminą Wieliszew (jest już
termin odbioru wysypiska, pieniądze z
Wieliszewa już wpływają); celowość zakupu
samochodu dla OSP Psucin (uzyskano
pieniądze z zewnątrz, wpłyną pieniądze ze
sprzedaży starego samochodu); przytuliska
dla zwierząt (Krzyczki – trwają w tej sprawie
rozmowy, Chrcynno – teren lasów, dogodne
warunki dla gminy zaproponowane przez
nową Fundację); kolejność budowy dróg i
zabezpieczenie środków na nie; działalność
firmy Metal Market (obywatel austriacki chce

zakupić nieruchomość); problemy związane
z oświetleniem i  wodociągami; możliwości
skomunalizowania lotniska w Chrcynnie
(podjęte zostaną w tej sprawie działania).
Pytano także o stopień realizacji budżetu
(sytuacja jest trudna, ale nie katastrofalna).
Przy omawianiu niektórych problemów
następowała dłuższa dyskusja.

Część omawianych problemów powróciła
w punkcie: interpelacje i zapytania radnych.
Pytano ponadto o plany kanalizacji miasta,
przetarg na dowóz dzieci do szkół, środki z
FOGR-u na drogi, złożenie wniosków do
Sapardu na inwestycje, problemy związane z
przekazaniem prasie rozliczeń z diet i
zarobków radnych (było to przegłosowane na
jednej z poprzednich sesji).

Zagadnienia związane z realizacją budżetu
przedstawiła Pani Skarbnik. Wyjaśnień
udzielał też Burmistrz i Przewodniczący Rady.
Są pewne trudności w realizacji dochodów ze
względu na mniejsze wpływy z tytułu udziału
w podatkach od osób fizycznych i brak
nabywców na oferowane mienie komunalne.
Stan środków na dzień dzisiejszy wynosi 738
000zł. Burmistrz stwierdził, że sytuacja
finansowa Gminy nie jest taka zła, jak próbują
przedstawić ją niektórzy. Kredyty
preferencyjne nie zadłużają Gminy. Pani
Skarbnik zapewniła, że są środki na
zapłacenie zaległych faktur. Nie wszystkie
wyjaśnienia osób funkcyjnych przekonały
radnych. Znalazło to wyraz w czasie podejmo-
wania uchwał. Przy podejmowaniu uchwały
dotyczącej zmian w budżecie 2002r.

zastosowano nawet głosowanie imienne.
W końcowej części posiedzenia przyjęto

uchwałę zmieniającą wcześniej przyjętą
uchwałę. Zmiana dotyczyła wysokości
pożyczki zaciąganej przez Gminę w WFOŚ.
Podjęto też uchwałę w sprawie oddania nieru-
chomości w użyczenie (działka 16 m2 w
Borkowie, gdzie Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej ustawi urządzenia
pomiarowe).

Notował AZ.

Miejska Komisja Wyborcza
w Nasielsku:
Adam Białorucki
Anna Brodowska

Ireneusz Domański
Anna Janina Golnik

Edward Kiliś
Ewa Maria Mikulska

Włodzimierz Przybysz
Krzysztof Turek

Ryszard Umiński

wybory wybory...
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SPOJRZENIE WSTECZ
Kiedy przed czterema laty, rozpoczynała się obecna kadencja władz

samorządowych, w całym kraju wiedziano, iż będzie to kadencja
szczególna. Samorząd terytorialny w Polsce miał funkcjonować oprócz
gmin także na szczeblach powiatu i województwa. Zwiększały się
kompetencje gmin w związku ze scedowaniem na nie znacznej liczby
zadań z instytucji centralnych, niestety bez zapewnienia potrzebnych
do ich realizacji odpowiednich środków finansowych.

W takich właśnie warunkach rozpoczynaliśmy swoją publiczną
służbę na rzecz lokalnej społeczności. Zarząd Miejski wraz ze mną
jako jego Przewodniczącym podjął starania, by sprostać pokładanym
w nim oczekiwaniom.

Cztery lata dla samorządu to długi, a zarazem krótki okres czasu.
Koniec kadencji to stosowna chwila aby dokonać podsumowania
naszych działań, spojrzeć wstecz.

Kierowany przeze mnie Zarząd Miejski szczególny nacisk położył
na aktywność inwestycyjną gminy. Zamierzeniem naszym, mając na
uwadze dobro i zadowolenie mieszkańców, jak również najlepiej
pojmowaną przyszłość gminy, była i jest przede wszystkim poprawa i
ciągły rozwój infrastruktury technicznej. Rozwój infrastruktury
technicznej w gminie to przede wszystkim większa dostępność tzw.
mediów dla mieszkańców, lecz także dla nowych przedsiębiorców czy
potencjalnych inwestorów, którzy znajdą u nas w pełni uzbrojone
tereny przeznaczone pod przemysł i działalność usługową. Bowiem
nowi przedsiębiorcy i nowe firmy to także nowe miejsca pracy dla
mieszkańców gminy, a zatem mniejsze bezrobocie oraz wyższy poziom
życia i zadowolenia członków społeczności lokalnej.

Obecna kadencja jest bardzo ważna z uwagi na inwestycje
komunalne, służące ogółowi mieszkańców i posiadające strategiczny
charakter. Pierwszą z nich jest budowa międzygminnego wysypiska
odpadów komunalnych we wsi Jaskółowo. Pomimo licznych trudności
z rozpoczęciem tej budowy, obecnie realizacja I kwatery o pojemności
5.480 m3 znajduje się już na końcowym etapie. Tworzone wysypisko
będzie nowoczesnym obiektem, spełniającym wymogi Unii Europejskiej
odnośnie składowania odpadów. Jego powstanie umożliwi likwidację
starego wysypiska w Kosewie i pełną jego rekultywację oraz doprowadzi
do uregulowania – wraz z prowadzoną już selektywną zbiórką odpadów
– gospodarki odpadowej na terenie gminy. Budowa wysypiska w
Jaskółowie jest realizowana wspólnie z Gminą Wieliszew, która zgodnie
z zawartymi umowami ponosi 55% kosztów. Wartość całego zadania
wynosi prawie 3 miliony złotych, co najlepiej świadczy o skali, zakresie
i strategicznym charakterze przedsięwzięcia. Z uwagi zatem na  zasięg
inwestycji pozyskano środki pozabudżetowe z WFOŚiGW oraz
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) na kwotę ponad
1,2 miliona złotych.

Drugą dużą inwestycją w stosunku do której podjęte zostały już
działania jest projekt budowy oczyszczalni ścieków oraz sieci
kanalizacji sanitarnej dla miasta Nasielska i Pieścirogów. Planowana
nowoczesna oczyszczalnia będzie posiadać przepustowość Q=2.000
m3/dobę, umożliwiającą podłączenie użytkowników indywidualnych,
firm i zakładów produkujących ścieki, a także dającą możliwość
oczyszczania ścieków dowożonych oraz będzie spełniać wymogi Unii
Europejskiej odnośnie zastosowanych technologii i metod
oczyszczania. Zaprojektowano również sieć kanalizacji sanitarnej o
długości 4,5 km z możliwością dalszego jej rozszerzania na wsie
podmiejskie. Realizacja tego zadania przyczyni się do znacznej poprawy
jakości przetworzonych ścieków oraz do likwidacji lokalnych szamb.
Posiadamy przygotowaną dokumentację techniczną oraz uzyskane
pozwolenia na budowę. Planowana wartość tego zadania to aż około
12 milionów złotych. Zarząd Miejski postanowił połączyć wspomnianą
inwestycję z projektem zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego dotyczącym wyznaczenia nowych
terenów pod przemysł, usługi i budownictwo mieszkaniowe oraz złożyć
spójny wniosek o pozyskanie na ten cel środków europejskich z
funduszu PHARE. Wniosek ten przewiduje, że budowa nowoczesnej
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli na
uatrakcyjnienie miasta, oczyszczenie rzeki Nasielnej oraz przycią-
gnięcie nowych inwestorów i rozwój istniejących już firm, a w konse-
kwencji zwiększenie miejsc pracy.

Nasz projekt jako rozwiązanie kompleksowe uzyskał pozytywną
opinię oraz stał się projektem priorytetowym dla województwa
mazowieckiego i Ministerstwa Gospodarki. Na początku października

Marszałek Województwa Mazowieckiego wraz z Ministrem Gospodarki
będzie prezentował nasz projekt przed Komisją Europejską w Brukseli
i są wszelkie realne przesłanki, że zostanie on jako wzorcowy przyjęty,
a to oznacza 8,5 mln zł dotacji, czyli ogromne przyspieszenie w rozwoju
Nasielska.

Poza tym w ciągu czterech lat zrealizowano wiele innych inwestycji,
o których szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w tabelach.
(str. 4 i 5 – przyp. Red.)

Obecnie oświata jest największym pod względem wydatków
zadaniem własnym gminy. Trzeba zaznaczyć, iż sieć szkół jest rozbu-
dowana, a w związku z tym również środki są rozproszone. Wszystkie
placówki działały bez zarzutu. Poza budynkami szkół i przedszkoli
oświata to przede wszystkim kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi
(około 400 osób). Staraliśmy się i staramy małymi krokami zaspokoić
potrzeby inwestycyjne w placówkach oświatowych. Szczególnie wart
podkreślenia jest fakt dokonania kompleksowej modernizacji systemów
grzewczych w trzech placówkach oświatowych. Tak wiele zreali-
zowanych inwestycji oświatowych to wynik bardzo dobrej współpracy
z dyrektorami szkół i przedszkoli, na których propozycje byliśmy
zawsze otwarci oraz wspólnie rozwiązywaliśmy ich problemy bieżące
i inwestycyjne. Owa współpraca owocowała tym, co najważniejsze,
czyli dobrymi warunkami nauki i rozwoju naszych dzieci, o czym świa-
dczą najdobitniej wyniki w olimpiadach przedmiotowych i sportowych.

W trakcie trwającej kadencji znacznie zwiększył się majątek gminny.
Zarząd Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) zwiększył
swój majątek o 800 tysięcy zł, nabywając 2 samochody o wartości 250
tysięcy zł każdy, równiarkę i urządzenie do naprawy nawierzchni. W
związku z tym o 1/3 zmniejszyły się kwoty wydawane na cząstkowe
naprawy dróg (łatanie dziur w asfalcie). Sądzimy, iż istotna poprawa
nastąpiła także w kwestii zimowego utrzymania dróg gminnych. Gmina
zakupiła również teren po byłej jednostce wojskowej w Chrcynnie.
Jednocześnie na mocy uchwały wstrzymana została sprzedaż lokali
użytkowych i mieszkalnych położonych na parterze od strony ulicy.
Pozwala to na zagospodarowanie tego majątku gminnego jako użytku,
z którego gmina osiąga stały coroczny dochód w postaci czynszu, a
nie jednorazową opłatę przy sprzedaży, jak to bywało wcześniej.
Zwiększył się również majątek komunalny o Ośrodek Zdrowia w
Cieksynie oraz budynek w Pieścirogach, gdzie powstały lokale
mieszkalne.

Przez cztery ostatnie lata znacznie poprawiła się estetyka naszego
miasta. Na ulicach ustawiono przyjemne dla oka i funkcjonalne kosze
na śmieci. W związku z zapoczątkowaną selektywną zbiórką odpadów
pojawiły się również pojemniki do segregacji i kontenery na odzież
używaną. Każdy z nas codziennie może zobaczyć grupę ludzi dbających
o estetykę i czystość miasta. Aby jednak o naszym mieście można było
mówić, że jest czyste i ładne muszą o nie dbać nie tylko pracownicy
ZGKiM, ale wszyscy mieszkańcy.

Liczne zadania i wyzwania dotyczyły również funkcjonowania
Ośrodka Pomocy Społecznej. Mimo ciężkiej sytuacji i braku środków
każdego roku udało się zwiększyć budżety na zadania z zakresu pomocy
społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej starał się zawsze pomagać
wszystkim ludziom potrzebującym, aczkolwiek tych osób jest u nas
bardzo wiele i zapewne wszystkim na miarę ich oczekiwań nie udało
się pomóc. W ramach „Miejsko-Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych” na terenie naszych placówek oświatowych
zrealizowano liczne programy profilaktyczne, w których dzieci zapo-
znały się z zagrożeniami, jakie niosą ze sobą alkohol i narkotyki. W
trosce o najmłodszych i najsłabszych prowadzone są 3 świetlice socjo-
terapeutyczne w szkołach w Dębinkach i Pieścirogach Starych oraz w
Nasielsku przy Ośrodku. Dziś już na terenie miasta fachową pomoc
mogą uzyskać osoby uzależnione, jak również ich rodziny.

Swoje zadania, na miarę możliwości, spełniają także placówki
kultury. Dom Kultury przyciąga młode osoby, umożliwiając im rozwi-
janie swoich talentów i realizację ich marzeń o muzykowaniu. Organi-
zowane są koncerty, przeglądy piosenki. Udziałem Domu Kultury jest
również budowa pomnika w Borkowie, upamiętniającego bohaterskich
obrońców Ojczyzny z 1920 roku oraz organizacja corocznego festynu
„Dni Nasielska” na lotnisku w Chrcynnie. Także Biblioteka Miejska
może się pochwalić znacznie większym księgozbiorem. W ostatnim
czasie dokonano remontu budynku, oddano również do użytku nową

dokończenie na str. 10dokończenie na str. 10dokończenie na str. 10dokończenie na str. 10dokończenie na str. 10
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ZESTAWIENIE INWESTYCJI
ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NASIELSK

W OKRESIE X 1998 - 1 VIII 2002
INWESTYCJE WODOCIĄGOWE

KANALIZACJA SANITARNA

INWESTYCJE KOMUNALNE

INWESTYCJE OŚWIATOWE
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INWESTYCJE DROGOWE - DROGI

INWEWSTYCJE DROGOWE - CHODNIKI

KANALIZACJA DESZCZOWA

INWESTYCJE OŚWIETLENIOWE

INNE INWESTYCJE
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1. Rejestracja przedpoborowych
W październiku odbędzie się doroczna

rejestracja przedpoborowych. W bieżącym
roku podlegają jej mężczyźni urodzeni w roku
1984 oraz mężczyźni urodzeni w latach
wcześniejszych, którzy dotychczas tego
obowiązku nie dopełnili, a nie ukończyli
jeszcze bądź nie ukończą do końca bieżącego
roku 24. roku życia.  Zgłoszenie się do
rejestracji jest obowiązkowe (wynika to z
ustawy). Szczegółowe informacje będzie
można  znaleźć na obwieszczeniach.
Rozsyłane będą też wezwania imienne. Gdyby
jednak takie wezwanie nie dotarło, nie
oznacza to, że dana osoba jest zwolniona z
przewidzianego prawem obowiązku.
2. W drodze do Unii

W ramach programu Agro – Info
przeprowadzone zostanie w naszej gminie
szkolenie na temat ,,Przygotowanie
społeczności wiejskiej do członkostwa w Unii
Europejskiej”. Jego organizatorem są
pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Nasielsku. O terminie i miejscu spotkania
rolnicy zostaną powiadomieni za pośre-
dnictwem sołtysów.
3. Wyjazd na POLAGRĘ do Poznania

W dniach 10 – 13 października w Poznaniu
odbędą się doroczne Międzynarodowe Targi
Rolne – Polagra. Główne działy ekspozycji to:
pole, hodowla, ogrodnictwo, rozwój wsi.
Rolników zainteresowanych tą formą
poszerzania wiedzy rolniczej informujemy, że
pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w naszej gminie organizują wspólny wyjazd
na tę imprezę. Zapisy dokonywane są w
pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy.
4. Przetargi.

W dniu 24 sierpnia został rozstrzygnięty
przetarg (w trybie negocjacji) na budowę sieci
wodociągowej z przyłączami w Cieksynie.
Dotyczył on I etapu budowy. Wodę z nowej
stacji uzyska szkoła, dom nauczyciela i
ośrodek zdrowia. Wykonawcą inwestycji
będzie Zakład Urządzeń Wodnych w Mławie.

30 sierpnia został rozstrzygnięty przetarg
( w trybie zapytania o cenę) na wykonanie
dokumentacji projektowej kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Pieścirogi
Nowe i Pieścirogi Stare. Wykonawcą
dokumentacji będzie Pracownia Projektowa
EKOPROJEKT z Ciechanowa.

W dniach zbierania materiałów do
niniejszego tekstu trwały prace komisji
przetargowej mające na celu wyłonienie
wykonawców w prowadzonych postępo-
waniach o zamówieniach publicznych w trybie
przetargów nieograniczonych na wykonanie
trzech inwestycji drogowych: a) przebudowy
drogi gminnej o długości 1839m w Studzia-
nkach; b) budowy drogi gminnej Popowo
Borowe – Jaskółowo (do wysypiska – w
pierwszym etapie przewidziane są prace
ziemne); c) remont drogi gminnej w Popowie
Borowym.

5. Inwestycje
Rozpoczął się kolejny etap prac przy

rozbudowie Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku przy ul. Kościu-
szki. Aktualnie wykonywane są mury I piętra.

Prace na budowie wysypiska odpadów
komunalnych wkroczyły w końcową fazę.
Przeprowadzane są końcowe próby
zainstalowanych urządzeń, przygotowywana
jest też docelowa inwentaryzacja powyko-
nawcza. Trwa też przygotowanie terenu pod
przewidzianą w projekcie zieleń izolacyjną.

Budowa międzygminnego wysypiska
odpadów komunalnych we wsi Jaskółowo jest
realizowana przy współudziale środków
finansowych pochodzących z dotacji PAOW
(program aktywizacji obszarów wiejskich)
oraz z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. 22 sierpnia br. Zarząd
Miejski zawarł w tej sprawie umowę z
WFOŚiGW. Pożyczyliśmy 728 268 zł. Po
realizacji zadania istnieje możliwość umo-
rzenia 40 % pożyczonej sumy.
6. Inwestycje drogowe.

4 września odbył się końcowy odbiór
remontowanej drogi powiatowej Siennica –
Lelewo w miejscowości Mogowo. Długość
wyremontowanego odcinka wynosi 920m.
Inwestycja była realizowana przy współu-
dziale środków starostwa powiatowego. Prace
wykonywała Spółdzielnia Robót Budowlano
– Drogowych z Tłuszcza.

Droga powiatowa Nasielsk –
Pomiechówek jest już poszerzona na całej jej
długości. Realizacja tego zadania znacznie
skraca czas przejazdu z Nasielska do Nowego
Dworu. Zakończenie prac nie oznacza jednak,
że trasa ta jest już przygotowana do
zwiększającego się z każdym miesiącem ruchu
pojazdów. Potrzebne jest pokrycie jej nową
nawierzchnią i nowe oznakowanie. Należy
mieć nadzieję, że władze powiatu wybrane w
październikowych wyborach kontynuować
będą w tej kwestii działania dotychczasowych
władz samorządowych. Przypomnę, że
przeznaczały one większość posiadanych
środków na drogi pozostające w zarządzie
powiatu na tę właśnie drogę.

Przewiduje się, że jej znaczenie jeszcze
wzrośnie, ponieważ planowana jest mode-
rnizacja drogi krajowej relacji Płock –
Wyszków. Odcinek przebiegający przez
Pomiechówek zostanie przesunięty w kieru-
nku naszej gminy. Miejsce przecięcia się tych
dwóch dróg będzie ważnym węzłem komu-
nikacyjnym.

Rozpoczął się kolejny etap modernizacji
drogi wojewódzkiej Nasielsk – Przyborowice.
W chwili obecnej trwają prace na odcinku od
Karolinowa do Wrony. Prawdopodobnie
jeszcze w tym roku rozpocznie się mode-
rnizacja tej drogi od strony Nasielska (od ul.
Kościuszki do granic miasta).

7. Z myślą o dzieciach z małych
miejscowości

14 września w Radomiu spotkają się dzieci
z klubów edukacyjnych 4 H na ogólnopolskiej
imprezie podsumowującej konkurs ,,Do Unii
Europejskiej w zgodzie z naturą”. W
reprezentacji naszego województwa są też
dzieci z naszej gminy. Zaszczyt ten przypadł
klubowi edukacyjnemu 4 H ,,Leśne Skrzaty”
ze Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym.
Wieczorem dzieci pojadą do Kozienic, aby
następnego dnia wziąć udział w Woje-
wódzkich Dożynkach - 2002. Tu także
zaprezentują swój dorobek. Wyjazd grupy
organizowany jest przy współudziale nasie-
lskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społe-
cznego (KRUS) była organizatorem letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin, które
korzystają z jej usług. Zorganizowano
kolonie, a ich bezpośrednim organizatorem
była Fundacja ,,Krąg Przyjaciół Dziecka” im.
św. Józefa Kalasancjusza” przy Kolegium
Ojców Pijarów. Z tej formy wypoczynku
skorzystały również dzieci rolników z naszej
gminy. W Wiśniowej k. Myślennic wypo-
czywało 41 osób, a w Krynicy 17 osób.
Pieniądze na zorganizowanie dziecięcych
wczasów wyłożyła Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego (500 zł na osobę)
i rodzice uczestników kolonii (250 zł). Sprawy
związane z naborem uczestników i przygo-
towaniem ich do wyjazdu załatwiali panie i
panowie: Halina Kamińska, Joanna
Ostaszewska, Maria Brzezińska, Marek
Gerasik. Bogdan Ruszkowski.
8. Wykopaliska

Dzięki staraniom dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego p. Zdzisława Suwińskiego
także w tym roku prowadzone były prace
wykopaliskowe na nasielskim ,,kopcu”.
Uczestniczyło w nich 2 pracowników
naukowych, 13 studentów i grupa młodzieży
z LO. Pan mgr Mariusz Błoński, kierujący tymi
badaniami, obiecał, że już w następnym
numerze ,,Życia Nasielska” przybliży naszym
czytelnikom wstępne ustalenia dotyczące
przeszłości naszego miasta.
9. SKOK

Informowaliśmy o wejściu na nasz rynek
finansowy nowej instytucji, która chce dbać
o nasze pieniądze. Jest to SKOK, czyli
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo -
Kredytowa. 13 sierpnia odbyło się uroczyste
otwarcie Punktu Kasowego w Nasielsku przy
ul. Warszawskiej 16. Więli w nim udział
przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarządu
SKOK w Wołominie p. prezes Mariusz Gazda,
p. wiceprezes Joanna Przywoźna, wiceprze-
wodniczący Rady Nadzorczej p. prof.
Wojciech Ciechomski, przewodniczący
Komisji Kredytowej p. Stanisław Woźniak.
Obecni byli też przedstawiciele samorządu
gminnego i nasielskich zakładów pracy.
Obsługę nasielskiego punktu kasowego
prowadzi p. Anna Ślesicka.

Notował AZ.
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O4. 08.  Głodowo. Nieznani sprawcy, we
wczesnych godzinach popołudniowych, po
wybiciu szyby dostali się do budynku, skąd
skradli kurtkę skórzaną oraz pieniądze w
kwocie 20zł na szkodę J.M. W wyniku podjętych
przez policję działań ustalono sprawców. Byli
to Dariusz W. i Marek Z. Zwrócili
pokrzywdzonemu kurtkę i zobowiązali się do
naprawienia pozostałej szkody.

04. 08.    Nowa Wrona. W nocy o godz. 1.30
doszło tu do wypadku. Piętnastoletni Łukasz
T. z Warszawy został potrącony przez
nieustalony samochód. Poszkodowany został
przewieziony do szpitala w Płońsku, a następnie
do Warszawy. Pozostaje w stanie śpiączki.

06. 08.   Nasielsk. Kierujący samochodem w
stanie nietrzeźwości (2,36‰) Adam Ch.
uderzył o godz. 5.00 na ulicy Warszawskiej w
drzewo.

W dniach między 4 a 7. 08. w Pniewie
nieznani sprawcy po wyłamaniu drzwi weszli
do niezamieszkałego budynku i skradli 6 par
drzwi o wartości 2 000 zł na szkodę E.W.

10. 08.  Cieksyn.    Pijany mieszkaniec
Warszawy kierujący w stanie nietrzeźwości
(1,94‰) samochodem Daewoo Espero uderzył
w ogrodzenie budynku.

11. 08.  Paulinowo.  W wyrobisku po wybra-
nym żwirze w czasie kąpieli utonął Marek R.
lat 33.

10/11. 08. Nasielsk.  Nieznani sprawcy
włamali się do sklepu motoryzacyjnego przy ul.
POW i skradli 30 sztuk lakierów i pieniądze.
Łączna wartość straty właściciela sklepu - 234
zł.

W tym samym czasie dokonano włamania do
wielobranżowego sklepu GS–u przy ul. Kościu-
szki. Złodzieje weszli do sklepu po oderwaniu
blach i wybiciu szyby od strony zaplecza.
Wartość skradzionych towarów – 251 zł.

11/12. 08.   Pniewo.  Po wyłamaniu okna w
budynku mieszkalnym skradziono odtwarzacz
CD, szlifierkę kątową i 4 opony zimowe. Łączna
wartość skradzionych przedmiotów na szkodę
K.K. wyniosła 3150 zł. W wyniku przepro-
wadzonych czynności ustalono sprawców
kradzieży. Okazali się nimi Dariusz K. i Robert
M. Jak się okazało oni też skradli wspomniane
wcześniej 6 par drzwi i w następnym włamaniu
butlę gazową. Część skradzionych towarów
spieniężyli w Tłuszczu na zakup narkotyków,
a szlifierkę kątową i opony kupił mieszkaniec
naszej gminy B.W.

15.08. Nasielsk. O godz. 19.00 nietrzeźwy
Roman B. skradł spod sklepu na ul. Warsza-
wskiej rower górski o wartości 300 zł. Sprawca
został zatrzymany przez policję przy udziale
pokrzywdzonego P.G. i jego kolegi.

15/16. 08. Miękoszyn. Nieznany sprawca
włamał się do budynku gospodarczego skąd
skradł 3 piły spalinowe o wartości 7 000 zł.

18/19. 08. Nasielsk. Nieznani sprawcy
włamali się do baru gastronomicznego (ul.
Kilińskiego) i skradli 6 skrzynek piwa wartości
200 zł.

 15.08. Nasielsk. Na ul. Krupki Marcin J.
uderzając kijem bejsbolowym spowodował
złamanie kości łokciowej u J.M.  Z wstępnych
ustaleń wynika, że ten sam sprawca wybił kijem
bejsbolowym szyby w oknach kilku budynków
w dniu 1 września.

23.08.  Studzianki.  Tomasz R. grożąc
pozbawieniem życia Ł.B. zażądał od niego
pieniędzy w kwocie 350 zł. Policja prowadzi w
tej sprawie dochodzenie.

27/28. 08.  Cegielnia Psucka.  Nieznani
sprawcy dokonali kradzieży konia wartości 5
000 zł na szkodę W.K.

24/25.08. Wiktorowo. Nieznani sprawcy
skradli z budynku gospodarczego rower,

wiertarkę, szlifierkę kątową wartości 350 zł.
29. 08. Nasielsk.  O 23.00 nietrzeźwy Marek

Ch.(1,81‰) kierował rowerem.
29. 08.  Mogowo.  O godz. 18.00 Izabela Z.

lat 9 wyjechała z drogi podporządkowanej pod
samochód ciężarowy. Została przewieziona do
szpitala w Pułtusku.

30. 08.  Popowo.  Policja z Warszawy
znalazła u Dariusza Z. silniki z zeszlifowanymi
numerami i części samochodowe oraz silnik
samochodowy ze skradzionego kilka dni
wcześniej w Pomiechówku samochodu.

01.09.  Borkowo.  W domku letniskowym
znaleziono zwłoki Bogusława W. lat 55 z
Warszawy. Z wstępnych ustaleń wynika, że
śmierć nastąpiła w wyniku nadużycia alkoholu.

02. 09.  Pieścirogi Stare.  Andrzej W.
kierował samochodem Fiat 126P w stanie
nietrzeźwości (2,61‰). Sprawę skierowano do
prokuratury.

03. 09. Chlebiotki.  Nieznany sprawca skradł
dwa rowery górskie wartości 1100zł na szkodę
J.Ch.

UUU
W ostatnim okresie nasiliły się na naszym

terenie pewne niepokojące zjawiska, w związku
z którymi Policja prosi społeczeństwo o szybką
informację w razie ich dostrzeżenia.

1. Na terenie wiejskim pojawia się coraz
więcej osób oferujących do sprzedaży
przedmioty po dziwnie niskich cenach.
Niekiedy nawet oferują coś za darmo twierdząc,
że przekazuje je bardzo znana instytucja lub
osoba. Nie dajmy się nabrać, bo straty
przekroczą ewentualny zysk.

2. Na naszym terenie rozszerza się zjawisko
narkomanii. Coraz więcej osób je sprzedaje,
coraz więcej je kupuje. Policja prowadzi w tej
kwestii wiele spraw, ale pomoc społeczeństwa
jest konieczna, bo coraz więcej nowych osób
wciąganych jest w ten proceder.

Wybory samorządowe – 2002
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów

na dzień 27 października 2002  r. została
ustalona data wyborów samorządowych do
wszystkich rodzajów samorządów, tj. do
samorządu gmin, powiatów i województw.
Porównując obecne wybory samorządowe z
wyborami przeprowadzonymi cztery lata temu
należy stwierdzić, iż nastąpiło kilka istotnych
zmian, tj.:
- wybory przewodniczącego zarządu (wójta,
burmistrza, prezydenta) będą przeprowadzone
w wyborach powszechnych,
- zmniejszeniu uległy liczby wybieranych
radnych (np. w Gminie Nasielsk z 24 do 15
radnych),
- powstaną jednoosobowe zarządy, którego
rolę będzie pełnił (wójt, burmistrz, prezydent).

Powyższe zmiany wzmacniają samorządową
władzę wykonawczą a także przez zmniejszenie
ilości radnych, ograniczeniu ulegną wydatki
związane z utrzymaniem organów
stanowiących samorządów.

Osoba burmistrza Gminy Nasielsk wyłonio-
na w ww. wyborach powszechnych powinna
posiadać oparcie w radzie gminy. Burmistrz nie

posiadający większości w radzie gminy nie
będzie w stanie sprawować swojej funkcji.

Ustawodawca realizuje powyższą zasadę,
wprowadzając w art. 7 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U.
Nr 113, poz. 984), iż możliwość zgłoszenia
kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta ma
ten komitet wyborczy, który zarejestrował listę
kandydatów na radnych w co najmniej połowie
okręgów wyborczych w danej gminie oraz lista
tegoż komitetu uzyskała poparcie (w przypadku
Gminy Nasielsk) co najmniej 600 wyborców
ujętych w rejestrze wyborców.

Wybrany przyszły burmistrz Nasielska
powinien posiadać grupę radnych utożsa-
miających się z jego programem gospodarczym
oraz z metodami sprawowania przez niego
władzy.

Umocowanie formalno – prawne takiego
burmistrza, tj. wybranego w powszechnych
wyborach jest o wiele mocniejsze niż burmi-
strza wybieranego dotychczas. Wyraża się to w
następujących zmianach w ustawie o
samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r,

takich jak:
- odwołanie burmistrza może nastąpić w
wyniku nieudzielenia absolutorium, co jest
równoznaczne z podjęciem inicjatywy
przeprowadzenia referendum w sprawie
odwołania burmistrza przez ogół mieszkańców,
- jeżeli wniosek o podjęcie uchwały o
przeprowadzeniu referendum w sprawie
odwołania burmistrza nie uzyska wymaganej
większości (3/5), to kolejny wniosek może być
zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po
upływie 12 miesięcy od poprzedniego głoso-
wania.

Odnosząc się do powyższych informacji
należy stwierdzić, iż obecne wybory samorzą-
dowe wymagają od nas wyborców bardziej niż
zwykle, przemyślanych decyzji, których
wynikiem będzie wybór na stanowisko
burmistrza Gminy Nasielsk, osoby
charakteryzującej się:
- kompetencją,
- sprawnością organizacyjną,
oraz sprawującą swój urząd dla dobra i pomy-
ślności mieszkańców Gminy Nasielsk.

Życzę udanych i trafnych wyborów
Wojciech Ostrowski

KRONIKA  POLICYJNA
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RADOSNE WAKACJE 2002
Wakacje jest to najpiękniejszy okres w życiu każdego dziecka.

Zawsze kojarzy się  ze słońcem, plażą, wycieczką i ciekawymi
przygodami. Jednak nie wszystkie dzieci mogą zrealizować swoje
marzenia. Od trzech lat na terenie naszej gminy organizowane są
różne formy wypoczynku.  Pod hasłem „Radosne wakacje” udało
się spełnić marzenia niektórych dzieci.

W ramach Miejsko-Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych został zorganizowany w Szczyrku obóz
socjoterapeutyczny dla 45 dzieci w wieku od 7-15 lat w dniach od
3.08.02 do 13.08.02. Kierownikiem obozu była Pani Bożena
Roszczenko - Dyrektor Zespołu Szkół Nr1 w Nasielsku.
Uczestniczyły w nim wytypowane przez dyrektorów szkół dzieci z
całej gminy. Udział w tej formie wypoczynku wiązał się nie tylko z
przyjemnościami ale również z pracą nad samym sobą. Uczestnicy
obozu po raz pierwszy w życiu mogli dostrzec piękno naszych
polskich gór. Uśmiechnięte twarze dzieci podczas powitania z
rodzicami  świadczyły o tym, jak miła atmosfera panowała na obozie.

Już pierwszy dzień podróży był pełen niespodzianek. Swoją przygodę
wakacyjną dzieci rozpoczęły od zwiedzania Częstochowy i Klasztoru
na Jasnej Górze. Czantoria, Skrzyczne, Beskidek, Klimczok, to tylko
niektóre szczyty gór „zdobyte” pieszo, kolejką linową lub gondolową.
Nowe doświadczenia, pokonanie lęku, strach i emocje, które
towarzyszyły wyprawom pozostaną na długo w pamięci maluchów.
Proces produkcji filmów animowanych nie jest już tajemnicą dla
uczestników obozu. Dzieci spotkały się z producentem filmów w Bielsku-
Białej i zapoznały się z całą technologią tworzenia filmów rysunkowych.
Odwiedziny w wytwórni zakończono seansem filmowym. Pobyt w górach
zawsze kojarzy się z muzyką górali. Wieczorne ogniska przy udziale kapeli
góralskiej i słowa piosenek zespołu „Golec uOrkiestra” zawsze będą
przypominały spacery po Milówce. Największą niespodzianką dla dzieci
był wyjazd za granicę i kilkugodzinny spacer po ulicach Cieszyna po stronie
czeskiej.

Obóz zakończył się zwiedzaniem Krakowa, gdzie uczestnicy mogli
zobaczyć Wawel, Katedrę oraz wejść na wieżę do dzwonu Zygmunta.
Tam dzieci mogły, jak mówi tradycja, prosić o spełnienie swoich marzeń
poprzez dotknięcie starego serca dzwonu.

Doświadczona kadra pedagogów zapewniła wszystkim dobre
samopoczucie.

Po kilkugodzinnych wycieczkach  dzieci wracały zmęczone do
schroniska, jednak już po krótkim wypoczynku wszystkie miały
szczęśliwe miny. Gry, zabawy i rozmowy w grupach zawsze cieszyły
się dużym zainteresowaniem.

Zajęcia i praca wychowawców były kontrolowane przez wizytatora

Śląskiego Kuratorium Oświaty.
kkk

Około 50 dzieci brało udział w zajęciach „Radosne Wakacje”
zorganizowanych od 3.08.2002 do 28.08.2002 na terenie miasta.
Kierownikiem półkolonii był Pan Waldemar Miller. Różne instytucje
samorządowe współorganizowały tę formę wypoczynku. Plac zabaw
przy Bibliotece Miejskiej był najczęstszym miejscem spotkań tej grupy.
Od trzech lat dzieci korzystają  z tej formy wypoczynku. Tak jak w
poprzednich latach otrzymywały gorący obiad przygotowany przez

stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Zespole Szkół Nr 1 w
Nasielsku. Uśmiechnięte miny pań kucharek i smaczny posiłek czekały

na dzieci codziennie o godz. 13.00. Koszty półkolonii refundowane były
przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zajęcia na
półkoloniach prowadzone były zgodnie z programem terapeutycznym.
Codziennie pracownik biblioteki czytał fragment książki. Dla
uczestników półkolonii w każdym tygodniu zorganizowana była
wycieczka autokarowa. Dzieci zwiedziły m.in. Płock (ZOO, rynek,
katedrę, Wzgórze Tumskie), Sochaczew (Muzeum Kolei
Wąskotorowej), Sromowo (Muzeum Folklorystyczne rodziny
Brzozowskich), Muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Port
Lotniczy na Okęciu w Warszawie. Ponadto dla dzieci  zorganizowano
miłą wycieczkę do ciekawych miejsc znajdujących się na terenie gminy
– uczestnicy półkolonii obejrzeli m.in. stare dworki szlacheckie i
hodowlę strusi afrykańskich. Atrakcją były też zajęcia prowadzone przez
instruktora Domu Kultury. Śpiewy przy gitarze i przygotowanie się do
występu publicznego wymagało dużo ćwiczeń.

Podczas tegorocznych wakacji  dzieci i młodzież z gminy Nasielsk
często uczestniczyły  w ciekawych zajęciach w hali sportowej.
Instruktorzy prowadzili gry i zabawy dla dzieci. Starsza młodzież
rywalizowała o miano najlepszej drużyny w grach zespołowych. Odbył
się również turniej tenisa stołowego. Z zajęć i dobrej zabawy w hali

sportowej często korzystały dzieci z półkolonii „Radosne
wakacje”. Z dużą ochotą, dyscypliną i zaangażowaniem
uczestniczyły  w różnorodnych zabawach. Rywalizowały w
zawodach organizowanych sprawnie przez instruktorów hali
sportowej, a po emocjach sportowych i kąpieli chętnie szły na
gorący obiad.

W ramach Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowano koszty
podróży obozu socjoterapeutycznego z parafii Cieksyn. W obozie
tym uczestniczyło 30 dzieci. Wyjazd  zorganizował ksiądz
proboszcz Józef Szczeciński. Góry i krajobrazy Beskidu
Żywieckiego na długo pozostaną w pamięci uczestników tego
obozu.

W ramach współpracy Ośrodka Pomocy w Nasielsku,
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie 12 dzieci mogło korzystać z kolonii w Puszczy
Kampinoskiej. Do Starej Dąbrowy dzieci zostały dowiezione
autokarem. Wróciły także bardzo zadowolone. Agencja Własności

Rolnej Skarbu Państwa ufundowała wyjazd dla 5 dzieci z byłego PGR-
u Czajki.

kkk
Po raz pierwszy został zorganizowany przez Panią Dyrektor M.

Danisiewicz „Dzieciniec” przy Szkole Podstawowej  w Budach
Siennickich. Już wcześniej nawiązana została współpraca z Polską
Fundacją Dzieci i Młodzieży J & S Pro Bono Poloniae, z której szkoła

dokończenie na str. 10dokończenie na str. 10dokończenie na str. 10dokończenie na str. 10dokończenie na str. 10



ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO) STR. 9

UWAGA KOMITETY WYBORCZE!!!UWAGA KOMITETY WYBORCZE!!!UWAGA KOMITETY WYBORCZE!!!UWAGA KOMITETY WYBORCZE!!!UWAGA KOMITETY WYBORCZE!!!
CENY OGŁOSZEŃ WYBORCZYCH

ZGODNIE Z CENNIKIEM
OGŁOSZEŃ POWIERZCHNIOWYCH



ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)STR. 10

Na naukę nadszedł czas
Nic nie trwa wiecznie. Wakacje też.

Nadszedł wrzesień, a z nim wakacji kres. Dla
6,5 mln dzieci i młodzieży nauki nadszedł więc
czas.

Nie wszystkich to cieszy. Lato było piękne.
Pogoda zachęcała do pobytu na świeżym
powietrzu. Ciężko jest wracać do ciężkiej pra-
cy (nauka to naprawdę ciężka praca) w szaco-
wnych szkolnych murach. Dlatego wiele osób
cieszyło się, że kalendarz pozwolił przedłużyć
czas wakacyjnej laby o jeden dzień. 2 września
drogi wiejskie i ulice naszego miasteczka
wypełniły grupy roześmianej, rozbawionej
młodzieży. Zrobiło się jakoś weselej. Zauwa-
żono, że w czasie wakacji ulice nasze
pustoszeją. Są bardzo smutne.

Szczególną uwagę zwracaliśmy na
pierwszaków. Nazwa ta nie określa tylko
najmłodszych uczniów szkół podstawowych.
Pierwszaki są i w gimnazjach, pierwszaki są
też w liceach i szkołach zawodowych. Co
prawda, nowa uczniowska tradycja, wzięta z

najgorszych wzorów armijnych, każe nazywać
ich kotami. Myślę, że jest to chwilowa moda,
bo nie jest to moda najmądrzejsza.

W całym kraju naukę w klasach pierwszych
szkół podstawowych rozpoczęło 463 000
osób. Wkrótce złożą ślubowanie i staną się
na długie lata pełnoprawnymi uczniami. W
naszej Gminie naukę w klasach pierwszych
szkół podstawowych podjęło 269 uczniów (w
dziesięciu szkołach). To mniej niż w latach
poprzednich, kiedy to liczba pierwszaków
zawsze była wyższa niż 300. W pierwszych
klasach 3 naszych gimnazjów (a właściwie
jeszcze zespołów szkół) naukę pobierać
będzie 286 osób.

Za pracę dwóch wymienionych typów
szkół odpowiada gmina. I chociaż samorządy
włożyły wiele wysiłku w poprawę warunków
pracy poszczególnych placówek, to nadal nie
są ona najlepsze. Dotyczy to zwłaszcza
dużych szkół.

Na terenie Gminy, a właściwie miasta,

mamy dwie szkoły ponadgimnazjalne –
Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół
Zawodowych. Warunki ich pracy są dobre. Za
ich działalność odpowiada powiat. Cieszyć się
należy, że władze powiatu nowodworskiego
widzą potrzebę funkcjonowania na naszym
terenie obydwu szkół, że nie próbują na nas i
naszych dzieciach oszczędzać. Wiele osób
pamięta jeszcze dojazdy do szkół.  Szkoły
nasze nie mają kłopotów z naborem uczniów.
Korzysta z nich również młodzież gmin
ościennych. W roku szkolnym 2002/2003
naukę w klasach pierwszych tych szkół
rozpoczęło 256 osób.

Tyle o najmłodszych uczniach naszych
szkół. A co czeka uczniów najstarszych tych
oświatowych placówek? Na koniec nauki w
danej szkole egzamin lub końcowy spra-
wdzian. Szóstoklasiści będą go pisać 8 kwie-
tnia, uczniowie III klas gimnazjum 8 i 9 maja,
a maturzyści matury pisemne  6 i 7 maja. A
potem..., potem znowu wakacje.

AZ.

otrzymała środki finansowe na wyposażenie
sali komputerowej i dofinansowanie
funkcjonowania koła teatralnego. Szkoła
posiada składana scenę oraz wspaniale
wyposażony plac zabaw i piękną, kolorową
salę lekcyjną. Fundacja sfinansowała zajęcia
wakacyjne. Zajęcia odbywały się od 9.00
do15.00. Pod czujnym okiem wychowawców
dzieci w wieku od 4 lat mogły wspaniale się
bawić. Starsza młodzież pomagała
opiekować się młodszymi. Ta forma
wypoczynku podobała się rodzicom. Dzieci
dobrze się bawiły, kiedy ich rodzice zajęci
byli  żniwami i pracami polowymi.
„Dzieciniec”, „Półkolonie” to bardzo
ciekawa forma  spędzenia wakacji w miejscu
zamieszkania. Około 30 dzieci codziennie
odwiedzało swoją szkołę, ale był dzień, kiedy
było ich 50. Mogły korzystać z sali
gimnastycznej, sali komputerowej oraz placu
zabaw.

W ramach współpracy KRUS i Fundacji
„Krąg Przyjaciół Dziecka” im. Św. Józefa
Kalasancjusza 76 dzieci wyjechało na
wakacyjną przygodę do Krynicy Górskiej i
Wiśniewa koło Myślenic za częściową
odpłatnością rodziców.

„Radosne wakacje” - to hasło pod którym
kryje się praca osób organizujących
wypoczynek, ale również radość,
zadowolenie, uśmiech i wspaniałe
wspomnienia wielu dzieci.

Finałem tych działań była uroczystość dla
dzieci w dniu 7.09.2002 przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Nasielsku. Występ
Danuty Stankiewicz i zespołu  STYL M oraz
liczne konkursy zakończyły czas zabawy.

Dziękuję wychowawcom, dyrektorom
instytucji samorządowych oraz wszystkim,
którzy pomogli w zorganizowaniu
tegorocznego wypoczynku dla dzieci.

Alicja Tyc
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RADOSNE
WAKACJE 2002

czytelnię. Na bazie budynku i terenu
biblioteki chcemy utworzyć Miejski Ośrodek
Dokumentacji Dziejów Nasielska. Naszym
zamierzeniem jest również budowa
amfiteatru, w którym mieszkańcy mieliby
możliwość szerszego kontaktu z kulturą.

W ciągu ostatnich czterech lat zauważyć
można ożywioną aktywność sportową na
terenie naszej gminy. Samorzutnie powstają
wiejskie drużyny, organizowane są turnieje
dla młodych piłkarzy, którzy w ten sposób
mogą skonfrontować swoje umiejętności z
innymi. Bardzo dobre wyniki osiągają kluby
sportowe. W tej sferze dużą rolę spełnia hala
sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Nasielsku,
która jest zajęta od popołudnia aż do późnych
godzin wieczornych, szczególnie jesienią i zimą.
Przy okazji organizowanych różnorodnych
rozgrywek i turniejów na trybunach można
zaobserwować coraz liczniejsze grono kibiców.
Przykład z młodych biorą również  dorośli.
Pragniemy również pochwalić się, iż drużyna
samorządu nasielskiego w maju br. w Brennej
zdobyła tytuł Mistrzów Polski Pracowników
Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej.

Obecna kadencja to również działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa naszych oby-
wateli. Dokończyliśmy budowę strażnicy OSP
w Nasielsku, garaży OSP w Psucinie, odbu-
dowujemy spaloną remizę w Cieksynie. Zaku-
piliśmy kilka nowych samochodów bojowych
dla straży pożarnej oraz dokonaliśmy doposa-
żenia w sprzęt gaśniczy. Dzięki wspólnemu
zaangażowaniu strażaków i samorządu loka-
lnego także pozostałe strażnice poprawiły swój
standard. Mówiąc o bezpieczeństwie mieszka-
ńców, nie sposób pominąć współpracy z Policją.
Współpraca ta przez obecną kadencję układała
się bardzo dobrze. Wiele razy wspieraliśmy
Policję w zakupach inwestycyjnych na potrzeby
nasielskiego komisariatu (pomoc przy zakupie
środków transportu oraz środków techni-
cznych). To wszystko wraz z kompleksową
modernizacją oświetlenia ulicznego (zmiana

lamp na nowocześniejsze oraz dobudowa 300
nowych punktów świetlnych) zaowocowało
zanotowaniem przez nasielską Policję
najlepszego wskaźnika wykrywalności prze-
stępstw w całym powiecie nowodworskim.

Poza bezpieczeństwem ważną prawą dla
wszystkich mieszkańców jest również troska o
zdrowie. Naszym „najmłodszym dzieckiem”
jest Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
funkcjonujący w oparciu o Pieścirogi i Cieksyn.
Warunki pracy i płacy pracowników obsługi
wskazują, iż jeśli tylko uda się pokonać
obiektywne kłopoty z przejęciem Nasielskiego
Ośrodka Zdrowia, to natychmiast będziemy
starali się dla dobra pacjentów poszerzyć
działalność Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej o tą największą placówkę.

Należy zaznaczyć, że w ciągu czterech lat
nie wszystkie zamierzenia i inwestycje udało
nam zrealizować, często z powodu
obiektywnych trudności. W związku z ciężką
sytuacją Zarząd wielokrotnie występował z
wnioskami o uzyskanie środków od różnych
instytucji wspomagających jednostki
samorządu terytorialnego. Świadczą o tym
środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR), Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) czy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
Środki te ze względu na samą specyfikę tych
funduszy i instytucji wspomagających mogły
być pozyskane na inwestycje prowadzone na
terenach wiejskich przez co wielu mieszkańców
miasta może odnieść wrażenie o nierównym
podziale środków inwestycyjnych.

Wiemy, że jeszcze wiele zostało do zrobienia,
uzupełnienia czy zmiany. Zdajemy sobie sprawę
z potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Mamy nadzieję, że kolejne cztery lata
przyniosą miastu i gminie wiele mądrych decyzji
i udanych inwestycji dla wspólnego dobra.

mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
Burmistrz Miasta Nasielska
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ZARYS HISTORII KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
W CIEKSYNIE W XVII – XIX w. ciąg dalszy

D. Dalecki

Budynki gospodarskie, plebania, oraz
oparkowanie kościoła były dobre (mowa tu o
roku 1782), gdyż „są nowo wystawione, a na
cmentarzu jest ład i porządek”. Jednak czy to
brak opieki nad beneficjum sprawiło, że po
35 latach brakowało ok. połowy parkanu,
krzyża oraz kośnicy (miejsce gdzie składano
kości zmarłych) na cmentarzu. Może taki stan
wywołany był potrzebą postawienia nowych
budynków gospodarskich, bo stare uległy
spaleniu. Miało to miejsce 18 maja 1817 r.
Nowego wystawienia wymagała plebania,
szpital, stajnia obory, spichlerz. Remontu
kościoła jak i pobudowania nowych
zabudowań gospodarskich dla księdza podjął
się dziedzic Cieksyna Przybylski.

W każdej parafii istniał obowiązek
utrzymywania oraz prowadzenia przez osobę
duchowną szpitala oraz szkoły. O ile szpital
w Cieksynie formalnie istniał, to ze szkołą
bywało gorzej. Początkowo w
pomieszczeniach szpitala, na którego brak
było funduszy, przebywało czworo ubogich,
utrzymujących się tylko z jałmużny. Z braku
osobnego domu, mieszkał również w tym
budynku organista. Istnienie szpitala
poświadcza także dokument z 1819 roku.
Mieszkało w nim wówczas dwoje ubogich
oraz organista. W tym budynku po raz

pierwszy też pojawia się izba szkolna. Jest to
domostwo nowo wystawione z drzewa o
czterech izbach, każde z oknem i piecem.
Posiadało murowany komin. Mimo
utworzenia dozoru szkolnego złożonego m.in.
z: ks. Łukasza Bagieńskiego, dziedzica
Cieksyna Tadeusza Przybylskiego, nie udało
się zapewnić stałego utrzymania placówki
oświatowej na którą to ciągle brakło funduszy.
Mimo licznej grupy młodzieży (ok. 80 osób)
zdatnej do nauki, pobierało ją płatnie u
organisty nie wielu z nich. Protestanci, którzy
licznie zamieszkiwali tą parafię kształcili
swoje potomstwo oddzielnie. Własnym
kosztem utrzymywali nauczycieli w sześciu
szkołach mieszczących się we wsiach:
Dębinki, Błędowie, Woli Błędowskiej,
Żołędowie, Winnikach oraz Konarach.

Dziwić może fakt, iż dziedzic Cieksyna
mając w swoim majątku gorzelnię, browar,
wiatrak, kuźnię karczmę oraz młyn wodny
położony nad rzeką Wkrą, a więc i znaczne
dochody nie utrzymywał szkoły swoim
kosztem. Może powodem tego było
przeprowadzenie gruntownego remontu
świątyni w 1823 r., a wiadomo, iż to pociąga
za sobą olbrzymie wydatki. W tym czasie
Cieksyn zamieszkiwało 285 osób w 10
domach murowanych oraz tyluż drewnianych.

Kampania napoleońska nie wywarła na
losy Cieksyna wielkiego piętna, chociaż w
pobliskim Borkowie stacjonowały oddziały
rosyjskie pod dowództwem gen. Dochturowa,
broniące przeprawy na rzece Wkrze

Większe piętno oraz represje spotykały
ludność tego terenu podczas powstania
styczniowego. W dniu 26 sierpnia 1863 r.
przejeżdżający, przez wieś, patrol usłyszawszy
uderzenia w sygnaturkę w miejscowym
kościele, począł bić dzwoniącego na Mszę Św.
organistę. Ten tłumaczył się, iż czynność tą
wykonuje codziennie z nakazu księdza
proboszcza Kacpra Strusińskiego, prosił
żołnierzy o zaprzestanie bicia. Na skutek
takich wyjaśnień napadają zbrojnie na
plebanię i lżąc plebanowi wyciągają go siłą na
dwór, gdzie prowadzony oraz popychany przy
koniu przepędzony jest kilka kilometrów.
Wśród obelg pojawiają się również groźby
powieszenia. Czynny udział w powstaniu
brała także ludność parafii cieksyńskiej.
Uczestniczyli w potyczkach armii
partyzanckiej z oddziałami rosyjskimi.
Znamienity przykład swoim poddanym dali
właściciele majątku Cieksyn Bronisław i
Walenty Lasoccy, którzy czynnie włączyli się
do walki z zaborcą.

Ogólnopolskie Dożynki
Jasna Góra  -  2002

Plon niesiemy, plon
Koniec sierpnia i początek września to czas

dożynek. Są one tradycyjnymi uroczy-
stościami zakończenia żniw, powiązanymi ze
zwyczajami ludowymi mającymi zapewnić
urodzaj w następnym roku. Fragment definicji
zamieszczonej w encyklopedii nie oddaje
jednak tego, czym są dożynki organizowane
przez Kościół. Są one bowiem modlitwą i to,
w pierwszym rzędzie, modlitwą dziękczynną.

Dożynki nazywane są często świętem
chleba, a chleb zajmuje w Kościele miejsce
szczególne. Pięknie ujął to w swym wierszu
,,Kęs chleba” Władysław Syrokomla:
Chleb  –  wielkie słowo w niebie i na ziemi
W nim Bóg sam Siebie między ludzi dzieli.

I za to, co roku, rolnicy, współuczestnicy
dzieła Bożego, dziękują Bogu. Święto
ogólnonarodowego dziękczynienia za plony
ziemi odbywa się u stóp Jasnogórskiej Pani w
Częstochowie. Bo jest to miejsce najgo-
dniejsze.

Jasnogórskie Dożynki 2002 roku zapisane
będą w historii parafii Nasielsk jako
wydarzenie szczególne. Nasz wieniec i nasza
delegacja reprezentowali na nich diecezję
płocką.

Wieniec parafii Nasielsk zwracał uwagę
wszystkich obecnych tego dnia na
uroczystościach dożynkowych w
Częstochowie. Stał się też obiektem
zainteresowania dziennikarzy. W jego stronę

kierowano najczęściej kamery telewizyjne. W
zasadzie nie przypominał
tradycyjnego wieńca
dożynkowego. A jednak nim
był, bo były na nim
prezentowane plony pracy
rolnika. Bogata była jego
symbolika. Wieniec
przedstawiał Ojca Św.
adorującego Najświętszą
Hostię, która zawiera trud i
miłość rolnika do swej pracy.
Poniżej ołtarza umieszczony
był napis: ,,Bóg bogaty w
miłosierdzie”. To hasło
tegorocznych dożynek na
Jasnej Górze.  Jednocześnie
było to hasło przewodnie
zakończonej niedawno
pielgrzymki Ojca Św. Jana
Pawła II do Ojczyzny.

Nasielski wieniec został
zaprojektowany przez panią
Celinę Bachanek z Mazewa
i księdza Zbigniewa
Mielczarka. Wykonała go
pani Celina Bachanek z
najbliższą rodziną i z pomocą ks. Zbigniewa.

W czasie dożynkowej liturgii dary naszych
łąk i pól na ołtarz ofiarny nieśli: p. Halina
Obojska – chleb, p. Halina Kamińska – miód,

p. Iwona Kamińska – kosz z kwiatami.
Wieniec zaś niesiony był przez p. Celinę
Bachanek, jej córkę Agnieszkę, syna Dariusza,
siostrzenicę Maję Łukasik oraz p. Teresę

Wrońską i Dawida Obojskiego. Wieniec do
Częstochowy przewieźli strażacy z jednostki
OSP w Nasielsku.

AZ.

Wieniec dożynkowy wykonany przez rodzinę p. Bachanków.
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Repertuar kina „NIWA”
miesiąc wrzesień-październik 2002

20 – 22.09. 2002.
„LILO I STITCH” – animowany, godz.17.00
„Resident Evil” - horror, godz.19.00

27 – 29.09.2002.
„Faceci w czerni II” - komedia, godz.17.00
„Niewierna” - thriller, godz.19.00

04 – 06.10.2002.
„Śnieżne psy” - komedia.

Informujemy, że wszystkie sprawy
byłych pracowników S. I. TELMET

będą możliwe do załatwienia w
terminie do 30.09.2002r.



ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)STR. 14

SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT

PIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNA

Dom do wynajęcia. tel. 0606 761 670    69 14 124

Sprzedam mieszkanie M-4 (46m2). ul .Starzyńskiego. tel 693 14 30

Młode małżeństwo poszukuje pokoju z kuchnią i łazienką. Pilne.
tel. 0691 782 684

Kupię działkę z domem do remontu   tel. 0609 442 164

Oriflame - zostań konsultantką tel. 0505 503 094

Wynajmę domek lub mieszkanie w Nasielsku i okolicach
tel. 0602 292 944

Jesienny sezon piłkarski rozpoczął się już na dobre. W
dotychczasowych meczach piłkarze Żbika uzyskali następujące wyniki:

SENIORZY
Żbik - Kasztelan Sierpc - 1:3
Żbik - Boruta Kuczbork - 3:0
Żbik - Wisła II Płock - 2:0
(w drużynie Wisły występowało 5 zawodników pierwszoligowych)
Żbik - Grom Nowy Dwór Maz. - 3:1
Żbik - Żyrardowianka - 0:0
Żbik - Tęcza Płońsk - 1:2

JUNIORZY
Żbik - Błonowianka - 2:1
Żbik - Serock - 6:0
Żbik - Legionowia - 1:6

TRAMPKARZE
Żbik - Ostrołęka - 5:2
Żbik - Dolcan Ząbki - 5:3
Żbik - Świt Nowy Dwór Maz. - 1:1
Żbik - Drukarz Warszawa - 1:3

ŻACY
Żbik - Błyskawica Warszawa - 2:3
Żbik - Junak Warszawa - 3:4

O PUCHAR BURMISTRZA
W Cieksynie odbył się IV Turniej Piłki Nożnej Drużyn Wiejskich o

Puchar Burmistrza. W turnieju wzięło udział 10 drużyn podzielonych
na dwie grupy.
W grupach grano systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcy grup
walczyli o 1 miejsce, zdobywcy drugich miejsc w grupach o 3 miejsce
itp.
KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJU:
1. KOSEWO
2. KONARY
3, POPOWO
4. DĘBINKI
5. NUNA
6. MIĘKOSZYN
7. ANDZIN
8. PIEŚCIROGI
9. STUDZIANKI
10. KROGULE

Królem strzelców został Andrzej Kućmiński z Nuny zdobywając 5
bramek. Najmłodszym zawodnikiem turnieju był Mateusz Milewski z
Dębinek.

Zwycięzcy otrzymali Puchar Burmistrza, komplet strojów
piłkarskich i piłkę. Każda drużyna otrzymała puchar i piłki.
Organizatorem turnieju był Urząd Miejski w Nasielsku.

To już nie wandalizm
TO BANDYTYZM!

Nieznani sprawcy skradli kratki zabezpieczające studzienki
kanalizacji deszczowej z ulicy Staszica. Niezabezpiczone dziury
czekają na samochody i dzieci wracające ze szkoły. To już nie
wandalizm. To bandytyzm!

Czy kierowcy tych pojazdów znają
przepisy ruchu drogowego?

OGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNE
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BORKOWO - 2002
W tym roku rocznicowe obchody upamiętniające bitwę nad

Wkrą odbyły się nieco później niż przewiduje to rocznicowy
kalendarz, odbyły się bowiem w sobotę 24 sierpnia. Przyczynę

tej zmiany terminu wyjaśniałem w poprzednim numerze Życia
Nasielska w tekście ,,Wojna i pokój”.

Pamięć o tym ważnym wydarzeniu historycznym
ustąpi ła  p ierwszeństwa ważnemu aktualnie  i
ponadczasowemu chyba wydarzeniu, jakim była
tegoroczna wizyta  Ojca  Św.  Jana Pawła  I I  w
Ojczyźnie. W dniach od 16 do 19 sierpnia 2002r. oczy,
myśli i serca wszystkich Polaków były zwrócone na
miejsca, gdzie był w tym czasie Ojciec Święty.
Parafrazując słowa pieśni ,,Abba Ojcze” możemy
powiedzieć, że to był czas, gdy wszyscy czuliśmy się
braćmi, byliśmy jedną rodziną. Czy długo jednak
będziemy o tym pamiętać?

Pamiętaliśmy o tym z pewnością 24 sierpnia, gdy
spotkaliśmy się w Borkowie przy krzyżu nad Wkrą,
aby uczcić pamięć tych, którzy przed 82 laty wyżej
niż własne życie postawili niepodległy byt Ojczyzny.
Papieskie zaś przesłanie zawarte było w ostatnim
wezwaniu Apelu Poległych – Borkowo 2002: ,,Do Was
wołam, żyjący, pomni ofiary życia, morza cierpień i
krzywd, udręki i przemocy. Stańmy razem, ludzie
dobrej woli, bez nienawiści w sercach i umysłach, w
imię przyszłości młodego pokolenia, czcząc pamięć
poległych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny”.

Tegoroczna uroczystość w Borkowie była chyba

nieco skromniejsza niż było to w ostatnich dwóch latach.
Mniej było uczestników patriotycznego spotkania, mniej było

pocztów sztandarowych i reprezentacji stowarzyszeń oraz
zakładów pracy. Być może wpłynęła na to zmiana terminu
uroczystości. Nie zmieniła się jednak atmosfera. Ta, jak

zawsze, była pełna powagi i poczucia jedności z tymi, którzy
przed laty podjęli trud obrony niepodległości odrodzonej
Ojczyzny. Niewątpliwy wpływ na podniosły charakter
uroczystości ma udział w niej duchowieństwa i wojska oraz
połączenie ceremoniału kościelnego z wojskowym.
Mszę św. celebrował i okolicznościową homilię wygłosił
proboszcz parafii Cieksyn ks. kanonik Józef Szczeciński.
Oprawę wojskową zabezpieczyła Kompania i Orkiestra
Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. Najważniejszymi jej
punktami był  Apel Poległych oraz salwa honorowa.
Zgromadzeni mieli też możność wysłuchania krótkiego
koncertu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk
Lądowych.
Poczty sztandarowe  w tym roku wystawili: Nasielska grupa
Związku Kombatantów RP, Liceum Ogólnokształcące,
Zespoły  Szkół  w Nasie lsku i  P ieśc i rogach,  Szkoła
Podstawowa w Nasielsku, Zarząd Gminny PSL, jednostki
OSP w Nasielsku i Cieksynie.
Ważnym punktem uroczystości jest moment składania
kwiatów. To, obok samego uczestnictwa, ważny wyraz

hołdu dla tych, którzy podjęli trud walki o niepodległość.
Oprócz wymienionych delegacji ze sztandarami złożyli je

przedstawiciele: Samorządu Miejskiego i Powiatowego,
Dowództwa Wojsk Lądowych, harcerzy z LO, Komisariatu
Policji, Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku i Zespołu
Szkół  nr  3  w Cieksynie ,  mieszkańców wsi  Borkowo,
Towarzystwa Miłośników Ziemi Nasielskiej, Stowarzyszenia
Nasza Mała Ojczyzna, Zarządu Miejsko – Gminnego SLD,
Spółdzielni Kółek
R o l n i c z y c h .
Kwiaty złożyła też
i n d y w i d u a l n a
uczestniczka uro-
czystości. Dobrze,
aby ten gest stał
s ię  zaczątk iem
nowego obyczaju.
Słowa te kieruję
zwłaszcza do dzie-
ci i młodzieży.

AZ.

Przemarsz Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych

W imieniu mieszkańców miasta i gminy wieńce złożyli przedstawiciele władz
samorządowych

Mszę św. celebrował ks. kanonik Józef Szczeciński


