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Z PRAC ZARZĄDU MIEJSKIEGO
Miesiąc wrzesień jest przedostatnim
miesiącem pracy Zarządu Miejskiego w
obecnej kadencji samorządowej. Mimo
tendencji
rozliczeniowych
i
podsumowujących minione cztery lata
Zarząd nie zmniejszył tempa prac.
We wrześniu trzykrotnie obradowali
członkowie kierownictwa samorządu
nasielskiego.

Nauczyciela. Pieniądze te przeznaczone
zostaną na wymianę okien w budynku szkoły.

Piątego września Zarząd zapoznał się z
treścią skargi jaką przesłali państwo
Ostrowscy z Nasielska do NSA na decyzję
Rady
Miejskiej
z
dnia
3.10.2001roku.Powyższa skarga dotyczy
odrzucenia przez Radę zmiany miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego w
części dot. działki położonej przy ul.
Cmentarnej w Nasielsku na której państwo
Ostrowscy planowali postawienie domu
pogrzebowego.
Zarząd Miejski po konsultacjach z radcami
prawnymi przygotuje odpowiedź do NSA.

Dyrektor Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – dr Andrzej Krzyżanowski
poinformował Zarząd o trudnej sytuacji w
jakiej znalazł się kierowany przez niego
Zakład z powodu postawienia w stan
likwidacji zakładu „Instal”. Problem stanowi
ogrzewanie Ośrodka Zdrowia w zbliżającym
się okresie jesienno-zimowym (Ośrodek
Zdrowia zlokalizowany jest w części budynku
dyrekcji „Instalu”). Zarząd podejmie
odpowiednie działania by mieszkańcy
okolicznych wsi nie byli narażeni na brak
opieki medycznej.

Zarząd Miejski zwrócił się z prośbą do
Syndyka masy upadłościowej byłej SI
“Telmet” o uwzględnienie bardzo trudnej
sytuacji osób niepełnosprawnych dawniej
zatrudnionych w tej spółdzielni o wzięcie pod
uwagę możliwość sprzedaży masy upadłości
temu oferentowi - przedsiębiorcy, który
posiada zakład pracy chronionej i zapewni
pracę osobom niepełnosprawnym z terenu
naszej gminy.

12 września na drugim posiedzeniu Zarząd
odbył
spotkanie
konsultacyjne
z
mieszkańcami Nasielska i przedstawicielami
gazowni Warszawskiej. Omówiono szanse
rozpoczęcia gazyfikacji ulic Kościelnej i
św.Wojciecha jeszcze w b.r. Mieszkańcy ulicy
Polnej przypomnieli o przygotowanej już od
kilku lat dokumentacji na wykonanie prac
gazyfikacji ich ulicy i braku woli decydentów
by zrealizować ten projekt.

Dyrektor Zespołu Szkół nr.3 w Cieksynie
zwrócił się do Zarządu z prośbą o przekazanie
na rzecz szkoły kwoty 20.000 zł uzyskanej ze
sprzedaży lokalu mieszkalnego w Domu

Zarząd Miejski zdecydował o przekazaniu
do Rady Miejskiej wieloletniego planu
inwestycyjnego miasta i gminy Nasielsk.

Dyrektor MGOPS w Nasielsku zwróciła
się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie
miejskim dodatkowych środków pieniężnych
na pomoc społeczną. Kwota rzędu 10 – 15
tys. zł przeznaczona zostanie na zasiłki i
pomoc w naturze.

Związane jest to z wystąpieniem o środki
pomocowe z Unii Europejskiej na
sfinansowanie budowy infrastruktury
sanitarnej Nasielska. Zabezpieczenie środków
finansowych w przyszłym budżecie gminy
pozwoli rozpocząć tak potrzebną inwestycję
oraz ułatwi otrzymanie dodatkowych
pieniędzy z zewnętrz.
Mieszkańcy ulic Młynarskiej i Topolowej
w Nasielsku wystąpili do Zarządu o ujęcie w
planach budowy wodociągów ich ulic. Przy
pomocy gminy w wykonaniu dokumentacji i
wpłaceniu udziału finansowego przez
mieszkańców jest realna szansa na wykonanie
tego wodociągu.
Zarząd zrezygnował z prawa pierwokupu
w stosunku do trzech nieruchomości
położonych na terenie gminy Nasielsk.
Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 19
września. Wraz z dyrektorem ZGKiM w
Nasielsku
–
panem
Wojciechem
Sierzputowskim omówiono możliwość
zbudowania i uruchomienia III odwiertu
studni w SUW oraz sfinansowania prac
konserwacyjno – remontowych dachu
budynku SUW-u.
Telewizyjny Klub Kwadransowych
Grubasów zyskał w Zarządzie Miejskim
nowego sojusznika. Doceniając promocję
zdrowia jaką prowadzi ten Klub wśród tych
mieszkańców naszego miasta, którzy są na
bakier z wagą Zarząd Miejski postanowił
udostępnić na ćwiczenia klubowiczów, halę
sportową w wymiarze 2 godzin – tygodniowo.

Jak było, a jak może być?

Wywiad z przewodniczącym Rady Miejskiej kadencji 1998 – 2002

Grzegorzem Duchnowskim
Red.: Za kilka dni upływa kadencja Rady.
Co Pan sądzi o okresie jej działania?
Czas w którym przyszło działać tej Radzie,
był szczególnie trudnym. Pragnę zwrócić
uwagę, że przypadł on w okresie, kiedy
wprowadzono cztery reformy w kraju. Dwie
z nich, szczególnie miały wpływ na
funkcjonowanie gminy, na atmosferę jaka
zapanowała w Radzie i naszej społeczności.
Oświata, sprawa przynależności do powiatu,
służba zdrowia, oraz w pewnej mierze zmiany
kadrowe, to problemy, które spowodowały, że
w Radzie pojawiły się różnice zdań.
Kiedy radni wybrali mnie na to zaszczytne
stanowisko, byłem świadomy i mówiłem o
tym wszystkim, jakie trudności nas czekają i
jak trudne zadania przyjdzie nam realizować.
Brak wysypiska odpadów komunalnych,
oczyszczalnia ścieków, gospodarka
komunalna
w
fatalnym
stanie
organizacyjnym i finansowym, rozdrobniona

oświata i nie najlepiej funkcjonująca służba
zdrowia.
Radni, pełni zapału i chęci realizacji
obietnic wyborczych, przystąpili do pracy.
Powołano Burmistrza, Zarząd, merytoryczne
komisje Rady i przyjęto program działania.
W połowie trwania kadencji, pewna grupa
radnych nazwała się opozycją. Zbędne
dyskusje, często bezpodstawne krytyki,
wprowadzały zamieszanie i bardzo
utrudniały pracę. Powstała sytuacja, w której
zaczęli się kłócić wszyscy ze wszystkimi o
wszystko. To nie sprzyjało konstruktywnemu
działaniu, a Zarząd na czele z Burmistrzem
stanął przed wyjątkowo trudnym zadaniem.
Pracuję w samorządzie kilka lat, ale nie
spotkałem się z tym, że tak bezkarnie można
oczerniać i krytykować ludzi, nie dając
alternatywnych rozwiązań. Niekiedy
atmosfera była tak napięta, że niektóre
zachowania można porównać z tymi, jakie

panują na punktach skupu, czy
targowiskach. To w oczach społeczeństwa
zostało odebrane źle, a aktorzy tych zdarzeń
są powszechnie znani.
Przy takich kłopotach, zewnętrznych i
wewnętrznych Rada musiała realizować
podstawowe zadania. Podejmowane uchwały
były realizowane przez Zarząd. Co konkretnie
zrobiono w tym okresie, o tym szczegółowo
wypowiadał się w swoich wywiadach
Burmistrz Bernard Mucha.
Pragnę przypomnieć o oddanym wysypisku
odpadów, dokumentacji na oczyszczalnię
ścieków, uporządkowanie miasta, rozwój
przedsiębiorstwa komunalnego - to zasługa
ludzi, którzy za to bezpośrednio odpowiadali.
O tych problemach mówili już wszyscy
poprzednicy, ale realizacja tych zadań
przypadła na działalność tej Rady.

dokończenie na str. 3
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Wywiad z przewodniczącym Rady Miejskiej kadencji 1998 – 2002

Grzegorzem Duchnowskim

dokończenie ze str. 2

Red.: Czego nie udało się zrobić? Jakie błędy w działaniu widzi Red.: Na czas wyborów powstają nowe komitety, stowarzyszenia,
Pan z perspektywy czasu?
towarzystwa. Jakie jest Pana zdanie w tej sprawie?

Nigdy nie można być tak w pełni zadowolonym, z tego co się zrobiło.
Zawsze można było zrobić więcej, lepiej, inaczej. W
kilku słowach można powiedzieć tak: przybyło wiele
wodociągów, dróg, kanalizacji, szkoły poddano
rozbudowie i modernizacji itp. Oczywiście można
dyskutować o tym, czy inwestycje były potrzebne w tym
rejonie, czy innym? Takie dyskusje zawsze będą. Pewna
grupa ludzi będzie bardziej zadowolona, inna mniej.
Nie udało się rozwiązać do końca problemu służby
zdrowia. Sprawa sieci szkół wymaga docelowych ustaleń.
Największa inwestycja w dziejach naszej gminy jaką
jest oczyszczalnia ścieków, wraz z kanalizacją, jest
przygotowywana do realizacji. Burmistrz zabiega o środki
z SAPARD-u. Dobrze byłoby, by możliwość realizacji tej
inwestycji dostali ci, którzy ją rozpoczynali.
Z perspektywy czasu ubolewam nad atmosferą, która
towarzyszyła niektórym sesjom Rady. Przewodniczący
ma ograniczone możliwości zapanowania nad
porządkiem na sali. O tym decyduje zachowanie
poszczególnych radnych – na szczęście to jednostki.
Znakomita większość radnych pracowała z wielkim
zaangażowaniem i oddaniem, a wszelkie dyskusje i
różnice zdań wynikały z faktów, że każdy chciał więcej
niż możliwości finansowe na to pozwalały.

Red.: Jak ocenia Pan wspó³pracê z Zarz¹dem?
Uważam, że dobrze, choć były momenty trudne.
Pragnę przypomnieć, że Zarząd w połowie kadencji uległ
zmianie. Zrezygnowało trzech jego członków, którzy
przeszli do totalnej krytyki nowego Zarządu. Te fakty wprowadziły
dodatkowe nieporozumienie między grupą radnych, a Zarządem. Na
szczęście w demokracji decyduje większość, przy poszanowaniu
wniosków mniejszości – tak też było.
Nie było uchylonych uchwał. Wyniki różnych kontroli nie
wykazywały nieprawidłowości. Organy Rady nie wykazywały w swych
sprawozdaniach rażących naruszeń.
W tej sytuacji trzeba powiedzieć, że Zarząd realizował postawione
przed nim zadania.

Generalnie uważam, że to dobrze jak ludzie się organizują. Jest to

zjawisko pozytywne, oczywiście przy założeniu, że cel jest wzniosły.
Jeżeli fakt ten związany jest z osiągnięciem celu spektakularnego i
doraźnego, mam odmienne zdanie.
Powiem tak – każdy z kandydatów ma nazwisko, rodzinę,
dotychczasowe osiągnięcia oceniane przez społeczność, zajmował, czy
zajmuje określone stanowisko, należał, czy należy do jakiejś partii, do
jednej, czy kolejnych kilku, to wystarczająca metryczka, żeby dokonać
właściwego wyboru. Kumulowanie tych wszystkich ludzi w jednej
wyborczej organizacji, może wyborców skutecznie wprowadzić w błąd.
To tyle w tej sprawie, albo aż tyle.

Red.: Zbli¿aj¹ siê nowe wybory. Jak Pan ocenia to wszystko, co

wokó³ nich siê dzieje?
Tak – bacznie obserwuję wszelkie poczynania, które mają miejsce
w tym okresie. Z pewną niecierpliwością chciałem poznać nazwiska
kandydatów. Programy interesują mnie mniej, bo z góry wiem, że
wszystkie na tym etapie są dobre. Dla mnie najważniejszy jest człowiek,
który będzie to realizował. Oceny kandydatów się nie podejmuję.
Zrobią to najlepiej wyborcy w dniu wyborów. Mogę jako obywatel tej
gminy i przewodniczący Rady upływającej kadencji zwrócić uwagę na
cechy i wartości, jakie wskazane byłyby moim zdaniem, aby posiadał
kandydat.
Uważam, że każdy kandydat powinien mieć w sobie odrobinę
samokrytyki. Powinien dokonać samooceny i nie wpadać w
samouwielbienie. Osoba, chcąca zajmować tak odpowiedzialne
stanowisko musi mieć dużą wiedzę, doświadczenie i kompetencje. Sam
pomysł i dobre chęci to stanowczo za mało.
Prawo, oraz jego przestrzeganie, normy kulturowe, a na końcu
własne wyobrażenie, to nierozłączne cechy, o których nie da się
zapomnieć przy wykonywaniu mandatu burmistrza i radnego.
Populizm, demagogia, kłótliwość, zawiść i nienawiść to cechy, które
lepiej byłoby dla gminy, jeżeli mają być kontynuowane to w
dotychczasowej działalności, a nie w przyszłej radzie.
Jestem przekonany, że społeczeństwo nauczone doświadczeniem
lat poprzednich, dokona wyboru takich reprezentantów, którzy
zapewnią właściwy rozwój naszej Gminy.

Red.: Na liœcie kandydatów nie ma Pana nazwiska. Jakie s¹ tego

przyczyny?
To fakt. Decyzję o nie kandydowaniu podjąłem dużo wcześniej.
Tak to w życiu jest, że coś się kończy, coś zaczyna. Ja postanowiłem
poświęcić więcej czasu na pracę zawodową. Lekarz zalecił mi spokojny
tryb życia, a ja zbyt dużo zdrowia straciłem w ostatnich latach.
Z racji sprawowania funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
będę pracował i współpracował z przyszłym samorządem Gminnym i
Powiatowym.
Wierzę, że uda się wspólnymi siłami zbudować halę gimnastyczną,
która tak potrzebna jest uczącej się młodzieży.
O innych przyczynach, może przy innej okazji. Przecież wybory w
naszym kraju są co 4 lata.

Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim Radnym,
Zarządowi na czele z Burmistrzem, wszystkim tym z
Państwa, którzy w czasie trwania kadencji ze mną
współpracowali.
Mieszkańcom naszej gminy życzę udanego wyboru,
kandydatom uznania, wybranym satysfakcji z wyboru, a
przyszłym władzom powodzenia i skuteczności w
rozwiązywaniu problemów naszej Gminy i jej mieszkańców.
Z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku rozmawiał
Adam Stamirowski.

STR. 4

1. Przedunijna edukacja
Pani Maria Brzezińska z Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Nasielsku opiekowała się grupą dzieci z czterech Klubów 4H,
które reprezentowały województwo mazowieckie na ogólnopolskiej imprezie podsumowującej konkurs ,,Do Unii Europejskiej w
zgodzie z naturą”. Spotkanie najlepszych
odbyło się 14 września w Radomiu. W reprezentacyjnej grupie znalazły się też dzieci z naszej
gminy. Zaszczytu tego dostąpiła ósemka
członków Klubu 4H ,,Leśne Skrzaty” z
Popowa Borowego.
Następnego dnia, tj. 15 września dzieci
reprezentujące województwo mazowieckie
wzięły udział w dożynkach wojewódzkich w
Kozienicach. Prezentowały tam uczestnikom
dożynek swoje prace. Zostały za nie nagrodzone przez wojewodę mazowieckiego Leszka
Mizielińskiego pucharami i nagrodami rzeczowymi. Wśród nagrodzonych osób były też
dzieci z naszej gminy.

2. Polagra – 2002
Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje wspólnie z Urzędem Miejskim wyjazd na
Międzynarodowe Targi Rolne ,,Polagra –
Farm 2002”. Przewiduje się, że na tę targową
wystawę z naszej gminy do Poznania pojedzie
około 50 osób. Przypomnę, że główne działy
ekspozycji na tej międzynarodowej imprezie
to: pole, hodowla, ogrodnictwo, rozwój wsi.

3. Szkolenie dla rolników
15 października Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Nasielsku organizuje szkolenie
na tematy: ,,Program SAPARD – Inwestycje
w
gospodarstwach
rolnych”
oraz
,,Zintegrowany System Zarządzania i
Kontroli” (IACS). Wykładowcami będą
pracownicy Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.

4. Wodociąg w Cieksynie
Przewodniczący Społecznego Komitetu
Wodociągowania Wsi w rejonie Cieksyna p.
Marek Gerasik poinformował, że Komitet
dokonał stosownych rozliczeń wpłat, jakie
wnieśli mieszkańcy Cieksyna i Andzina w
związku z planowanym wodociągowaniem ich
wsi. W chwili obecnej Komitet oczekuje działań ze strony władz gminy dla pozyskania środków pozabudżetowych na realizację inwestycji w wyżej wymienionych miejscowościach. Przewodniczący nadmienił, że
Komitet oprócz dokumentacji przekazał na
rzecz budowy stacji uzdatniania wody
200000zł.

5. Można zbadać glebę
Właściciele gruntów chcących przebadać
glebę (wapń, fosfor, potas, magnez) proszeni
są o kontakt z p. Bogdanem Ruszkowskim
(Urząd Gminy, p.6). Badanie jest odpłatne.
Jedna próbka kosztuje 8 zł (wystarcza na
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4ha). Badanie pozwoli zorientować się rolnikowi, jaka jest zasobność gleby w wyżej
wymienione minerały, a na podstawie zaleceń
wystawionych przez Stację Chemiczną w
Wesołej zainteresowany będzie miał możliwość zakupu wapna z dotacją (po niższej
cenie, co z pewnością zrekompensuje koszt
poniesiony na zakup próbki).

6. Kapłański Jubileusz
29 września w parafii Cieksyn odbyły się
jubileuszowe obchody 50-lecia kapłaństwa
byłego proboszcza tej parafii ks. kanonika
Józefa Janickiego. W uroczystej Mszy Św.
licznie uczestniczyli parafianie, księża z dekanatu nasielskiego oraz księża – koledzy, którzy
razem z dostojnym Jubilatem przyjmowali
Sakrament Kapłaństwa.

7. Drogi
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę
drogi Popowo Borowe – Jaskółowo (do
wysypiska). Wygrała go firma pana Ireneusza
Ziemieckiego (mająca swą siedzibę w naszej
gminie). W chwili obecnej wykonawca
prowadzi prace ziemne przygotowujące drogę
pod stabilizację i asfaltowanie. Przewiduje się,
że prace te zostaną zakończone do 30
listopada. Długość budowanej drogi wynosi
5275m.
Rozstrzygnięty został przetarg na
przebudowę drogi gminnej we wsi Studzianki.
Do asfaltowania przewidziany jest odcinek o
długości 1839m. Prace będzie prowadziła
sprawdzona już na naszym terenie firma z
Płońska – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
– Mostowych. Przewidywany termin
zakończenia prac – 15 października.
Rozstrzygnięty został przetarg na remont
drogi w miejscowości Popowo Borowe (od
szkoły w kierunku drogi wojewódzkiej
Chrcynno – Szadki). Długość remontowanego
odcinka wynosi 980m. Droga zostanie pokryta
asfaltem. Zadanie to wykona przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z
Płońska w terminie do 30 listopada.

8. Wodociągi
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę
sieci wodociągowej w Cieksynie. Zakres robót
obejmuje wykonanie sieci przesyłowej wody
od stacji uzdatniania wody do szkoły. Przetarg
wygrała firma z Mławy – Zakład Urządzeń
Wodnych. Przystąpiono już do wykonywania
prac. Ich zakończenie przewidywane jest w
dniu 10 października. Tak więc po długim
oczekiwaniu rozpoczęła się inwestycja mająca
na celu zwodociągowanie wsi w rejonie
Cieksyna.

9. Kanalizacja
Rozstrzygnięty został przetarg na
wykonanie projektu technicznego sieci

kanalizacji sanitarnej dla Pieścirogów
Nowych i Starych. Zostanie on wykonany do
końca
grudnia
bieżącego
roku.
Najkorzystniejszą okazała się oferta Pracowni
Projektowej Eko Projekt z Ciechanowa.
Pracownię tę prowadzi p. Halina Szydlik.

10. Inwestycje oświatowe
Kontynuowane są prace przy budowie
budynku szatni i sal lekcyjnych w Szkole
Podstawowej w Nasielsku (ul. Kościuszki).
Roboty są zaawansowane. Przewiduje się, że
planowane w tym etapie prace zostaną
zakończone do końca bieżącego roku. W
następnym etapie ma być dobudowana jeszcze
jedna kondygnacja.

11. Drogi wojewódzkie
Rozpoczął
się kolejny etap prac
modernizacyjnych na drodze wojewódzkiej
nr 571 Nasielsk – Przyborowice.
Dotychczasowe roboty były prowadzone od
strony Przyborowic i chociaż ich
zawansowanie jest znaczne, to większość
mieszkańców gminy tego nie dostrzegło.
Obecnie firmy wykonujące to zadanie
wkraczają do Nasielska, a ponieważ natężenie
ruchu na trasie miasto – stacja jest znaczne,
z pewnością wszyscy to dostrzeżemy i być
może odczujemy. Trzeba się bowiem liczyć z
pewnymi utrudnieniami w ruchu na tej trasie.
W roku bieżącym wykonany będzie odcinek
tej drogi od ul. Płońskiej do granic miasta.
Przewiduje się, że w roku przyszłym
zmodernizowany zostanie kolejny odcinek tej
drogi (od granic miasta do mostu na rzece
Nasielnej w pobliżu wiaduktu kolejowego).
W modernizacji tego odcinka drogi
wojewódzkiej ma też udział nasza gmina.
Wypełniając warunki porozumienia między
Zarządcą drogi a Zarządem Miasta, ZGKiM
przystąpił do przekładania kolidującego z
modernizowanym
odcinkiem
drogi
wodociągu.
W ramach prac modernizacyjnych zostanie
przesunięta figurka –kapliczka stojąca u
zbiegu ulicy Kościuszki z ulicą Kolejową. Być
może przy okazji tej ,,przeprowadzki”
wzbogaci się nasza wiedza historyczna.

12. Minister Zdrowia w
Nasielsku
29 września w Nasielskim Ośrodku Kultury
(kino Niwa) odbyło się spotkanie Ministra
Zdrowia prof. dr hab. Mariusza Łapińskiego
z mieszkańcami naszej gminy. Pan Minister
omówił zmiany, jakie zamierza wprowadzić
w systemie opieki zdrowotnej, aby, jak
powiedział, przywrócić społeczeństwu
poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. Temu
też celowi ma służyć przywrócenie
odpowiedzialności państwa za opiekę
zdrowotną. Odpowiadając na pytania
mieszkańców zapewnił, że to, co mieszkańcy
gminy nasielskiej zyskali dzięki reformie, nie
zostanie im odebrane. Przypomnę, że w
wyborach parlamentarnych poseł prof.
Mariusz Łapiński otrzymał w naszej gminie
znaczącą ilość głosów.
Notował AZ.
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KRONIKA POLICYJNA
Nocą 4/5 września w Kosewie nieznany
sprawca dokonał włamania do garażu na
jednej z posesji. Skradł szlifierkę kątową,
wiertarkę udarową oraz klucze o łącznej
wartości 600 zł.
6 września w godzinach popołudniowych
w Studziankach kierujący „Polonezem”
najechał na idącego prawidłowo drogą
ośmioletniego chłopca. Malec z poważnymi
obrażeniami został przewieziony do szpitala
w Warszawie.
Nocą 10/11 września w Psucinie nieznany
sprawca wyprowadził z nie zamkniętej obory
klacz wartości 500 zł.
Następnej nocy w Mogowie nieznani
złodzieje dokonali kradzieży 2 źrebnych
klaczy o wartości 10.000 zł mimo zamknięcia
stajni na kłódki.
12 września patrol policji zatrzymał
kierującego motorowerem Tadeusza R.
Podczas kontroli badanie alkomatem
wykazało 1,70‰ alkoholu.
14.09.nieznani sprawcy dokonali włamania
do sklepu z odzieżą używaną przy ul.
Młynarskiej w Nasielsku. Straty poniesione

przez poszkodowanych właścicieli sklepu
wyceniono na 1000 zł.
Nocą 14/15.09. w Nasielsku notowany
przez policję Krzysztof D. dokonał włamania
do pracowni krawieckiej przy ul. Kościuszki
w Nasielsku. Skradł 3 jesionki o wartości 3500
zł. Złodzieja zatrzymano a jesionki wróciły
do krawca.
Nocą 17/18 września nieznani sprawcy
dokonali zuchwałego włamania do hurtowni
spożywczej przy ul. Warszawskiej w
Nasielsku. Po otruciu psów strzegących
podwórka i odcięciu alarmów złodzieje skradli
towar o wartości ok. 50.000 zł.
18 września w Mazewie podczas libacji
alkoholowej doszło do kłótni pomiędzy
dwoma jej uczestnikami. Poszkodowanym
okazał się Mirosław L., któremu Witold M.
jednym uderzeniem złamał szczękę.
Poszkodowany przymusowo musiał
odwiedzić szpital w Pułtusku.
21września na lotnisku w Chrcynnie
podczas
wykonywania
skoków
spadochronowych doszło do tragedii. W
wyniku nie otwarcia się spadochronu zginął
Paweł R. z Warszawy.

25.września w lesie w Siennicy Roman G.
wraz z synem dokonali kradzieży 14 szt.
drzew. Po zatrzymaniu wskazali miejsce
składowania skradzionego drewna.
Nocą 26/27 września nieznany sprawca
dokonał kradzieży stojącego na parkingu przy
ul. Piłsudskiego samochodu marki „Polonez”.
Stratę wyceniono na kwotę 8000 zł.
27.09. w Nasielsku przy ul. Młynarskiej 2
osoby narodowości cygańskiej okradły 80 –
letnią kobietę . W wyniku podjętych przez
policję działań i pościgu cyganów zatrzymano
w Pomiechówku.
28.09. w Nasielsku na ul. Kościelnej został
zatrzymany do kontroli przez patrol policji
Tadeusz J. Badanie alkomatem wykazało
1,85‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.
29.09. w Pieścirogach nieznani sprawcy
włamali się do „Fiata 126p” skąd skradli
kolumny głośnikowe wartości 100 zł.
29.09
w
Ruszkowie
kierujący
„Fiatem126p” Adam J. stracił panowanie nad
pojazdem i uderzył w drzewo. Badanie
trzeźwości wykazało 2 promile alkoholu we
krwi kierowcy. Dwóch pasażerów malucha
nie odniosło żadnych obrażeń.

Wywiad z Komendantem Komisariatu Policji w Nasielsku

-

nadkomisarzem mgr

Red.: Jakie podejmowano działania w celu

poprawy stanu bezpieczeństwa, ładu i
porządku publicznego na terenie miasta i
gminy Nasielsk?
Do najważniejszych przedsięwzięć należy
zaliczyć:
- działalność Punktu Przyjąć Interesantów w
lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nasielsku, gdzie codziennie przyjmują
interesantów- dzielnicowy oraz pracownik
socjalny,
- realizacja zadań w ramach programów
prewencji kryminalnej (realizowanych także
na szczeblu Komendy Powiatowej Policji w
Nowym Dworze Mazowieckim),
- rozpoczęcie (wspólnie z pracownikami
Ośrodka Pomocy Społecznej i członkami
Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi)
realizacji programu zwalczania zjawiska
narkomanii i innych patologii społecznych,
opracowanie programu działania i organizacja
spotkań szkoleniowych,
- organizacja spotkań profilaktycznoszkoleniowych dla dzieci i młodzieży.
Red.: W jednym z wywiadów przestrzegał

Pan społeczność miasta i gminy Nasielsk,
aby nie przegrać wojny z narkomanią. Jakie
działania były podejmowane w tym
zakresie?
Wspólnie z Sekcją Kryminalną Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Dworze

Wojciechem Wołkowiczem
Mazowieckim rozpracowujemy przestępczość
narkotykową na terenie miasta i gminy
Nasielsk. Ustaliliśmy kolejnych dealerów
narkotyków. Sprawcom przestępczości
narkotykowej udowodniono popełnienie
kolejnych kilkudziesięciu czynów - sprawy w
realizacji oraz jedna sprawa zakończona, w
której stwierdzono zaistnienie 28 czynów
przestępczych.
Red.: Miniony okres 2002 roku był

pracowity dla funkcjonariuszy z
Komisariatu Policji w Nasielsku. Proszę o
wymienienie kilku działań, w których brali
udział policjanci z nasielskiego
Komisariatu.
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w
Nasielsku brali udział w szeregu
zabezpieczeń, a mianowicie:
- udział w odblokowaniu budowy wysypiska
śmieci w miejscowości Jaskółowo.
- zabezpieczenie festynów w dniach Ol i 03
maja br. w Cieksynie,
- zabezpieczenie procesji Bożego Ciała w
Nasielsku, w Pieścirogach Starych i w
Cieksynie.
- zabezpieczenie festynu w Piescirogach
Starych w dniach 31 maja i 01 czerwca br.,
- zabezpieczenie PARAFIADY i wyścigu
kolarskiego w dniu 29 czerwca br.
- zabezpieczenie festynu DNI NASIELSKA,
który odbywał się na lotnisku w Chrcynnie,

- zabezpieczenie uroczystości 82 rocznicy
Bitwy nad Wkrą w miejscowości Borkowo,
- zabezpieczenie festynów dla dzieci i
młodzieży organizowanych na terenie miasta
i gminy Nasielsk.

Red.: W Komisariacie Policji w Nasielsku
w Rejestrze Śledztw i Dochodzeń
zarejestrowano 232 postępowania
przygotowawcze. W analogicznym okresie
2001 roku zarejestrowano 260 postępowań
przygotowawczych .Z powyższego wynika,
iż nastąpił nieznaczny spadek zagrożenia
przestępczością?
Spadek ten zanotowano także w
zagrożeniu przestępczością kryminalną.
Przyczyniły się do tego następujące czynniki:
- ustalenie kilku grup przestępczych w okresie
wcześniejszym, i ich eliminacja,
- właściwe rozpoznanie i planowanie służb,
- podjęcie ochrony szeregu obiektów przez
firmę ochroniarską „Pleban”.

Red.: Czy sądzi Pan, że praca wykrywcza
Komisariatu Policji w Nasielsku utrzymuje
się na dobrym poziomie?
W analizowanym okresie 2002r.
wszczęliśmy
302
postępowania
przygotowawcze, z czego 250 stanowiły
postępowania w sprawach o charakterze
kryminalnym. W tym samym okresie
zakończono prowadzenie 317 postępowań

dokończenie na str. 7
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Wysypisko w Jaskółowie już czynne
W majowym numerze ,,Życia Nasielska”
tekst pt. ,,Strategiczna inwestycja w
Jaskółowie” zaczęliśmy zdaniem: ,,Po wielu
latach przygotowań ruszyła wreszcie budowa
międzygminnego wysypiska odpadów
komunalnych w Jaskółowie”. Minęło zaledwie
pięć miesięcy, a już informujemy naszych
czytelników, że wysypisko w Jaskółowie
zostało otwarte i odtąd przez wiele lat służyć
będzie społeczeństwu dwóch gmin: nasielskiej
i wieliszewskiej. Sfinalizowanie budowy tej, tak
ważnej inwestycji, to niewątpliwy sukces
obecnej Rady Miejskiej, Zarządu i samego
Burmistrza. Faktu tego nie umniejsza nawet
to, że jego realizacja nastąpiła przysłowiowym
rzutem na taśmę pięć minut przed końcem
kadencji.
Historia budowy wysypiska jest długa, a
często też była bolesna. Boli zaś to, że doszło
do konfliktu między samorządowymi organami
władzy a miejscowym społeczeństwem. I gdyby
przyszło rozstrzygnąć po czyjej stronie była
racja, to, znając problem w najdrobniejszych
chyba
szczegółach,
nie
umiałbym
wypowiedzieć się jednoznacznie po którejś ze
stron. Podziwiałem świadomość ekologiczną,
upór i zdeterminowanie w dążeniu do celu
miejscowego społeczeństwa. Rozumiałem tych
ludzi, mamy bowiem wiele przykładów
pięknych planów i fatalnej ich realizacji.
Podziwiałem też determinację władz samorządowych z Burmistrzem na czele. Oni
przejęli problem od poprzednich władz, a błędy
popełnione na początku odbijały się echem aż
do samego finału. Ich radość z zakończenia
budowy wysypiska byłaby większa, gdyby
konflikt nie był wyciszony a rozwiązany, gdyby
ponadto miejscowe społeczeństwo chciało
włączyć się aktywnie w eksploatację wysypiska
i dopilnować, aby wszystkie zapisane normy
zostały przestrzegane. Tu należy dodać bardzo
ważne spostrzeżenie. Myślę, że konflikt mógłby
być rozwiązany dużo wcześniej, gdyby nie
,,pośrednicy”, czyli ludzie, którzy na wszystkim

chcą zbić swój osobisty czy polityczny interes.
I jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Wysypiskowy
konflikt sporo nas wszystkich kosztował.
Symboliczne przekazanie międzygminnego
wysypiska w Jaskółowie społeczeństwu
nastąpiło w dniu 26 października. Na uroczystym jego otwarciu licznie reprezentowane

były władze samorządowe powiatów: nowodworskiego i legionowskiego oraz gmin:
nasielskiej i wieliszewskiej. Obecni byli też
przedstawiciele policji z obydwu powiatów.
Władze
samorządowe
województwa
reprezentował Marek Papuga – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
reprezentował dyrektor biura Romuald
Woźniak.
Przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz gminy

Na ulicach niebezpiecznie
W ostatnich miesiącach znacząco zwiększyła
się ilość wypadków i kolizji na naszych ulicach
i drogach. Na szczęście nie wszystkie one
kończą się śmiercią lub pobytem w szpitalu.
Najczęściej ich przyczyną jest alkohol, słaba
znajomość przepisów ruchu drogowego lub ich
lekceważenie oraz nieostrożność i brak wyobraźni u niektórych użytkowników dróg.
Powodem części niebezpiecznych zdarzeń drogowych jest też zły stan nawierzchni naszych
ulic i złe rozwiązanie skrzyżowań. Bardzo często
winę za spowodowanie wypadku ponoszą sami
poszkodowani. Stąd nasz doroczny apel –
wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo.
W okresie jesiennym największym zagrożeniem na drogach są rowerzyści. Oni też, obok
pieszych, są w tym okresie najczęściej wymieniani jako ofiary wypadków. Podstawowym ich
,,grzechem” jest jazda rowerem bez obowiązkowego oświetlenia lub elementów odblaskowych
(dobrze byłoby umieścić je też na szprychach
kół). W światłach reflektorów samochodowych

są po prostu niewidoczni. Ponadto wielu rowerzystów traktuje ulice jako plac zabaw. Ich
harce mogą się skończyć tragicznie. Kierowcy
samochodów winni zaś pamiętać, że rowerzyści są równoprawnymi uczestnikami ruchu
drogowego i gdy znajdują się na ulicy z
pierwszeństwem przejazdu, należy tego
pierwszeństwa im ustąpić.
Kolejny już raz apelujemy do rodziców, aby
wyposażyli swe dzieci w elementy odblaskowe
(wisiorki, naszywki na ubraniach i butach, itp.
znaczki). Coraz wcześniej zapada zmrok,
niedługo zaczną się jesienne szarugi. Nie igrajmy
więc z losem. Bądźmy widoczni na drodze.
Są w naszym mieście miejsca, gdzie częściej
niż gdzie indziej dochodzi do kolizji. Należą do
nich skrzyżowania ulicy POW z ulicą Kościuszki
i ulicy Kościuszki z ulicą Młynarską oraz okolice
przejścia dla pieszych przy stacji benzynowej
na ul. Warszawskiej. Na przykład w ostatni
piątek września wieczorem w ciągu krótkiego
czasu doszło na pierwszym z wymienionych

Nasielsk Bernard Mucha i wójt gminy
Wieliszew Edward Trojanowski. Wcześniej
burmistrz Mucha krótko przypomniał historię
budowy wysypiska i przedstawił możliwości
jego wykorzystania. Powiedział m.in.
,,Dokonujemy dziś uroczystego otwarcia I
etapu nowoczesnego wysypiska, wysypiska na
miarę XXI wieku. Powierzchnia
docelowego wysypiska 7,42 ha,
planowana ilość odpadów objętych
zorganizowanym składowaniem to 15
585 m3 na rok, pojemność składowiska
180 500m3. Pierwsza kwatera posiada
powierzchnię 5 460m2 i zapewni
właściwą gospodarkę odpadową na okres
ok. 5 lat. Wysypisko jest wyposażone w
pompownię
odcieków,
pawilon
administracyjny, brodzik dezynfekcyjny,
myjnię kontenerów, zasieki surowców
wtórnych, wiatę na sprzęt. Planowany
okres eksploatacji przy wykorzystaniu
wszystkich kwater – to 40 lat. Wysypisko
spełnia wymogi i standardy Unii
Europejskiej odnośnie składowania
odpadów. Nowe wysypisko wraz z
prowadzoną już selektywną zbiórką
odpadów doprowadzi do rozwiązania
kwestii gospodarki odpadowej w naszej
gminie. Jednocześnie z powodzeniem
będzie służyło społecznościom lokalnym
Nasielska i Wieliszewa”.
I jeszcze krótkie rozliczenie
finansowe. Wartość całej inwestycji zamyka się
kwotą 2 879 446 zł. Udział dotacji i kredytów
gmin Wieliszew i Nasielsk wynosi 2 399 056
zł. Część tej sumy stanowi dotacja z PAOW
(fundusz aktywizacji obszarów wiejskich),
część stanowi kredyt z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (w części umarzalny). Generalnym
wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo
Robót
Wodno
–Inżynieryjnych
,,MELWOBUD” z Ciechanowa.
AZ.

skrzyżowań do dwóch groźnych zdarzeń.
Najpierw pod koła Fiata 126 P dostał się potężny
pies. Pies przeżył, ale koszty naprawy malucha
będą z pewnością wyższe niż wartość samego
pojazdu. Poniesie je właściciel pojazdu,
ponieważ nie posiadał ubezpieczenia Auto casco, a właściciela psa nie udało się ustalić.
Drugie zdarzenie nastąpiło w tym samym
miejscu w kilka minut później. Samochód
osobowy poruszający się drogą główną zderzył
się z rowerzystą wyjeżdżającym z ulicy podporządkowanej. Obrażeń ciała doznał kierujący
rowerem, obaj zaś uczestnicy zdarzenia ponieśli
straty materialne (zniszczone pojazdy).
W trakcie likwidowania skutków drugiego
zdarzenia omal nie doszło do kolejnego wypadku. Kierująca samochodem osobowym
kobieta nie zatrzymała się przed przejściem dla
pieszych, na którym było w tym czasie kilka
osób. Wśród nich był też policjant w kamizelce
odblaskowej. Niósł do radiowozu pokiereszowany w opisywanym wcześniej wypadku
rower i omal nie został przejechany.
AZ.

ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

STR. 7

O dożywianiu DZIŚ - JUTRO
Pomoc w formie dożywiania dzieci jest jednym z bardzo ważnych
zadań, jakie realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
„RZĄDOWY PROGRAM WSPIERANIA GMIN W DOŻYWIANIU
UCZNIÓW” jest podstawowym dokumentem, który określa zasady
udzielania pomocy w formie posiłku dla dziecka.
Strategicznym celem „Programu” jest ograniczenie zjawiska
niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub
znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem
uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze
środowisk wiejskich. Program ten zakłada objęcie dożywianiem dzieci
ze szkół podstawowych i gimnazjów. Jest on elementem polityki
społecznej , edukacyjnej i zdrowotnej państwa z zakresu poprawy
poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprzez kształtowanie
właściwych nawyków żywieniowych oraz podniesienie stanu zdrowia
dzieci i młodzieży.
Zadanie to jest realizowane przez wiele podmiotów, które
współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa. Koordynatorem
„Programu” jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na szczeblu
Województwa odpowiedzialny jest Wojewoda, poprzez Wydział
Polityki Społecznej oraz Kuratorium Oświaty. Osobą odpowiedzialną
na szczeblu Gminy jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest dzieciom w zależności
od sytuacji dochodowej rodziny lub opiekunów. Przyznanie pomocy w
formie posiłku następuje na wniosek rodziców, opiekunów dziecka,
dyrektorów szkół, pedagogów, pracowników socjalnych lub organizacji,
które posiadają informację o tym, że sytuacja ucznia jest trudna.
Środki finansowe, przeznaczone przez MGOPS na zakup posiłków
dla dzieci pozyskiwane są w formie dotacji od Wojewody
Mazowieckiego, od Gminy , sponsorów i innych organizacji.
W 2002 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
dysponuje na realizację tej formy pomocy środkami w wysokości
96.500zł w tym:
- w ramach zadań własnych gmina przeznaczyła 20.000zł;
- dotacja z województwa wynosi 43.500zł;
- na utworzenie nowych punktów żywieniowych przeznaczono
27.000zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał również 6.000zł w postaci

darowizny od firmy „ BINDER INTERNATIONAL -Warszawa” .
Realizując główne cele i założenia „Programu” Ośrodek Pomocy
Społecznej otrzymał środki na utworzenie nowych punktów
dożywiania. Korzystając z tej dotacji udało nam się, przy współpracy
z dyrektorami szkół, otworzyć trzy nowe „mini” stołówki dla dzieci w
szkołach: w Budach Siennickich, Popowie Borowym i Pianowie.
Szkoły te otrzymały nowy sprzęt w postaci: zmywarek, lodówek, szafek
kuchennych, stolików, talerzy i kubków, który znacznie ułatwił
wprowadzenie dożywiania dzieci.
O ile w pierwszym półroczu 2002 roku w naszej Gminie z pomocy
w formie dożywiania korzystało 150 dzieci, na co wydatkowano
28.033zł, to po rozszerzeniu działalności, obecnie z gorącego posiłku,
bułki, kanapki itp. korzysta 273 dzieci.
O dobrej współpracy ze szkołami w realizacji zadań programu
świadczy poniższa wypowiedź Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Budach Siennickich mgr Marianny Danisiewicz:
- „Troska nie tylko o przekazanie dziecku wiedzy, ale również o jego
bezpieczny i szczęśliwy pobyt w szkole, to zadanie dla każdego
nauczyciela - wychowawcy.
Zorganizowanie w naszej szkole, dzięki wsparciu finansowemu
MGOPS, punktu żywieniowego znacznie ułatwiło i uatrakcyjniło
funkcjonowanie dożywiania. Odnowione sale, wymienione okna i drzwi,
zmieniona posadzka, nowe meble i sprzęt AGD oraz zastawa stołowa
to czynniki pozwalające na sprawną organizację drugiego śniadania.
Od 1 września bieżącego roku wszystkie dzieci zjadają II śniadanie
w szkole. Do przygotowanej przez Panią woźną herbaty, 17 dzieci
otrzymuje z funduszu MGOPS słodkie bułeczki, pozostali mają własne
kanapki lub korzystają z artykułów sklepiku szkolnego.
Wszystkim, którzy rozumieją potrzeby dziecka i troszczą się o
zapewnienie mu szczęśliwego dzieciństwa serdecznie dziękuję.”
Pragnę nadmienić, że realizacja zadań „Programu” będzie miała
charakter długofalowy i świadoma wielu trudności zapewniam, iż będę
czynić starania o pozyskiwanie źródeł finansowych, aby „żadne dziecko
w Gminie nie było głodne.”
Dyrektor MGOPS
Alicja Tyc

Wywiad z Komendantem Komisariatu Policji w Nasielsku
- nadkomisarzem mgr Wojciechem Wołkowiczem
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przygotowawczych, w których stwierdzono zaistnienie 450 czynów
przestępczych, z czego wykryto 335 czynów przestępczych. Powyższe
dane dają wskaźnik ogólnej wykrywalności na poziomie 72,5%.
Wskaźnik ten w przestępstwach o charakterze kryminalnym wynosi
69,7%. W Komisariacie Policji w Nasielsku praca wykrywcza
utrzymuje się na dobrym poziomie.
Red.: Porównując miniony okres 2002 roku z analogicznym okresem
2001 roku należy stwierdzić, iż nastąpił wzrost poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Nasielsk. Jakie czynniki
przyczyniły się do tego?
Z dokonanych analiz wynika, że stało się to możliwe dzięki:
właściwej organizacji pracy, właściwemu zadaniowaniu
funkcjonariuszy do służby, dobremu rozpoznaniu operacyjnemu.
zaangażowaniu w służbie poszczególnych funkcjonariuszy.
Red.: Czy w III kwartale 2002 roku zanotowano skargi mieszkańców
na działania Policji?
Muszę z radością stwierdzić, że od początku 2002roku nie
zanotowano skarg obywateli, a także nie było wystąpień
prokuratorskich. W toku dokonywanych kontroli i sprawowanego
nadzoru nad służbą funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nasielsku
nie stwierdzono przewinień . które skutkowałyby wszczęciem
postępowań dyscyplinarnych.
Red.: A jak wygląda pańska współpraca z władzami samorządowymi?
W analizowanym okresie ożywiła się współpraca z władzami
samorządowymi oraz z właściwymi komisjami Rady Miejskiej w
Nasielsku do spraw porządku . W ramach tej współpracy otrzymano

dwukrotnie w formie darowizny środki finansowe umożliwiające
pokrycie 50% kosztów zakupu radiowozów. W czasie wspólnych
spotkań - posiedzeń wypracowano model efektywnego wykorzystania
posiadanych sił i środków w celu jak najlepszej realizacji zadań z
zakresu właściwej dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Poza tym moi funkcjonariusze na bieżąco współpracują z pedagogami
szkolnymi, kuratorami sądowymi. Utrzymujemy także kontakty z firmą
ochroniarską „Pleban”.
Red.: Czy władze samorządowe partycypowały w innych wydatkach?
Proszę o podanie kwoty - oczywiście w przybliżeniu.
Gdybym miał podać kwotę, to w okresie czterech lat (l 998-2002)
przeznaczono na nasz Komisariat Policji w Nasielsku ok. 70 tys.
złotych (remont dachu, dwukrotne dofinansowanie zakupu
samochodów, naprawa xero, wformie darowizny otrzymaliśmy alcosensor, Gmina także pokrywała wiele bieżących wydatków.
Red.: Czy obecny Burmistrz -Bemard Mucha kontynuuje inicjatywę
swego poprzednika - p.Wojciecha Ostrowskiego, mam oczywiście na
myśli Święto Policji ?
Co roku w dniu 24 lipca z okazji Święta Policji wyróżniający się
funkcjonariusze otrzymują nagrody rzeczowe.
Red.: Za kilkanaście dni odbędą się wybory samorządowe. Czy nie
żałuje Pan, że nie będzie brał w nich bezpośredniego udziału?
Jestem w komfortowej sytuacji, gdyż w Nasielsku nie mieszkam. Na
moim stanowisku nie mogę pozwolić sobie na stronniczość.
Dziękuję za rozmowę.
Rozm. Katarzyna Cienkowska
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Mariusz Błoński

Nasielski „Kopiec” odsłania swoje tajemnice
W sierpniu i wrześniu br. na nasielskim
„Kopcu”odbyły się archeologiczne badania
wykopaliskowe. Wykopaliska te, podobnie jak
zeszłoroczne, o których pisało „Życie
Nasielska” (NR 10/2001) prowadzili
archeolodzy z Zakładu Archeologii Mazowsza
i Podlasia Instytutu Archeologii i Etnologii
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W tym
roku byli to mgr Mariusz Błoński i mgr Andrzej
Moszczyński, którym pomagali odbywający
swoje praktyki wykopaliskowe studenci historii
z Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
W pracy na wykopie uczestniczyli również
uczniowie L. O. im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Nasielsku. Należy tutaj podkreślić, iż stałej i
wszechstronnej pomocy udzielał archeologom
„Dobry Duch” tych badań dyrektor Liceum pan Zdzisław Suwiński. Wykopaliska wsparł
również burmistrz Miasta Pan Bernard Mucha.
Podobnie jak w ubiegłym roku pomocą służyła
również rodzina Państwa Góreckich. Wszystkim wspomnianym osobom prowadzący
badania serdecznie dziękują.
Tym z czytelników, którzy mniej zainteresowani są odległą historią chciałbym przypomnieć, że nasielski „Kopiec” jest grodziskiem
czyli pozostałością po średniowiecznym
drewniano - kamienno - ziemnym umocnieniu
obronnym - grodzie. W okresie wczesnego
średniowiecza tj. między wiekiem VII a XIII,
szczególnie jednak od wieku IX, tereny
dzisiejszych ziem Polski spowite były siecią
grodów. Zarówno w czasach przedpaństwowych,
jak i w pierwszych wiekach państwowości
spełniały one obok swej podstawowej funkcji
obronnej, również szereg innych zadań - były
ośrodkami administracji, gospodarki oraz kultu

religijnego. Począwszy od XIII w. grody zaczęły
stopniowo zanikać a w ich miejsce pojawiać
murowane zamki. Jednak jeszcze w XV w.
występowały powszechnie małe siedziby
rycerskie tzw. gródki stożkowate. Najbliższe od
Nasielska grodziska znajdują się w Serocku,
Zakroczymiu i Sońsku. Drewniane ziemny gród
znajdował się również niegdyś w Pułtusku.
Interesujące jest, że w całej Polsce spotkać
możemy te same lokalne nazwy grodzisk.
Najczęściej powtarzające się to: „Okop”,
„Szwedzki Okop” lub „Szwedzka Reduta”, co
wskazuje na wykorzystywanie grodzisk przez
wojska szwedzkie podczas „Potopu” w XVII w.
jako szańców. Na Mazowszu-poza Nasielskiemnazwę „Kopiec” noszą również m.in. grodziska
w Starej Warce nad Pilicą oraz Mokrzku koło
Płocka.
Na istnienie w Nasielsku już w XI w. grodu
wskazuje tzw. Falsyfikat Mogileński, tj.
dokument z 1065 roku zawierający uposażenia,
które nadał król Bolesława Śmiały klasztorowi
benedyktynów w Mogilnie we wschodniej
Wielkopolsce. Nasielsk pojawia się następnie
kilkakrotnie w źródłach pisanych z XII i XIII
wieku. Z przekazów tych wiadomo m.in., że był
on siedzibą kasztelanii- tj. terytorialnej jednostki
administracji zarządzanej przez książęcego
urzędnika - kasztelana.
Bardzo lakoniczne informacje w źródłach
pisanych nie mówią nam jednak nic o wyglądzie
grodu, charakterze jego umocnień, zamożności
przebywających w nim ludzi czy dacie jego
budowy lub końca użytkowania. Dla uzyskania
choćby przybliżonej odpowiedzi na te oraz wiele
innych pytań konieczne jest przeprowadzenie
wykopalisk archeologicznych.

W kranach zabrakło wody
W nocy z 24 na 25 września ujawniła się na
ulicy Przemysłowej, w okolicach Dantexu,
poważna awaria sieci wodociągowej. Okazało
się, że nastąpiło wzdłużne pęknięcie rury, którą
doprowadzana jest woda ze stacji uzdatniania
wody w Jackowie do miasta. Trzeba było
natychmiast zamknąć dopływ wody. Wskutek
tego większość odbiorców, korzystających z
tego ujęcia została postawiona w wyjątkowo
trudnej sytuacji. Wynikało to w głównej mierze
z zaskoczenia, ponieważ mieszkańcy o braku
wody w kranach dowiedzieli się w momencie,
gdy każdemu z nas najbardziej brakuje czasu.
Jest to bowiem czas, kiedy po wstaniu trzeba
szybko się umyć, przygotować śniadanie i pójść
do pracy lub szkoły. Ponadto w tym momencie
nie można było przewidzieć, ile czasu będzie
potrzebne na usunięcie awarii.
Awarie wodociągów zdarzały się, zdarzają i
zdarzać się będą. Ich ilość i uciążliwość można
jednak ograniczyć. Na plus osobom zajmującym
się zaopatrzeniem ludności w wodę można
zaliczyć to, że do tego celu dążą konsekwentnie
i skutecznie. Wszystkiego nie da się jednak
przewidzieć. Tak było i w tym wypadku. Kto
bowiem mógł się spodziewać, że awarii ulegnie
stosunkowo młody odcinek wodociągowej

magistrali. Najprawdopodobniej przyczyną
pęknięcia żeliwnej rury była wada materiału.
Awaria zaskoczyła nas wszystkich.
Zdążyliśmy już bowiem odwyknąć od braku
wody w naszych kranach. Ostatnio
narzekaliśmy najczęściej na jej jakość, a nie na
jej brak. Zastosowanie w sieci odpowiednich
zasuw sprawiło, że w przypadku awarii nie
trzeba było zamykać wody w całym mieście.
Przerwy w dostawie wody, jeśli już się zdarzyły,
były bardzo krótkie i ograniczały się do
stosunkowo małego obszaru naszego miasta.
Zazwyczaj też odbiorcy byli informowani o
przypuszczalnym terminie rozpoczęcia i
zakończenia prac. Wszystko to sprawiło, że
pozbyliśmy się większości naczyń, w których
trzymaliśmy wodę na wypadek jej braku w
kranach. Nikt obecnie nie kopie już studni, a
te, które były, najczęściej zostały zasypane.
Rzadko kto wie też, gdzie jest zlokalizowana
jakaś ocalała studnia. Myślę, że w przypadku
dłuższych awarii trudno byłoby znaleźć
odpowiednie beczkowozy do dowozu wody.
Dlatego też brak wody w całym mieście w
środę 25 września był wyjątkowo kłopotliwy.
Powiało grozą. Mieszkańcy zachowali jednak
spokój. Nie słychać było utyskiwań i

Na nasielskim „Kopcu” badania archeologiczne odbyły się już latem 1967 roku.
Przeprowadziła je z ramienia Instytutu Kultury
Materialnej PAN (poprzednik obecnego
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN) Irena
Górska. Były to jednak tylko krótkie badania
sondażowe, przerwane z powodu wysokiego
poziomu wód gruntowych. W 1976 roku ukazał
się o nich krótki artykuł w specjalistycznej
publikacji. Uzyskaną w trakcie tych badań
ceramikę (liczne fragmenty glinianych garnków)
wydatowano wtedy na XII i XIII wiek.
Na kolejne archeologiczne badania
wykopaliskowe nasielskie grodzisko czekało
niemal ćwierć wieku. Podjęli je w zeszłym roku
pracownicy Zakładu Archeologii Mazowsza i
Podlasia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
pod kierownictwem doc. dr hab. Marka
Dulinicza. Pomimo niezbyt sprzyjającej aury do
prowadzenia wykopalisk na podmokłym terenie
panującej we wrześniu i październiku ubiegłego
roku, udało się je przeprowadzić dzięki użyciu
pompy wodnej. Już pierwszego dnia pracy w
wykopie otwartym naprzeciw domniemanej
bramy grodziska natrafiono na pozostałość
grobli, która prowadziła od grodziska poprzez
zabagniony teren w stronę osady znajdującej się
w rejonie obecnej ulicy Brzozowej. Grobla ta
była arterią komunikacyjną łączącą gród z osadą
przygrodową. Osadę tę, z dużym
prawdopodobieństwem, można uznać za
najstarszy obszar osadniczy w Nasielsku. Tam
najprawdopodobniej koncentrowało się życie
gospodarcze i handlowe (siedziba
rzemieślników oraz miejsce targów) przed
powstaniem ośrodka typu miejskiego w miejscu
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charakterystycznych dla naszego środowiska
narzekań. Osoby telefonujące do ZGKiM pytały
najczęściej o rozmiary awarii i ewentualny
termin zakończenia prac. Każdy radził sobie
jak umiał i czekał, najczęściej cierpliwie, na
ponowne pojawienie się wody w kranach.
Wyczuwało się, że mieszkańcy są przekonani,
iż odpowiednie służby robią wszystko, aby
sytuacja ta trwała możliwie krótko.
Tak też było. Zmobilizowano wszystkie siły
i środki zakładu wodociągów i całego Zarządu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do
szybkiego rozwiązania zaistniałego problemu.
Nad całością prac czuwał osobiście dyrektor
ZGKiM-u p. Wojciech Sierzputowski. W
stałym kontakcie z pracującymi był Burmistrz.
Praca była niezwykle trudna i
skomplikowana. Na twarzach osób
usuwających awarię widać było zmęczenie.
Sytuację komplikowało przejmujące zimno i
zalewająca wykop woda. O godz. 20 oo woda
na nowo pojawiła się w naszych kranach.
Uważam, że załoga naszego ZGKiM stanęła
na wysokości zadania i za to należą się jej słowa
podziękowania. Niedawno pisałem o nowych
urządzeniach, jakie zakupiła ta firma. O tym,
jak bardzo były one potrzebne, przekonałem
się obserwując pracę ekipy usuwającej awarię.
AZ.
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OGŁOSZENIE O
PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. l i 2, art. 40 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000
roku Nr 46, poz. 543), Uchwały Nr XXI/224/01 Rady Miejskiej w
Nasielsku z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie oddania gruntu w
użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków i urządzeń oraz
§ 2 ust. l Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998
roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U Nr 9, poz. 30)
Zarząd Miejski w Nasielsku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości o powierzchni
7,08 ha, działka nr 348 i 349, położonej we wsi CHRCYNNO, gmina
Nasielsk oraz sprzedaż usytuowanych na niej budynków i urządzeń.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu :
1. Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość o
powierzchni 7,08 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr
348 i 349. Cena wywoławcza zabudowanej nieruchomości wynosi
1.181.200,00 złotych.
2. Wyżej opisana nieruchomość musi być wykorzystana na :
- wykonanie zadań związanych z ochroną zdrowia tj. utworzenie
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Hospicjum itp.
- utworzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
3. Termin zagospodarowania nieruchomości:
- rozpoczęcie, przez które rozumie się przystąpienie do adaptacji
obiektu: - 6 miesięcy od dnia zawarcia aktu notarialnego
- zakończenie: - 2 lata od dnia zawarcia aktu notarialnego
4. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w
rozporządzaniu nią.
5. Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości ustala się na 25% ceny osiągniętej w przetargu, która
powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego. Opłaty roczne będą stanowiły :
- 0,3% ceny osiągniętej w przetargu w przypadku nabycia
nieruchomości na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
- 1% ceny osiągniętej w przetargu w przypadku nabycia
nieruchomości na utworzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
Opłaty roczne winny być wnoszone do dnia 31 marca każdego roku.
Wysokość opłat rocznych może być aktualizowana nie częściej niż
raz w roku, jeżeli wzrośnie jej wartość.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy Urzędu
Miejskiego w Nasielsku w terminie do dnia 17 października 2002 roku
do godz. 1400.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg,
zaliczone zostanie na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika
który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
Zarząd Miasta zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i
terminie zawarcia umowy. Opłaty związane z kupnem ponosi
nabywca.
Pozostałym osobom - uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu przez Zarząd
Miejski.
7. Pisemne oferty zawierające dane oferenta, datę sporządzenia ofert,
cenę i sposób jej zapłaty, termin i program zagospodarowania
nieruchomości oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami
przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń , dowód wpłaty wadium należy
składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „OFERTA NA
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI - CHRCYNNO - PRZETARG”
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku ul. Kilińskiego 10, pokój nr 6 w
terminie do dnia 17 października 2002 roku do godz. 1400.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 pażdiernika o godz. 900 w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku ul. Kilińskiego 10, pokój nr 13.
8. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać
stosownym pełnomocnictwem.
9. Zarządowi Miejskiemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu udzielaj ą pracownicy Wydziału Gospodarki
Gruntami, Spraw Komunalnych, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 6 w godz. 900 1500 lub pod numerem telefonu 0 prefiks 23 69 12 664, 69 12 547
wew. 26, 69 12 427
11.
Zarówno osoba prawna jak i fizyczna która będzie
zainteresowana nabyciem przedmiotowej nieruchomości może wejść
na teren obiektu po uzyskaniu zgody na udzielenie przepustki wydanej
przez Urząd Miejski w Nasielsku ul. Kilińskiego 10, pokój nr 10.
12.
Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z
ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz. 543) oraz Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargu na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność
gmin (Dz. U Nr 9, poz. 60).
Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nasielsku
ogłasza
Sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez 1600 caro numer
rejestracyjny CAN 0888, rok produkcji 1994, numer silnika
CB0201594, w dniu 21 października 2002 roku (poniedziałek) o
godzinie 12.00 w lokalu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nasielsku, ulica Warszawska 48.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie pisemnej oferty zakupu
i propozycji cenowej do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej do dnia 21 października 2002 roku do godz. 10.00. W
dniach: 14-tego, 16-tego i 18-tego października 2002 roku można
oglądać w/w samochód przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku
ul. Warszawska 48 w godz. od 8.00 do 16.00
Bliższych informacji udziela Mirosław Świderski tel. 69 12 531.
Dyrektor MGOPS w Nasielsku mgr Alicja Tyc
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Nie jesteśmy obojętni na problemy
gminy Nasielsk.

Z wizytą u państwa Poszepczyńskich
Pretekstem do tej wizyty była wiadomość, jaka obiegła naszą gminę,
że właściciel zespołu pałacowo – parkowego w Chrcynnie pan Krzysztof
Poszepczyński zamierza kandydować na stanowisko burmistrza naszej
gminy. Spotkała się ona z żywym oddźwiękiem wśród mieszkańców
ziemi nasielskiej. Naturalnie, jedni byli za, drudzy przeciw. Ponieważ
toczy się kampania wyborcza, więc nie czas na rozpatrywanie
argumentów obydwu stron, abyśmy nie byli posądzeni o stronniczość
i wykorzystywanie samorządowego pisma dla popierania któregoś z
aktualnych kandydatów.
Jak już powszechnie wiadomo, pan Krzysztof Poszepczyński na
stanowisko burmistrza naszej gminy nie kandyduje. Nie oznacza to
jednak, że takiej możliwości nie brał pod uwagę. O wzięcie udziału w
wyborach prosiła go grupa mieszkańców naszej gminy i to zarówno z
miasta jak i ze wsi. I w tym przypadku pominę jednak powody, dla
których osoby te zwróciły się z taką propozycją do właściciela
Chrcynna.
Obydwie strony sprawę potraktowały poważnie. Ostatecznie podjęto
decyzję, że w obecnych wyborach pan Poszepczyński nie wystartuje.
Nie oznacza to jednak, że tym, co dzieje się w gminie, przestaje się
interesować. Zarówno pan Krzysztof jak i jego żona Ewa widzą tu
swoje miejsce, mają już u nas wielu przyjaciół i chcą działać na rzecz
nasielskiej gminy. Problemy gminy nie są im obojętne. Są przekonani,
że mogą być przydatni dla miejscowej społeczności.
O pałacu w Chrcynnie pisaliśmy już kilkakrotnie w ,,Życiu
Nasielska” (m.in. lipiec, sierpień 2002r.). Nasze teksty dotyczyły jednak
tylko samego pałacu. Myślę więc, że warto bliżej poznać jego właścicieli
- państwa Poszepczyńskich. W tym przekonaniu utwierdza mnie to,
że chcą oni aktywnie uczestniczyć w życiu gminy. A są to ludzie,
którzy, mimo młodego wieku, wiele już w życiu osiągnęli.
Ani pan Krzysztof Poszepczyński, ani jego żona Ewa nie byli dotąd
związani z ziemią nasielską. Pani Ewa pochodzi z Węgrowa, a pan
Krzysztof z Warszawy. Poznali się pod koniec studiów. Pani Ewa
ukończyła geografię na Uniwersytecie Warszawskim, a pan Krzysztof
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Bardzo wcześnie
zrozumieli, że przyszłość należy do tych, którzy podejmą działalność
na własny rachunek. Musieli się wiele jeszcze uczyć, ponieważ ich
praca nie pokrywała się z ukończonymi kierunkami studiów. Pan
Krzysztof zajął się informatyką. W 1984r. założył swe pierwsze
przedsiębiorstwo informatyczne – Sekom. Zajmowało się ono serwisem
komputerowym. Jest to jedna z najstarszych firm informatycznych w
kraju. W roku 1995 z grupą kolegów i żoną powołał do życia kolejną
firmę z branży informatycznej – Computer Service Suport SA. Ma ona
zasięg ogólnopolski, a państwo Poszepczyńscy są jej znaczącymi
akcjonariuszami i zasiadają w Radzie Nadzorczej. Pani Poszepczyńska
dzielnie sekunduje mężowi w działalności gospodarczej. Zdobyła dużą
wiedzę ekonomiczną. Jak ważną pełniła rolę w firmie, niech świadczy
fakt, że to ona jako prokurent wprowadzała ją wraz z Zarządem na
Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Wejście firmy na giełdę
jest zawodowym sukcesem małżonków Poszepczyńskich
Zainteresowania państwa Poszepczyńskich są bardzo szerokie.
Dobra organizacja zajęć sprawia, że wiele czasu mogą poświęcić innym
,,konikom”. Autentyczne koniki też są w posiadłości właścicieli zespołu
pałacowo – parkowego w Chrcynnie, ale tymi zajmuje się córka Alicja.
Jest ona studentką Wydziału Zootechniki na SGGW i zajęcia ze
zwierzętami przypisane są do jej profesji. Główną zaś pasją państwa
Poszepczyńskich jest wszystko to, co związane jest z przeszłością. Tak
więc w ich zainteresowaniach teraźniejszość i przyszłość (komputery
i ekonomia) łączą się z penetrowaniem przeszłości.
Wyrazem tego ostatniego zamiłowania jest właśnie rekonstrukcja
pałacu i parku w Chrcynnie. Robią to niesłychanie profesjonalnie. Dbają
o szczegóły. Zbierają na interesujące ich tematy wszelką dostępną
dokumentację. Czasami w tym celu jeżdżą za granicę.
Obiekt w Chrcynnie jest prywatną własnością państwa
Poszepczyńskich. Nie oznacza to jednak, że nikt z osób postronnych
nie ma do niego wstępu. Właściciele uważają, że jako pamiątka
historyczna winien być znany mieszkańcom gminy i innym osobom
zainteresowanym przeszłością naszego kraju. Mimo trwających prac

budowlanych posiadłość zwiedzało już wiele osób. Były tu m.in. dzieci
ze szkół im. Stefana Starzyńskiego przebywające w Nasielsku na
ogólnopolskim zlocie szkół noszących imię bohaterskiego prezydenta
Warszawy. Właściciele planują też wydanie folderu, a następnie
większej publikacji poświęconej zespołowi pałacowo – parkowemu w
Chrcynnie – perełce architektury neogotyckiej.
AZ.
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W nasielskiej hali sportowej odbył się turniej szachowy o „Grand
Prix Mazowsza Północnego”, w którym wzięło udział 38 zawodników
z całego północnego Mazowsza. W kategorii seniorów zwyciężył Paweł
Kos z Żuromina, przed Zbigniewem Tyszkiewiczem z Pułtuska i
Arkadiuszem Piotrowskim z Nasielska. Wśród juniorów do lat 16
zwyciężył Wiktor Skłucki z Nasielska (wcześniej wygrał dwa turnieje
w Pułtusku i Przasnyszu). W kategorii juniorów do lat 14 Marcin Turek
z Nasielska zajął drugie miejsce. Zwycięzcy otrzymali nagrody
ufundowane przez Urząd Miejski w Nasielsku.
kkk

W Legionowie odbył się turniej szachowy o Puchar Prezesa klubu
„Legionowia”, w którym dzielone 1 miejsce zajął zawodnik Nasielska
Krzysztof Sokołowski.
kkk

20 września w hali sportowej w Nasielsku odbył się siódmy turniej
par w brydżu sportowym zaliczany do klasyfikacji Grand Prix Nasielska
‘2002. Tym razem w zawodach wzięło udział tylko sześć par. Po raz
pierwszy w tym roku zwyciężyła para Waldemar Gnatkowski i Janusz
Wydra.
Wyniki turnieju „Wrześniowego”:

1. Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra
2. Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski
3. Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski
4. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński
5. Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski
6. Tadeusz Czeremużyński i Maciej Osiński

W dniu 1 października b.r. odbyło się losowanie spotkań w
Szachowej Lidze Mazowieckiej, w której wśród 20 drużyn bierze udział
drużyna Sparty Nasielsk.
W pierwszej kolejce Nasielszczanie zmierzą się z faworytem
rozgrywek YMCA Warszawa.

60 pkt (60 %)
54 pkt (54 %)
54 pkt (54 %)
51 pkt (51 %)
44 pkt (44 %)
37 pkt (37 %)

k

29 września w świetlicy ZS nr 2 w Pieścirogach Starych odbył się
silnie i licznie obsadzony turniej par o Puchar Prezesa K.S. „Sparta”.
W zawodach wzięła udział rekordowa liczba 19 par. Zwyciężyli
brydżyści z Płońska – Mirosław Art i Sławomir Kaniak (348 pkt
57,2%), drugie miejsce zajęła para z Ciechanowa - Hubert Gburzyński
i Sławomir Grędziński (343 pkt (56,4%), na trzeciej pozycji uplasowali
się Zbigniew Kaczorowski i Wojciech Morawski (340 pkt (55,9%)
również z Ciechanowa. Nasielszczanie uplasowali się na miejscach:
jedenastym - Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski, którzy odebrali
puchar dla najlepszej pary z nasielska, dwunastym - Piotr Kowalski i
Grzegorz Nowiński, szesnastym - Waldemar Gnatkowski i Janusz
Wydra, osiemnastym Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski i
Mam uwagi do przedstawionego na łamach Życia Nasielska dziewiętnastym - Jacek Raźniewski i Dariusz Wydra. Za zajęcie trzech
sprawozdania Zarządu Miasta i Gminy, z działalności za minioną czołowych miejsc zawodnicy otrzymali puchary i nagrody pieniężne.
kadencję. Przedstawione sprawozdania powinny być załącznikiem Wyniki turnieju zaliczane były do klasyfkacji Grand Prix
do budżetów miasta i gminy, za poszczególne lata w zakresie Ciechanowskiego Okręgowego Związku Brydża Sportowego i do
przychodów i wydatków, z podziałem na poszczególne rozdziały i klasyfikacji Grand Prix Nasielska ‘2002.
paragrafy, oraz jakie były w poszczególnych latach należności i
PK
zobowiązania.
Bez tego materiału wyborca dowiedział się tylko tego, co chciał
Zarząd, a to tylko mała część tego co, co powinien wiedzieć o
działalności Rady i Zarządu.
Mam nadzieję, że jeśli obecna Rada i Zarząd nie zdążą przed
wyborami przedstawić mieszkańcom, tego, o co proszę powyżej, to
uczyni to Skarbnik Urzędu już po wyborach nowych władz.

Z redakcyjnej
poczty
Szanowna Redakcjo!

Repertuar kina „NIWA”

Z poważaniem
Janusz Konerberger

Aktualny repertuar na stronie
http://www.nasielsk.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam. Skoda Felicia 1,3 +gaz, rok prod. 1996
tel. 0-23 691 23 69 0504 423 351
Sprzedam mieszkanie w Legionowie na osiedlu Piaski (II p. w bloku
czteropiętrowym).
tel. 686 64 14 kom. 0606 240 401
Mieszkanie do wynajęcia. Dwa pokoje, mała kuchnia, łazienka i
przedpokój. Samodzielne w Pieścirogach Starych ul. Różana 3 (blisko
dworca PKP) tel. 691 26 36
PPHiU ROBERT poszukuje
- kierowcy - uprawnienia ciężarowe z przyczepami +ADR.
- zaopatrzeniowców z prawem jazdy, do rozwożenia gazu
kontakt 691 29 37 bachanas@2com.pl
Sprzedam mieszkanie 40m2 z balkonem w Nasielsku, osiedle
Pisudskiego tel. 0503 136 424
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Oddam w dobre ręce.

tel. 0602 811 821
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Nasielski „Kopiec” odsłania swoje tajemnice
dokończenie ze str. 8
dzisiejszego miasta na lewym brzegu Nasielnej. Równie interesujące wyniki
uzyskano dzięki częściowemu rozkopaniu wału grodziska. Wiadomo już,
że gród przy swoich stosunkowo niedużych rozmiarach był potężnie
umocniony. W pobliżu bramy wał opasywała fosa zasilana wodą z
Nasielnej. Zresztą już samo położenie grodu na piaszczystej łasze w
bagnistym rozlewisku rzeki sprawiało, że
dostęp do niego był utrudniony -jedyna
sucha droga do grodu prowadziła przez
wspomnianą groblę. Bardzo ciekawe wyniki
dało również datowanie fragmentów drewna
znalezionych podczas ubiegłorocznych
wykopalisk.
Dzięki
badniom
dendrochronologicznym, polegająch na
pomiarze grubości corocznych przyrostów
słojów drewna, wiadomo, że jeszcze w XIII
w. gród spełniał swoje funkcje i był
prawdopodobnie naprawiany.
W tym roku pogoda okazała się dla
archeologów łaskawsza. Panująca przez
całe lato susza (choć oczywiście niezbyt
dobra dla rolnictwa) sprawiła, iż poziom
wody na grodzisku był niższy od
ubiegłorocznego, co sprawiało, iż dokuczliwa konieczność ciągłego wypompowywania wody z wykopu oraz
usuwania błota wystąpiła dopiero pod
koniec wykopalisk, podczas eksploracji
najniższych warstw ziemi. W ciągu trzech
tygodni wykopalisk uzyskano ponownie
szereg szczegółowych danych - przede
wszystkim na temat konstrukcji wału.
Zebrane informacje czekają jeszcze na

opracowanie. Wiadomo już jednak np., że rdzeń wału powstał z układanych warstwowo drewnianych dranic (obecnie są one w stanie niemal
zupełnego rozkładu), które przesypywano piaskiem. Wał był dodatkowo
licowany polnymi kamieniami i zwieńczony drewnianym ogrodzeniem,
co w połączeniu z fosą sprawiało, że ewentualny agresor (o ile nie udało
mu się sforsować bramy grodu) miał do pokonania przeszkodę kilkumetrowej wysokości.
Gruntowne rozpoznanie grodziska w
rodzaju nasielskiego „Kopca” wymaga co
najmniej kilku sezonów badań wykopaliskowych. Są to prace żmudne i na pozór
mało efektowne. Każdego roku przybywają
jednak nowe szczegóły rzucające nieco światła
na dzieje grodu. Pozostaje mieć nadzieję, że w
przyszłości uda się kontynuować rozpoczęte
badania, gdyż tak interesujący - a przy tym
dobrze zachowany - obiekt na pewno na nie
zasługuje.

