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Wybraliśmy
Okres wyborczy już się skończył, a z nim cichną wyborcze plotki i

„sensacje”. Zwycięzcy - a wygrać wybory nie jest łatwo - odpoczywają
przed ciężką pracą jaką nam wszystkim obiecywali. Mamy nadzieję,
że przynajmniej część z pomysłów jakimi zasypywali nas kandydaci
zostanie zrealizowana. Dla naszych czytelników publikujemy listę
Radnych Miejskich i Powiatowych - to na nich w dużej mierze
spoczywa odpowiedzialność za to jak będzie wyglądała nasza gmina
za cztery lata. My życzymy Radnym i Burmistrzowi,  aby ta kadencja
zapisała się złotymi zgłoskami w historii naszego miasta.

Redakcja RADA MIEJSKA W NASIELSKU:

FRONCZAK KRZYSZTOF
JARZĄBEK JANINA
KALINOWSKI ANTONI
KOWNACKA JANINA IRENA
KRÓLAK WOJCIECH ANDRZEJ
KRZYCZKOWSKI WOJCIECH
LESZCZYŃSKI DARIUSZ
LUBIENIECKI JERZY
ŁAPIŃSKA ANNA MAŁGORZATA
PAJĄK ANDRZEJ
RUSEK KATARZYNA
ŚMIETAŃSKI STANISŁAW WOJCIECH
WIERZCHOŃ ANDRZEJ
WÓJCIAK MICHAŁ
ZAWADZKI ANDRZEJ

NASI RADNI POWIATOWI:

DRABIK KAZIMIERZ
PACZEWSKI GRZEGORZ
RUSZKOWSKI BOGDAN
SKRZYNECKA TERESA
TYC STANISŁAW ROMAN

Burmistrz Miasta

BERNARD DARIUSZ MUCHA

Święto Niepodległości
W tym roku w naszej gminie obchody

rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości były bardzo skromne.
Tradycyjnie już w dniu 11 listopada mało było
flag. Mało było też okolicznościowych imprez.
Wciąż pokutuje przekonanie, że za ich
organizację odpowiadają szkoły i Urząd
Miejski.

W tygodniu poprzedzającym Święto
Niepodległości we wszystkich szkołach i
przedszkolach odbyły się okolicznościowe
akademie. Gminne uroczystości rozłożone
były na dwa dni. W poniedziałek 11 listopada
odbyła się uroczysta Msza Św. za Ojczyznę,
a po niej miało miejsce złożenie kwiatów na
cmentarzu na grobie żołnierzy poległych w
1920r. i przy obelisku na skwerku. We wtorek
12 listopada w kinie Niwa odbyła się uroczysta
akademia. Okolicznościowy referat wygłosiła
na niej pani Barbara Modzelewska. W części
artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Nasielsku z montażem
słowno – muzycznym obrazującym
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1. Rolnicze szkolenia
Nasielscy pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa

Rolniczego w Warszawie zorganizowali szkolenie na temat:
,,Możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne”.
Sfinansował je Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wykładowcą był prof.
Jan Pawlak z Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji
Rolnictwa. (IBMER). Wybór tej tematyki szkolenia wynikł nie tylko z
pewnej mody, jaką obserwujemy w związku z poszukiwaniem
alternatywnych źródeł energii, ale z potrzeb i możliwości gospodarstw
rolnych na naszym terenie. Należy jednak nadmienić, że zagadnienie
wykorzystania energii z biomasy nie dotyczy tylko rolników. Oni są
wprawdzie głównymi producentami surowca energetycznego zwanego
biomasą (np. słomy), ale wytwórcą energii z tego surowca może być
każdy z nas.

Przepisy ustawy z 1999r. nakładają na rolników pewne obowiązki
dotyczące  ochrony wód i gleby przed ich zanieczyszczeniem. Jednym
ze źródeł zagrażających czystości środowiska jest wytwarzana w
procesie produkcji rolnej gnojowica. Nie może ona w swej pierwotnej
postaci przenikać do wód gruntowych i ziemi. Jest to niewątpliwy
problem dla gospodarstw rolnych. Nie da się go jednak ani uniknąć,
ani pominąć. Rozwiązaniem tej kwestii są szczelne zbiorniki. Na temat
budowy tanich zbiorników betonowych i żeliwnych mówiono w
Urzędzie Miejskim na szkoleniu dla naszych rolników. Przeprowadzone
zostało ono  przez specjalistów  od spraw inżynierii środowiska z
Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.
Osoby, które nie brały udziału w szkoleniu, a są zainteresowane tym
zagadnieniem, informacje na powyższy temat mogą uzyskać w pokoju
nr 6 w Urzędzie Miejskim.

W dniach 27 i 28 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
odbędzie się kurs chemizacyjny (stosowanie środków chemicznych w
gospodarstwach rolnych). Organizatorem szkolenia są pracownicy
nasielskiej placówki Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Urząd Miejski.
Wykładowcami będą pracownicy Regionalnego Centrum Doradztwa
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poświętnem.

2. Drogi wojewódzkie
Trwa modernizacja

drogi wojewódzkiej
Nasielsk – Przyboro-
wice na odcinku ulicy
Kolejowej i Kościuszki
w Nasielsku. Polega ona
na poszerzeniu jezdni
do 6 metrów i pokryciu
jej nową nawierzchnią.
Krawędzie jezdni
zostały zabezpieczone
krawężnikami, co
zapobiegnie powstawa–
niu niebezpiecznych
wyrw. Ponadto na
odcinku tym wybudo-
wany zostanie chodnik.
Prace wykonuje
płońska firma Przedsię-
biorstwo Robót Drogo-
wo – Mostowych.
Ważnym elementem
modernizacji tego
odcinka drogi jest
przesunięcie a właści–
wie przebudowa histo–
rycznej figurki stojącej

na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z ulicą Kole–jową.
Późniejsze, niż przewidywano, podjęcie prac spowodowane zostało

przedłużającymi się uzgodnieniami z niektórymi właścicielami działek
sąsiadujących z wyżej wymienioną drogą. Znamienne jest jednak to,
że w niektórych przypadkach modernizacja drogi w najmniejszym
nawet stopniu nie miała wpływu na interesy właścicieli działek. A czas
to pieniądz.

3. Inwestycje kontynuowane
Trwają prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Nasielsku.

W chwili obecnej prowadzone są roboty wykończeniowe w
pomieszczeniach szatni. Istnieje nadzieja, że ta część obiektu będzie
oddana do użytku jeszcze w roku bieżącym. Wykonawcą inwestycji
jest firma pana Truszkowskiego.

4. Wodociągi
Zakończony został I etap wodociągowania wsi w rejonie Cieksyna.

Sieć wodociągowa została doprowadzona do szkoły, budynków – Domu
Nauczyciela i przychodni zdrowia. Prace prowadził Zakład Urządzeń
Wodnych z Mławy. Wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru.

5. Drogi
W końcową fazę wkroczyła budowa dwóch dróg gminnych. Pierwsza

to droga Studzianki – Miękoszynek o długości 1839m, a druga to droga
w Popowie (od szkoły w kierunku drogi Chrcynno – Szadki) o długości
900m. Na obydwu drogach położone są już dywaniki asfaltowe, a
obecnie wyrównywane są pobocza i podczyszczane rowy. Prace
wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Płońska.

W końcową fazę weszły przewidziane na ten rok prace związane z
budową drogi gminnej Popowo – Jaskółowo (w kierunku wysypiska).
Długość budowanej drogi wynosi 5300m. W tym roku przewidziane
jest tylko wykonanie robót ziemnych (profilowanie drogi, karczowanie
drzew, wykonanie przepustów). Prace prowadzi firma p. Ireneusza
Ziemieckiego. W roku przyszłym przewiduje się wykonanie podbudowy
betonowej i położenie nawierzchni asfaltowej.

6. Przetargi
Rozpisany został przetarg na budowę sieci wodociągowej z

przyłączami w miejscowościach Cieksyn i Andzin. Jest to drugi etap
wodociągowania wsi w rejonie Cieksyna. Przetarg odbędzie się 19
grudnia.

Rozpisany został przetarg na budowę ulicy Malinowej w Nasielsku
(osiedle PiłsudskiegoI). Planuje się pokrycie tej ulicy asfaltem (190m)
oraz wybudowanie po jednej jej stronie chodnika. Przetarg odbędzie
się 19 grudnia.

7. Kanalizacja
Trwają intensywne prace przy sporządzaniu dokumentacji na

budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pieścirogach Nowych i Starych.
Pracowników zespołu projektowego widać codziennie na terenie
miejscowości. Ustalają oni dane wyjściowe do projektowania sieci.

8. Wykopaliska
Zaplanowane na ten rok prace wykopaliskowe na nasielskim kopcu

zostały wykonane.  Stanowisko archeologiczne jest bardzo obiecujące
i dlatego planuje się kontynuowanie badań w roku przyszłym, a nawet
przedłużenie ich na lata następne.

9. Eksperyment dydaktyczny w LO
Od kilku już lat Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława

Iwaszkiewicza współpracuje z Instytutem Archeologii i Etnologii
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Przydrożna kapliczka u zbiegu ulic Kolejowej i
Kościuszki zostanie wkrótce przeniesiona o kilka
metrów.
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DZIECI  ŚWIATŁEM MALOWANE
Niech żałują ci, którzy tej wystawy nie widzieli.

Kulturalna uczta
Przez trzy tygodnie mogliśmy oglądać w

kinie Niwa wystawę fotograficzną DZIECI
ŚWIATŁEM  MALOWANE autorstwa pani
Bogumiły Barcińskiej – Ekler i

współpracującej z nią pani Alicji Klasickiej. I
oglądaliśmy. Pojedynczo i grupami. Oglądali
ją mieszkańcy miasta i gminy, oglądali też
goście z najdalszych zakątków Polski. Nie
zabrakło również gości z zagranicy. Świadczą
o tym zapisy w pamiątkowej księdze.

Wśród zwiedzających byli tacy, którzy w
Nasielsku znaleźli się przejazdem lub wpadli
tu na krótko, aby odwiedzić rodzinę czy
znajomych. Byli jednak i tacy, którzy do
Nasielska przyjechali specjalnie na tę
wystawę. Szeroko rozeszła się bowiem wieść,
że w Nasielskim Ośrodku Kultury
prezentowana jest ciekawa wystawa
fotograficzna przedstawiająca dziecko w
różnych życiowych sytuacjach. Ci, którzy
wystawę zobaczyli, są zadowoleni z
pożytecznie i miło spędzonego czasu.
Wystawa ich urzekła. Dali temu wyraz w
podziękowaniach, jakie umieścili w księdze
pamiątkowej.

 Lektura wpisów pokazuje, jak bardzo
wystawa fotograficzna pań Bogumiły
Barcińskiej - Ekler i Alicji Klasickiej była
potrzebna naszemu miasta i jakie jest jej
znaczenie dla kulturalnego obrazu całej naszej
gminy. Zawarta jest w nich również ocena ich
prac. Oto niektóre ciekawsze fragmenty:
,,Dziękujemy za chwile cudownych przeżyć,
które na długo pozostaną w naszej pamięci.”;
,,Kochane Dziewczyny, dziękujemy Wam za
pokazanie tego, co w fotografii najcenniejsze
– duszy.” ; ,,Gratulujemy profesjonalizmu,
bystrego oka, doskonałych pomysłów,

ciepłego spojrzenia i tego, że potraficie
pokazać wszystkie kolory dzieciństwa,” ; ,,To
nie fotografia, to poezja. Nie pisane, nie
czytane tylko światłem malowane”.

Wystawa ,,Dzieci światłem malowane” jest
pierwszą na taką skalę prezentacją prac, jakie
powstawały w zakładzie fotograficznym
państwa Barcińskich. Pamiętać należy jednak
o tym, że w oknach wystawowych zakładu
trwała jedna wielka
nie kończąca się
wystawa. Każda
zmiana dekoracji
przyciągała miło–
śników fotografii. To
było swoistego
rodzaju kulturalne
święto. Właścicielom
nie chodziło tylko o
p r z y c i ą g n i ę c i e
potencjalnych klie–
ntów. Pracę swą
traktowali jako
pewnego rodzaju
misję na niwie nasie–
lskiej kultury. Dlatego
stawiali na jakość i
p r o f e s j o n a l i z m .
Efektem było to, że wśród klientów tej
pracowni byli też mieszkańcy sąsiednich
miast. Tu fotografowali się także znani
aktorzy.

Zakład państwa Barcińskich w Nasielsku
powstał w roku 1946. Początkowo prowadził
go pan Zdzisław Barciński. Pomagała mu
żona Danuta. W tym czasie pan Barciński
studiował też prawo na KUL-u. Po studiach
rozpoczął pracę w sądzie. Wkrótce został

sędzią w sądzie powiatowym w Nowym
Dworze. Pracownię fotogra–ficzną przejęła
żona. Zdobyła uznanie w środowisku fotogra–
fów. Była członkiem komisji egzaminacyjnej
cechu fotografów w Płocku.   Jej
zainteresowania nie ograniczały się tylko do
fotografii. Była współorga–nizatorką
nasielskiego teatru amatorskiego. Cechowało
ją niezwykłe wyczucie piękna. Realizowała się
głównie w fotografii czarno – białej. Z tych
dwóch barw potrafiła jednak wydobyć całą
gamę odcieni. A nadchodził już czas koloru i
elektroniki w fotografii.

W zakładzie nastąpiła też zmiana. Po
śmierci pani Danuty Barcińskiej firmę przejęła
córka Bogumiła. Z fotografiką związana jest
od najmłodszych lat. Wychowała się wśród
klisz, aparatów, wywoływaczy, utrwalaczy i
innych odczynników oraz sprzętów
fotograficznych. Mając 14 lat zrobiła pierwsze
profesjonalne zdjęcia.  Fotografia jest nie tylko
jej zawodem, ale i życiową pasją. W swym
fachu jest mistrzem i to nie tylko z tego
powodu, że posiada formalne mistrzowskie
papiery. Maluje światłem. A to nie jest już tylko
rzemiosło. To sztuka. I dlatego jej fotografia
posiada, jak to napisała jedna z wpisujących
się w księdze pamiątkowej osób, duszę.

Współautorką fotografii pokazanych na
wystawie w kinie Niwa jest pani Alicja
Klasicka. Z zakładem państwa Barcińskich
związana jest od roku 1963. Tu przeszła
wszystkie szczeble fotograficznego
wtajemniczenia. To także osoba z duszą
artysty. Profesjonalistka. Dba o wysoki
poziom prac. Panie świetnie się rozumieją i
uzupełniają. I stąd sukcesy.

Obserwowałem przygotowania do
otwarcia wystawy. Podziwiałem dbałość Pań
o scenografię. Niezbyt reprezentacyjny hol

naszego kina zmienił się jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki. W przygotowaniach
pomagał ojciec i mąż pani Bogumiły
Barcińskiej. Pomagali też przyjaciele rodziny.
Na wernisaż 20 października przybyło
mnóstwo gości. Obecni byli przedstawiciele
władz samorządowych gminy. Atrakcją
imprezy był udział w niej dzieci z nasielskiego
przedszkola. Zebranym bardzo podobał się
ich występ.

AZ.

Autorka wystawy p. Bogumiła Barcińska opowiada przybyłym na wernisaż o swej życiowej pasji.
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KRONIKA  POLICYJNA
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Polskiej Akademii Nauk. Współpraca ta
przynosi obustronne korzyści. Archeolodzy
mają wsparcie przy prowadzeniu badań
naukowych na nasielskim kopcu, a uczniowie
szkoły poszerzają swoją wiedzę. Korzyści ma
też miasto, ponieważ nasza dotychczasowa
wiedza o jego przeszłości jest znikoma.
Wszystko wskazuje na to, że współpraca ta
będzie jeszcze ściślejsza i owocniejsza.
Dyrekcja Liceum zamierza od nowego roku
szkolnego wdrożyć eksperyment
dydaktyczny. Polegał on będzie na
poszerzeniu programu nauczania.
Odpowiednie partie wiedzy  przedmiotów
nauczanych w szkole zostaną uzupełnione
wiedzą archeologiczną i elementami nauk,
które ją wzbogacają. Zgodę na taki
eksperyment wydaje Ministerstwo Edukacji.
Warunkiem uzyskania akceptacji MEN-u jest
przedstawienie projektu programu oraz
opieka jednostki naukowej nad jego
realizacją. Dyrektor Instytutu Archeologii i
Etnologii PAN zapewnił, ze udzieli wsparcia

potrzebnego dla realizacji tej idei. W
szkole przygotowywany jest program
eksperymentu.

10. Wizyta Ministra
Mieszkańcy naszej gminy mieli

kolejną okazję na rozmowę z
przedstawicielem rządu. Na zaproszenie
nasielskiej organizacji SLD na spotkanie
z mieszkańcami naszej gminy przybył
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jerzy Mazurek. Minister w resorcie
zajmuje się sprawami administracji i
temu zagadnieniu poświęcił większą
część swego wystąpienia. Przybyli na
spotkanie mieszkańcy większość pytań
zadali towarzyszącemu Ministrowi
Dyrektorowi zajmującemu się sprawami
bezpieczeństwa. Mówili głównie o tym,
że ani w mieście, ani w gminie nie czują
się bezpiecznie.

AZ.

Mieszkaniec Nasielska p. Zdzisław Krodkopad tłumaczy
ministrowi Jerzemu Stasiakowi zawiłości nasielskich
problemów.

Nocą 3/4 października z parkingu na
osiedlu Warszawska w Nasielsku nieznani
sprawcy skradli samochód „Daewoo-Lanos ”
wartości 22.000 zł na szkodę Katarzyny R.

5.października w Krzyczkach  kierujący
„Polonezem” wykonując  manewr
wyprzedzania ciągnika nagle zjechał na lewą
stronę  jezdni i zderzył się z nadjeżdżającym
z naprzeciwka „Fiatem 126p”. W wyniku
zderzenia kierująca maluchem kobieta
poniosła śmierć na miejscu zdarzenia.

7.10. w Pieścirogach pod nieobecność
domowników nieznani sprawcy dokonali
włamania do domku jednorodzinnego skąd
skradli telewizor „Sony”, odtwarzacz wideo

12 października w Nasielsku również
wykorzystując nieobecność domowników
nieznani sprawcy okradli mieszkanie przy ul.
Kościuszki.  Złodzieje wynieśli wieżę „
Technics” oraz kolumny o wartości 2000 zł.

Nocą 13/14 października  w Popowie
Borowym nieznani sprawcy dokonali
kradzieży „Fiata 1265p.” wartości 500 zł.
Uszkodzony pojazd został porzucony przez
złodziei  w miejscowości Dąbrowa.

16 października w Pieścirogach  Nowych
nieznani sprawcy dokonali włamania do domu
jednorodzinnego przy ul. Bursztynowej.
Złodzieje wynieśli sprzęt audio – wideo,
biżuterię o łącznej wartości 14.000 zł.

Nocą 19.10.  w miejscowości Kątne
nieznani sprawcy skradli samochód
„Wartburg” wartości 3.000 zł.

Następnej nocy 20.10. w Krzyczkach
skradziony został „Fiat 125p.” o wartości
1000 zł. Pojazd w stanie uszkodzonym został
porzucony przez złodziei.

Nocą 24/25.10. z parkingu przy ul.
Warszawskiej skradziony został „Fiat
126p.”wartości 2000 zł. I ten samochód
złodzieje porzucili uszkodzony w Popowie.

30.10. do komisariatu policji zgłoszono
fakt znęcania się moralnego i fizycznego nad
rodziną przez Waldemara Z. Na wniosek
policji i prokuratury Sąd zastosował wobec
oskarżonego 1- miesięczny areszt.

1.11. w Chechnówce nieznani sprawcy
dokonali włamania do „Fiata 126p.” z którego
skradli odtwarzacz „Panasonic” oraz
kolumny. Straty oceniono na kwotę 550 zł.

Nocą 6/7 listopada w Lelewie nieznani
sprawcy skradli z obory jednego z gospodarzy
cielaka o wadze 200kg. wartości 700 zł.

Nocą 7/8 listopada ze stojącego na
parkingu przy ul. Warszawskiej „Fiata 126p.”
skradzione zostały koła o wartości 280 zł. W
wyniku podjętych czynności policja ustaliła,
że sprawcami tej kradzieży są dwaj młodociani
mieszkańcy Nasielska.

8.11. na ul. Warszawskiej uczennice
Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
Renata P. i Iwona B. pobiły Monikę R.
uczennicę tej samej szkoły.

Pod koniec października dwóch młodych
mężczyzn powołując się na upoważnienie
właścicielki odebrało z warsztatu
samochodowego w Pieścirogach Starych
„Fiata 126p.”. Niczego nie świadoma
właścicielka pojazdu zgłosiła się do warsztatu
po odbiór pojazdu na początku listopada.
Zgłaszając kradzież na Komisariacie policji
w Nasielsku dowiedziała się że kilka dni
wcześniej policja odnalazła karoserię tego
pojazdu rozebranego na części w Kątnych pod
Nasielskiem .

Pijani na drodze
23.10. w miejscowości Nuna Jacek M.

jadąc rowerem w stanie nietrzeźwości wjechał
pod nadjeżdżający z naprzeciwka „ Forda-
Eskorta” U rowerzysty stwierdzono 1,73
promila alkoholu. Z ogólnymi obrażeniami
został odwieziony do szpitala w Pułtusku.

27.10. W Siennicy Ryszard P. kierował
„Polonezem” mając we krwi 2,40 promila
alkoholu. Stwierdziła to kontrola drogowa do
której został zatrzymany .

10.11. w Pniewie Tadeusz D. Kierując
rowerem po spożyciu alkoholu wjechał pod
jadący prawidłowo „Wolkswagen-Polo”. Ze
złamaniem ręki został przewieziony do
szpitala w Pułtusku.
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Chrcynno czeka na swoją szansę

W oczekiwaniu na gospodarza
Już ponad rok nasza gmina jest właścicielką

znaczącej części (ponad 7 ha) terenów po byłej
jednostce wojskowej i zlokalizowanych na nich
obiektów. Posiadłość zakupiono po cenach
preferencyjnych od Agencji Mienia
Wojskowego. W akcie kupna – sprzedaży
zastrzeżono, że gmina musi wykorzystać ją na
cele związane z ochroną zdrowia lub sportu.
Od początku było wiadomo, że na sensowne
zagospodarowanie tej własności potrzebne
będą bardzo duże fundusze, a tych gmina nie
ma w nadmiarze. Stąd poszukiwania
odpowiednio bogatego kontrahenta. Trzy razy
ogłaszano przetarg na sprzedaż nieruchomości.
Obniżono pierwotnie proponowaną cenę. Nikt
nie stanął do przetargów. Nie oznacza to
jednak, że nikt nie interesował się Chrcynnem.
Potencjalnych nabywców odstraszała cena, a
niektórych i cel, na jaki nieruchomość musiała
być wykorzystana.

Niepowodzenie tej tury sprzedaży nie
oznacza, że gmina już z niej zrezygnowała.
Kolejnym etapem poszukiwania nabywcy będą
negocjacje.

Wśród firm i instytucji, które chcą podjąć
rokowania w tej sprawie jest Fundacja
Aktywnej Rehabilitacji. Chciałaby ona
stworzyć na bazie obiektów po byłej jednostce
wojskowej Europejskie Centrum Aktywnej
Rehabilitacji. Byłby to ośrodek rehabilitacyjno

– szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych
ruchowo. Odbywałyby się w nim turnusy
rehabilitacyjne, szkolenia personelu
medycznego i
wolontariuszy.
Przewiduje się, że
in f ras t ruktura
sportowo –
r e k r e a c y j n a
ośrodka (w tym i
basen) służyć
będzie wszystkim
m i e s z k a ń c o m
gminy Nasielsk ze
s z c z e g ó l n y m
uwzględnieniem
dzieci i młodzieży.
Powstanie takiego
ośrodka na
naszym terenie to
także nowe
miejsca pracy.

F u n d a c j a
Aktywnej Reha–
bilitacji działa od
roku 1988. Powstała by służyć osobom po
ciężkich uszkodzeniach rdzenia kręgowego.
Metody stosowane przez instruktorów
Fundacji oparte są na doświadczeniach
szwedzkich. Ich skuteczność jest niezwykle

OGŁOSZENIA PŁATNE

wysoka. Dlatego też Fundacja cieszy się
szacunkiem nie tylko swych podopiecznych,
ale także wszystkich tych, którzy w naszym

kraju decydują o losie ludzi niepełno–
sprawnych. Współdziała też z podobnymi
instytucjami działającymi w krajach Unii
Europejskiej.

AZ.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji prowadzi dla swych podopiecznych różnego
rodzaju szkolenia umożliwiające im podejmowanie pracy. Na zdjęciu: uczestnicy
kursu komputerowego zorganizowanego w Miętnem k. Garwolina.
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Refleksje o wychowaniu

Dom – Rodzina
Dom to nie tylko ściany i dach nad głową. To grupa ludzi, którą

łączy różnego rodzaju więzy duchowe, uczuciowe, materialne i oddanie.
Miejsce zamieszkania przestało być ogrodzeniem od rozmaitych

niebezpieczeństw i schronieniem przed obcymi- jest siedzibą RODZINY
i jej prywatnego życia.

Choć dawne angielskie porzekadło „mój dom – moja twierdza” ma
swoje odbicie i dziś, nie znaczy to jednak, że tworzący tę rodzinę maja
być odizolowani od reszty świata.

Dom- TWIERDZA czy dom- NADMIERNIE OTWARTY nie
wpływają korzystnie na życie dzieci w rodzinie. „Twierdza”- kształtuje
egoizm, utrudnia współżycie z innymi ludźmi. DOMY NADMIERNIE
OTWARTE sprawiają, że dzieci przestają różnicować kręgi bliskości.
W kształtowaniu osobowości bardzo ważne jest zrozumienie, że choć
powinniśmy być gotowi do pracy na rzecz innych ludzi, a także korzystać
z ich usług w razie potrzeby, to jedną z ważnych cech przystosowania
się do świata dorosłych jest umiejętność rozróżniania kręgów swojej
aktywności. Duża ilość czynników wyznaczających zarówno model
domu rodzinnego, jak i jego funkcja jako środowisko wychowawcze
sprawia, że nawet przy najlepszych zamierzeniach wiele problemów
związanych z wychowaniem wymyka się uwadze rodziców lub są błędnie
oceniane. Błędna ocena może wynikać z nieświadomości lub braku
refleksji.

Jedną z takich spraw są doświadczenia dzieci wynoszone z domu
rodzinnego, których na ogół dorośli nie dostrzegają lub je bagatelizują.

Stosując wobec dzieci i przy dzieciach oceny (żenujące dorosłego
człowieka), że jest ładne czy brzydkie, uzdolnione lub nie, o takich czy
innych właściwościach psychofizycznych czy ich oceny charakteru
tworzymy podział na dzieci „dobre” i „złe”, „udane” i „nieudane”. Takie
oceny wyznaczają dziecku pozycję w domu, wśród rówieśników
kształtują jego stosunek do samego siebie. W oczach dziecka albo „jestem
Kimś” albo „jestem do niczego, nikt mnie nie lubi”.

DOM RODZINNY to pierwsza „szkoła” właściwych sposobów
reagowania i zachowania, nabywania ogłady i obycia. Dawne określenie
„kinderstube” nie straciło swego znaczenia do dziś. To właśnie dobre
podstawy wychowania wyniesione z domu rodzinnego, przede wszystkim
ogłada i kultura w sposobie zachowania dziecka, a potem dorosłego
człowieka są wizytówką DOMU RODZINNEGO. Ich brak to wyraz
zaniedbań wychowawczych lub niskiego poziomu kulturalnego domu,
w którym się wychowywał. Dziecko jest „lustrem” swojego domu i
środowiska w jakim wzrasta.

Pojęcie „DOMU” w ocenach mężczyzn i kobiet jest różne.
Powołując się na powieść Juliana Kawalca „Szukam domu” owy dom

jest schronieniem, azylem dla bohatera po życiu niebyt łatwym. Jest
powrotem do domu pamiętanego z dzieciństwa- na wsi, w ciszy, otoczony
sadem. Czyli dom to azyl- spokój i odpoczynek.

Natomiast pogląd kobiet na dom jest zazwyczaj dynamiczny i dotyczy

nie tylko odpoczynku, ale także życia rodzinnego i pracy, potrzeby
wsparcia i bezpieczeństwa emocjonalnego. Chłodne postawy rodziców
wobec dzieci, brak matczynego uścisku nie zastąpi dobrobyt i sam kult
pieniądza. Wspólny dom może łączyć, ale może także bardzo boleśnie
dzielić.

Aby uniknąć tej drugiej ewentualności konieczne jest zrozumienie i
postrzeganie takich zasad jak: -przestrzeganie prawa do bezpiecznego
różnienia się między sobą, szacunek dla wspólnie ustalonych reguł
zachowania, poszanowanie poglądów, zainteresowań i nawyków.

W prawdziwym DOMU tworzy się po latach obyczajowość rodziny,
wzrasta niepowtarzalna atmosfera i odrębny mikroklimat różniący do
od tysięcy innych.

Bardzo dobrą okazją do takiej atmosfery są święta.
Dziedzictwo domu rodzinnego to nie tylko wartości materialne (o

które tak często walczymy) ale także ideały moralne otrzymane na mocy
przekazu od przodków. Czasami dzieci mogą buntować się przeciw
sztywnym przekazom tradycji. Możliwość i skuteczność dokonania
przekazu wartości nadrzędnych- kulturowych, etycznych, moralnych,
które stanowią o losie nie tylko jednostek, zależą od zachowania więzi
wspólnotowych w rodzinie, utrzymania i rozwoju klimatu uczuciowego,
w którym dominują uczucia pozytywne. Ta zależność jest tak
charakterystyczna, że pozwala na stwierdzenie, że związek między
dbałością o prawidłowy klimat kontaktów interpersonalnych w domu,
prawidłowym przekazem wartości nadrzędnych jest bardziej istotny,
aniżeli koncentracja uwagi na samym słownym przekazie wartości.
Wszelkie wysiłki wychowawcze mogą pozostać bezowocne przy
zaburzonym kontakcie oraz chłodnym klimacie uczuciowym w domu,
np.: gdy dorosłe dzieci wyjeżdżają w roczne święta zostawiając samych
rodziców.

Wolny od stresów dom to miejsce, w którym harmonijnie połączone
są ze sobą dźwięk i cisza, różne kolory, światło i cień oraz bezkonfliktowy
sposób życia ludzi.

Osobotwórcza rola „gniazda” rodzinnego spełnia się w odniesieniu
do dziecka i innych członków rodziny, którzy w kontaktach z
rozwijającym się człowiekiem wzbogacają swą osobowość.

Dom więc jako instytucja pełni w społeczeństwie wiele funkcji. W
dzieciństwie jest najważniejszym miejscem kształtowania osobowości i
socjalizacji. Później stanowi miejsce integrujące wiele dziedzin życia –
wychowanie dzieci, sferę kontaktów osobistych, życia towarzyskiego,
wypoczynku, a coraz częściej także staje się miejscem pracy.

Dom najlepiej też realizuje naszą potrzebę bezpieczeństwa i
przynależności, jest (a przynamniej powinien być) „naszym miejscem
na ziemi”, punktem odniesienia- stale obecnym w różnych formach
naszej życiowej aktywności. Według badań CBOS najczęściej
wymieniane przez respondentów wartości godne przekazania i
zachowania przez dzieci i wnuków to ; stosunek do wartości narodowych
; tradycji, zwyczajów , patriotyzmu ,a także pamięci o pochodzeniu,
emocjonalny fundament trwania rodziny- ciepło rodzinne, więż i miłość
rodzinna, wzajemny szacunek, ale także szacunek dla osób starszych.

Wśród pozostałych wskazywanych wartości , które badani chcieliby
przekazać swoim dzieciom, wymieniano ; dobre wychowanie , kulturę,
tolerancję i życzliwość, pracowitość, obowiązkowość, rzetelność, a także
zaradność.

Dla znacznej części respondentów najważniejsze jest przekazanie
wiary w Boga, zasad religijnych i wartości chrześcijańskich, zaś dla co
czternastego wykształcenie, dążenie do zdobywania wiedzy i inteligencja.

Zastanówmy się więc; skoro ważne są tak wielkie wartości, to skąd
wśród nas tyle zła, nieodpowiedzialności, zachowań agresywnych-
przemocy na ulicy i często w domu rodzinnym, nieuczciwości wobec
innych, brak szacunku dla starszego pokolenia(często mieszkającej za
ścianą chorej matki, której nie ma kto podać lekarstwa czy szklanki
wody, bo...), brak dojrzałej miłości.

Prawdziwa miłość jest wymagająca.
Nie można się odciąć od doświadczeń wyniesionych z domu

rodzinnego. Te dobre i złe tkwią w nas bardzo głęboko. Dla dobra naszych
dzieci starajmy się przekazywać, rozwijać i utrwalać te dobre przeżycia.

Te złe niech będą przestrogą.
Ludzie decydujący się na wspólne życie, dają tym aktem wzajemnej

ufności początek nowemu DOMOWI, bo DOM ,,to tam , gdzie choćby
pod gołym niebem ludzie są razem” (W .Woroszylski).

Grażyna Rakowska
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Pieskie życie
Słowa użyte w tytule są zazwyczaj synonimem tego wszystkiego co

najgorsze i to nieważne czy w życiu piesków i innych zwierzątek, czy też
w życiu człowieka. Równie częste są też sytuacje odwrotne – zarówno
ludziom jak i pieskom może się powodzić wspaniale. I to na tyle wspaniale,
że wielu z nas może zazdrościć pieskom ich ,,pieskiego” życia. Są to
jednak sytuacje wyjątkowe. Codzienność jest raczej szara.

W tej szarzyźnie życia relacje między ludźmi a zwierzętami są takie,
że jako istoty rozumne możemy zrobić więcej dla tych istot, które jeden
ze świętych nazwał braćmi mniejszymi, niż one dla nas. I to winno być
dla nas życiową wskazówką. To my mamy obowiązek umilać im ich pieskie
życie, a one odwdzięczą się nam miłością i przywiązaniem. Powiedzenie
,,wierny jak pies” powstało w wyniku wielowiekowej obserwacji
otaczającej nas rzeczywistości.

Ponieważ jednak życiowa praktyka odbiega najczęściej od
teoretycznych rozważań, potrzebna jest niekiedy ingerencja prawa. Stąd
też w ustawie samorządowej zapisano gminom zadanie opieki nad
zwierzętami. Myślę, że kierowano się w tym wypadku nie tyle miłością
do zwierząt, ile troską o ludzi. Zdarza się bowiem, że zwierzęta, zwłaszcza
bezpańskie psy, stanowią dla nas zagrożenie (pogryzienie, choroby). I
stąd problem. Nie da się go uniknąć, a jego rozwiązanie nie jest obecnie
najłatwiejsze. Sposób, jakiego używano jeszcze niedawno nie może być
już stosowany. I słusznie.

Gminy najczęściej radzą sobie z tym problemem zakładając schroniska
dla zwierząt. Robią to albo same, albo też wspierają stowarzyszenia
organizowane w celu opieki nad zwierzętami. Niestety, pierwsze
doświadczenia naszej gminy mające na celu rozwiązanie psiego problemu
nie były najlepsze, a zawiła sytuacja powstała w wyniku dziwnych
poczynań niektórych osób daleka jest od rozwiązania. Są podejmowane
próby uporządkowania całej sytuacji i wyznaczenie kierunków działania
w tej sprawie.

 Latem tego roku grupa mieszkańców naszej gminy utworzyła Fundację
,,Centrum Ochrony Środowiska”. Jednym z jej statutowych zadań jest
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.  Fundatorami
stowarzyszenia są: Prezes Zgromadzenia Fundatorów – p. Łukasz Cejnóg,
Wiceprezes Zgromadzenia Fundatorów – p. Jerzy Stasiak oraz p. Krzysztof
Łukaszewicz. W skład Rady Fundacji weszli: przewodniczący – p. Jerzy
Stasiak, v-ce przewodniczący – p.Łukasz Cejnóg, sekretarz – p. Bożena
Stasiak, skarbnik – p. Zofia Łukaszewicz, członek – p. Jacek Cejnóg.
Zarządem kieruje prezes p. Krzysztof Łukaszewicz. Wiceprezesem
Zarządu jest p. Lech Pasadyn (Wojewódzki Inspektor Weterynarii).
Funkcję kierownika schroniska pełni p. Łukasz Cejnóg.

Fundacja ,,Centrum Ochrony Środowiska” wydzierżawiła od Lasów
Państwowych działkę leśną w Chrcynnie. Postanowiono urządzić na niej
schronisko dla zwierząt. Jeszcze niedawno ta część lasu była najbardziej
strzeżonym i niedostępnym obszarem byłej jednostki wojskowej. Po
rozformowaniu jednostki ta część lasu przeszła w Zarząd Lasów
Państwowych. Zadbane do tej pory alejki zarosły. Poszukiwacze
,,skarbów” rozkradali pozostawione przez wojsko urządzenia, demolowali
poszczególne obiekty.

Członkowie Fundacji wykonali poważną pracę, aby przywrócić na tym
terenie porządek. Wybudowali już też 12 boksów. W chwili obecnej może
się w nich pomieścić nawet 80 czworonogów. Docelowo planuje się
wybudowanie pomieszczeń dla 300 zwierząt. Uroczyste otwarcie
schroniska nastąpiło w ostatniej dekadzie października. Wzięli w nim
udział przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu.

Prezes Zgromadzenia Fundatorów pełniący jednocześnie funkcję
kierownika schroniska p. Łukasz Cejnóg poinformował, że prowadzenie
schroniska nie jest jedynym celem Fundacji. Planuje się urządzenie w
Chrcynnie małego zoo (kucyki, bażanty, pawie i inne drobne zwierzęta)
oraz wystawy sprzętu wojskowego (z Agencji Mienia Wojskowego). Są i
inne pomysły, jak np. urządzanie kuligów czy spotkań z ludźmi
zajmującymi się ochroną środowiska. Fundacja liczy też na współpracę
ze szkołami.

Na każdą działalność potrzebne są pieniądze. Fundacja zamierza
pozyskiwać je od sponsorów oraz z opłat za pobyt zwierząt w schronisku.
Wystąpiono też o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Mile widziane są również darowizny rzeczowe, np. odpadki
mięsne z uboju, makarony, kasze itp. Dla osób zainteresowanych
działalnością Fundacji podajemy telefon do schroniska: 69 30 445.

AZ.
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SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT

Usługowy zakład kominiarski Nowy Dwór Mazowiecki oferuje kontrole stanu technicznego. Opinie do
gazu i architektury czyszczenia. W każdy wtorek i piątek w Nasielsku godz. 9-13. tel. 0-22 775 46 890 lub
0604 411 690

Sprzedam mieszkanie w Legionowie na osiedlu Piaski (II p. w bloku
czteropiętrowym).
tel. 686 64 14    kom. 0606 240 401

Sprzedam działkę budowlaną w Pieścirogach Nowych 565 m2

tel. 0609 810 462.

Mieszkanie do wynajęcia. Dwa pokoje, mała kuchnia, łazienka i
przedpokój. Samodzielne w Pieścirogach Starych ul. Różana 3 (blisko
dworca PKP)    tel. 691 26 36

Sprzedam mieszkanie 40m2 z balkonem w Nasielsku, osiedle
Pisudskiego tel. 0503 136 424

Ocieplanie, więźba dachowa, dachy, tynki, płyta K-G. Vat.
0-603 950 845.

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie M-4 w Nasielsku tel. 0605 387 895.

Poszukuję mieszkania do wynajęcia 1-2 pokojowe tel. 0503 512 790.

OGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNE

BRYDŻBRYDŻBRYDŻBRYDŻBRYDŻ

Kino „NIWA”
Aktualny repertuar na stronie

http://www.nasielsk.pl

18 pażdziernika w hali sportowej odbył się, dziewiąty w tym roku,
turniej par w brydżu sportowym zaliczany do klasyfikacji Grand Prix
Nasielska‘2002. Tym razem rywalizowało dziewięć par. O ostatecznym
zwycięztwie pary Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński zdecydowała
przewaga jednego punktu. Drugie miejsce para Stanisław Sotowicz –
Paweł Wróblewski wywalczyła dzięki lepszemu wynikowi w
bezpośrednim pojedynku z parą Jacek Raźniewski – Dariusz Wydra.
Klasyfikacja turnieju „Październikowego”:

1. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński 86 pkt (59,7%)
2. Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski 85 pkt (59,0%)
3. Jacek Raźniewski i Dariusz Wydra 85 pkt (59,0%)
4. Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra 79 pkt (54,9%)
5. Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski 70 pkt (48,6%)
6. Tadeusz Czeremużyński i Maciej Osiński 67 pkt (46,5%)
7. Adam Banasiuk i Andrzej Żuliński 66 pkt (45,8%)
8. Elżbieta Krzemińska i Jerzy Krzemiński 58 pkt (40,3%)
9. Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski 51 pkt (35,4%)

Klasyfikacja Grand Prix Nasielska ‘2002 po  dziewięciu turniejach
(z zaliczeniem siedmiu najlepszych wyników):
1-4. Piotr Kowalski 126 pkt

Grzegorz Nowiński 126 pkt
Stanisław Sotowicz 126 pkt
Paweł Wróblewski 126 pkt

5. Waldemar Gnatkowski 112 pkt
6. Janusz Wydra 110 pkt

7. Janusz Czyżewski 104 pkt
8. Grzegorz Kosewski 99 pkt
9-10. Tadeusz Czeremużyński 80 pkt

Krzysztof Michnowski 80 pkt
11. Andrzej Żuliński 77 pkt
12. Teodor Brodowski 76 pkt
13. Dariusz Wydra 72 pkt
14-15.Adam Banasiuk 70 pkt

Wojciech Zaciewski 70 pkt
16. Maciej Osiński 64 pkt

Jacek Raźniewski 64 pkt
18. Jerzy Krzemiński 55 pkt
19. Zbigniew Michalski 52 pkt
20. Józef Dobrowolski 45 pkt
21. Elżbieta Krzemińska 40 pkt
22. Marek Rębecki 17 pkt
23. Alicja Bartosik 9 pkt
24-25.Adam Duczman 8 pkt

Stanisław Makowski 8 pkt
26. Bogdan Didkowski 7 pkt

mmm

Rozpoczęły się rozgrywki ligi okręgowej w brydżu sportowym
sezonu 2002/2003, w których bierze udział drużyna K.S. „Sparta”.
Nasielszczanie udanie wystartowali wysoko pokonując w pierwszym
meczu „Achtel” Ciechanów 19:11 a w drugim minimalnie ulegając
„Promykowi” Ciechanów 14:16.

P.K.

Serdecznie dziękuję tym, którzy oddali naSerdecznie dziękuję tym, którzy oddali naSerdecznie dziękuję tym, którzy oddali naSerdecznie dziękuję tym, którzy oddali naSerdecznie dziękuję tym, którzy oddali na
mnie głosy w Wyborach Samorządowych.mnie głosy w Wyborach Samorządowych.mnie głosy w Wyborach Samorządowych.mnie głosy w Wyborach Samorządowych.mnie głosy w Wyborach Samorządowych.
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Święto
Niepodległości
wydarzenia związane z odzyskaniem i obroną niepodległości.

Wydaje się, że nasze społeczeństwo nie odczuwa jeszcze roli, jaką w historii
Polski miał dzień 11 listopada 1918r. (podając tę datę pamiętam o tym, że jest
to data symboliczna, ponieważ odzyskanie niepodległości w roku 1918 nie
odbyło się w ciągu jednego dnia, lecz było długotrwałym procesem). Stąd
atmosfera tego święta jest raczej smutna, taka trochę jesienna. Brak nam tej
radości, jaką obserwujemy oglądając relacje telewizyjne z obchodów świąt
narodowych we Francji czy Stanach Zjednoczonych. A przecież listopadowe
dni 1918 roku były dniami wielkiej fety. Relacje z tamtych dni mówią o tłumach
na ulicach. Zewsząd słychać było okrzyki radości, śpiew, dźwięki bębnów i

innych instrumentów
muzycznych. Ludzie
rzucali się sobie w
ramiona. Szumiało
morze flag. Jeśli
płakano to głównie z
radości. I chociaż w
kalendarzu była już
jesień, to w życiu
polskiego narodu była
to wiosna. Dlatego też i
rocznicowe obchody
winny odbywać się w
atmosferze radości.

AZ


