Ziemia Nasielska na szlaku wielkiej historii.

Śladami Napoleona

Dwieście lat temu rozbłysła na dobre gwiazda Napoleona. Przez blisko
dwadzieścia lat decydował on o losach Europy. Był genialnym wodzem.
Cieszył się szczególną sympatią Polaków. Liczyli, że przy jego pomocy
uda się odzyskać utraconą w 1795r niepodległość. I chociaż nadzieja
ta nie została spełniona, cesarz Francuzów wielbiony był przez wiele
pokoleń naszych rodaków.
Legenda napoleońska była też żywa na naszej nasielskiej ziemi. Wielki
Napoleon był w grudniu 1806r w Nasielsku. Na ten temat pisaliśmy już w
naszej gazetce. Próbowaliśmy ustalić pewne fakty dotyczące jego pobytu
na terenie naszej gminy. Chcemy bowiem oddzielić fakty od mitów, jakimi
obrosła cała historia Napoleona. Dotyczyć to ma oczywiście tylko tego,
co jest związane z naszą nasielską ziemią.
W Ruszkowie, 50m od drogi Nasielsk – Przyborowice, na polu należącym do państwa Marszałków, znajduje się potężny głaz, na którym
umieszczono duży, bo aż trzymetrowy krzyż. Sam głaz jest przyrodniczą
ciekawostką. Zapisany został w rejestrze pomników przyrody. Według
wstępnych ustaleń jest to największy głaz narzutowy na północnym
Mazowszu. Jego obwód wynosi 1080cm. I właśnie na nim w XIX wieku
umieszczono piękny ażurowy krzyż. Głaz – obiekt przyrodniczy i krzyż
– obiekt historyczny możemy i powinniśmy traktować jako jeden obiekt.

Kto i dlaczego umieścił w tym miejscu ten krzyż? Z pewnością nie chodziło w tym wypadku tylko o przydrożną figurkę, bo w takim wypadku
postawiono by go bliżej drogi, w miejscu lepiej z tej drogi widocznym.
Zabytkowy obiekt w Ruszkowie łączony jest z Napoleonem. Wiadomości na ten temat czerpiemy z przekazów ustnych. Przekazywane są
one z pokolenia na pokolenie. Nie mamy w tej sprawie żadnych źródeł
ani opracowań pisanych. Liczymy na to, że w pamięci ludzkiej przetrwały
pewne wiadomości, które nie są szerzej znane. Czekamy na nie. Dziękujemy też wszystkim tym, którzy do tej pory podzielili się z nami swoją
wiedzą w przedmiotowej sprawie. Szczególnie cenne były uwagi pani
Hanny Podgórskiej z Legionowa i pana Rafaela Gallery z Londynu.
W chwili obecnej znamy dwie wersje ,,napoleońskiej legendy”
związanej z historycznym obiektem z Ruszkowa. Jedna z nich
mówi, że na tym kamieniu odpoczywał w wigilię 1806r Napoleon.
Wydarzenie to mieli uczcić w połowie XIX w. mieszkańcy okolicznych miejscowości umieszczając ozdobny krzyż. Bezspornym
faktem jest to, że Napoleon tego dnia przebywał w okolicach
Nasielska. Z dokumentów wynika jednak, że w wigilijny wieczór
przybył do Nasielska z Pomiechówka przez Psucin, a o świcie nadokończenie na str. 6

Komu i czemu
ma to służyć?

Ostatnie wydarzenia jakie miały miejsce w nasielskim samorządzie
rozeszły się szerokim echem. Pisała o tym prasa nowodworska i ciechanowska. Wypada więc, żeby Życie Nasielska, gazeta przecież samorządowa, też podała swój komentarz.
Na wniosek pewnej grupy radnych na dzień 9 marca br. została
zwołana Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Przybyło na nią wielu
mieszkańców gminy. Po jej otwarciu przez przewodniczącego rady i
przystąpieniu do ustalenia porządku obrad, na wniosek jednego z radnych „Sesję zamknięto”. Była to najkrótsza sesja w historii Nasielska.
Ku zaskoczeniu inicjatorów zwołania Nadzwyczajnej Sesji i przybyłych
mieszkańców pozostali radni opuścili salę obrad.
Natomiast 14 marca br. Sesja Zwyczajna która  z uwagi  na duże
zainteresowanie społeczeństwa odbyła się w kinie Niwa była najdłuższą Sesją w historii nasielskiego samorządu i trwała do godziny 100 w
nocy.
Przez kilka pierwszych godzin trwania sesji emocji nie brakowało.
Zarówno mieszkańcy, jak też radni oskarżali się wzajemnie.
Szczytem emocji miało być odwołanie Zarządu Miasta i przewodniczącego Rady Miejskiej. Po głosowaniu tajnym emocje opadły, bo
wszystko pozostało po staremu.
Pisząc o powyższym nie wnikamy w szczegóły zaistniałej sytuacji
tylko zadajemy naszym radnym pytanie. „Komu i czemu ma służyć taka
sytuacja?”
Kiedy powoli mieszkańcy zaczęli opuszczać salę obrad, w holu
kina dało się słyszeć głosy: cyrk, farsa, komedia, kabaret itp. Wielu
było oburzonych mówiąc: za nasze podatników pieniądze, na oczach
mieszkańców gminy nasi radni uprawiają politykę i prywatę zupełnie
nie troszcząc się o dobro gminy.
Przytoczone wyżej przykłady budzą do refleksji. Jak mówi przysłowie
„Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje” czy nie lepiej podjąć próbę negocjacji i dla wspólnego dobra pogodzić się, a nie myśleć o referendum czy
podziale gminy na miasto i wieś.
Szanowni Radni! Mieszkańcy oczekują od Was rozsądku. Doczekajcie
w spokoju do następnych wyborów.
(Mark)
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Z prac Zarządu Miejskiego
Na cotygodniowych spotkaniach Zarząd
Miejski zapoznawał się z pismami, które
wpłynęły pod obrady Zarządu, jak też
analizował problemy przedstawiane przez
kierowników poszczególnych jednostek i
wydziałów Urzędu Miejskiego.
Odbyło się 5 posiedzeń Zarządu.
Na posiedzeniu w dniu 1.02.przygotowywano projekt uchwały Rady Miejskiej
w sprawie nabycia nieruchomości po byłej
jednostce wojskowej w Chrcynnie – odpłatnego - za kwotę 150.000 zł.
W dniu 8.02. Zarząd zatwierdził specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
na Budowę Oczyszczalni Ścieków w Nasielsku, wraz z sieciami kanalizacyjnymi
o dł. 4,5 km .
W następnym punkcie wysłuchano informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat funkcjonowania targowiska
miejskiego na terenie SKR i targowiska
na prywatnym terenie p. Jaszczaka. W
dyskusji stwierdzono potrzebę istnienia
targowiska, lecz w formie cywilizowanej tj.
zapewnić ogrodzenie terenu, odpowiednie
sanitariaty dla sprzedających i kupujących,
bieżącą wodę itp.. Policja i Inspektorat
Sanitarny nie chcą stosować wobec właściciela terenu oraz sprzedających tam swe
towary kupców, środków represyjnych lecz
wydając odpowiednie polecenia doprowadzić do stanu, by targowisko funkcjonowało
na dobrym poziomie.
Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę
w sprawie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych. Istnieją obecnie trzy takie
świetlice: w Dębinkach, Pieścirogach i
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nasielsku.

rozpatrzono podania: Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Nasielsku o
przesunięcie terminu płatności raty podatku od nieruchomości i Zarządu SKR-u
o przesunięcie terminu płatności podatku
od nieruchomości za rok 2001.
Skierowano do Komisji Infrastruktury
podanie Społecznego Komitetu Budowy
Gazociągu w Nasielsku o sfinansowanie
inwestycji gazowniczej na terenie ulic
Mieszka I, Kazimierza Wielkiego i ul. Kolejowej.
Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekt wykazu dróg wojewódzkich
na terenie Nasielska przedstawiony przez
Wydział Dróg Publicznych I Transportu
Urzędu Marszałkowskiego.
Obecna na posiedzeniu dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Pieścirogach p. Teresa
Skrzynecka zapoznała Zarząd z potrzebami
jakie występują w kierowanej przez nią placówce. Zwiększona ilość dzieci, skromność
pomieszczeń, a ostatnio awaria centralnego
ogrzewania zmusza do przygotowania się
do remontu i rozbudowy szkoły.

Na ostatnim w miesiącu lutym posiedzeniu Zarząd Miejski w dniu 22.02 zaaprobował podania pani Salak i pana Szumskiego
o wyrażenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w prowadzonych przez
nich sklepach.
Dyrektor ZGKiM w Nasielsku p. Sierzputowski przedstawił Zarządowi plany
działania przedsiębiorstwa, a więc włączenie do eksploatacji trzeciej studni w Stacji
Uzdatniania Wody w Nasielsku, połączenie
istniejącej sieci wodociągowej na terenie
Mogowa (dawna sieć wodociągowa PKP)
z wodociągami miejskimi i inne. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości
za pierwsze półrocze do 15.07.2001r. na co
Zarząd wyraził zgodę.
W związku z licznymi w ostatnim czasie wypadkami drogowymi na terenie
Nasielska oraz wystąpieniami organizacji
społecznych w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na drogach na terenie miasta
i gminy, Zarząd dokonał analizy istniejącego stanu i omówił propozycje poprawy
bezpieczeństwa na terenie miasta.
Wynotował S.W.

Siedziba Starostwa otwarta
1.03.2001 r. nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby Starostwa Powiatowego w Nowy
Dworze Mazowieckim przy ul. Mazowieckiej 10.
W uroczystości wzięli udział m.in. radni powiatowi, burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący Rady Gmin. Wśród zaproszonych gości byli burmistrz i przewodniczący
Rady Gminy Nasielsk: Bernard Mucha i Grzegorz Duchnowski.
Uczestników uroczystości powitał starosta nowodworski Adam Janas. Podziękował
jednocześnie wszystkim, którzy przyczynili się do oddania do użytku otwieranego obiektu. Nową siedzibę poświęcił dziekan nowodworski ks. prałat Czesław Żyła. Przecięcia
wstęgi dokonali przewodniczący Rady Powiatu Antoni Kręźlewicz oraz Starosta i ks.
dziekan.
(k)

Trzecie posiedzenie Zarządu Miejskiego
w lutym zdominowała problematyka inwestycyjna. Wypracowano wstępnie wykaz inwestycji, które powinny być zrealizowane
w bieżącym roku na terenie naszej gminy.
Są to inwestycje wodociągowe na terenie
gminy (Chrcynno, Mazewo - Słustowo,
Morgi i inne), SUW w Cieksynie, drogi,
oczyszczalnia ścieków, wysypisko śmieci.
Jednocześnie Skarbnik Gminy p. A.Rogalska przedstawiła sytuację finansową
gminy i omówiła parametry jakie wystąpiły
w czasie trwania obecnego prowizorium
budżetowego.
Zarząd Miejski zapoznał się z projektem umowy na wywóz nieczystości przemysłowych z terenu miasta (przeważnie
odpadów z ubojni) przez firmę z Płońska.
Zawarta umowa ma obowiązywać do końca
2002 roku.
Na czwartym w tym miesiącu posiedzeniu (19.02.) zapoznano się z pismami skierowanymi do władz miejskich. Odmownie

STR. 2

Starosta Adma Janas przecina wstęgę
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Obradowała Rada Miejska

Posiedzenie Rady Miejskiej zwołane na dzień 2.02. w propozycjach porządku obrad
miało jeden główny punkt:- decyzja o od- zostało wyczerpane i zakończone. Dlatego
płatnym (za kwotę 150.000zł.) przejęciu zrezygnował z współpracy z Zarządem
obiektu po byłej Jednostce Wojskowej w w Nasielsku. . Wobec powyższego radni
Chrcynnie od Agencji Mienia Wojskowe- zażądali przedstawienia pełnej dokumengo.
tacji korespondencji pomiędzy Zarządem,
Kontrowersje zaczęły się już przy usta- Burmistrzem i Agencją Mienia Wojskolaniu porządku obrad Rady. Zaniepokojeni wego celu analizy czy działania Burmiradni wnosili o wpisanie do porządku obrad strza nie nosiły znamion samowoli. W
punktów mających na celu wyjaśnienie głosowaniu stosunkiem głosów 21za przy
powstałej sytuacji – wcześniej Rada wy- braku przeciwnych i wstrzymujących się
rażała zgodę na nieodpłatne przejęcie taki wniosek radnego G. Arciszewskiego
tego terenu. Proponowano wpisanie do został przez radę przyjęty. Również zaporządku obrad punktów omawiających akceptowany został wniosek radnego M.
stan finansów gminnych, działań Zarządu Grubeckiego by przed planowaną przerwą
w sprawie przejęcia obiektów w Chrcynnie wysłuchać mieszkańców przybyłych na
oraz wyjaśnień Pełnomocnika Zarządu d/s tą sesję. Poruszali problemy Przychodni
przejęcia i zagospodarowania terenu b. J.W. Zdrowia, gdzie wzrastają problemy kadropana Łukasiewicza w sprawie toczonych we, zarzucano radnym brak działania dla
rozmów w Agencji Mienia Wojskowego. dobra ogólnego ,kłótnie w gronie Rady.
Ostatecznie ustalono porządek pracy Rady Pani Niedzielska określiła to następujązgodnie z oczekiwaniami radnych.
co - ”kłócicie się między sobą jako radni
Dodatkowe punkty mają wyjaśnić jak i żrecie ...radni spotykają się przy kawie
doszło do zmiany formy przejęcia obiektów i herbacie za pieniądze podatnika a nie
w Chrcynnie i wpływu dodatkowego niepla- lepiej te pieniądze przeznaczyć na obiady
nowanego wydatku na stan budżetu gminne- dla biednych dzieci.” Nie chcą wysłuchigo. Po odczytaniu protokołu z poprzedniej wać problemów mieszkańców  którzy nie
sesji Rady pani Aniela Rogalska – Skarbnik mają zaufania do Rady Miejskiej.
Gminy przedstawiła zebranym stan budżetu
Po powrocie z terenu Jednostki wojskona dzień 1 lutego bieżącego roku. Określiła wej rozpoczęto następny punkt obrad tj.
go jako trudny gdyż nie spłynęły dochody interpelacje i zapytania radnych. Radny M.
z podatków od nieruchomości (120.000 zł) Grubecki przedstawił fotoreportaż przedi z tytułu sprzedaży działek budowlanych stawiający katastrofalny stan ulic na osiedlu
(155.000 zł). Natomiast zobowiązania do w jego okręgu wyborczym. W odpowiedzi
zapłacenia (tzw. zobowiązania wymagalne usłyszał od radnego Królaka że identyczny
i niewymagalne) to kwota 750.000 zł. W dys- stan dróg istnieje prawie we wszystkich
kusji nad finansami radni zastanawiali się wsiach gminy, na przykład droga Czajki
czy decyzja o zakupie terenów po jednostce – Studzianki, która dowożone są dzieci do
wojskowej nie będzie zbyt dużym obciąże- szkoły. Pani R. Olszewska zaproponowała by
niem finansowym dla budżetu gminy, jakie radni spotkali się z mieszkańcami i ustalili
będą koszty utrzymania zakupionego terenu priorytety w zakresie remontów ulic i dróg
(radny I. Olbryś).
miejskich. Jedną z propozycji skierowaną do
Jednocześnie radny Sz. Kosewski popro- Rady przez p. Arciszewskiego był wniosek o
sił o przedstawienie kosztów utrzymania opracowanie planu inwestycyjnego na 4 lata
filii Starostwa Powiatowego (wydział ko- by konstruktywnie i w pewnej ustalonej komunikacji i wydział geodezji ) na terenie lejności realizować potrzebne inwestycje.
Urzędu Miejskiego. Uważa on że zbyt dużo
Odpowiadając na dezyderaty skierowadokłada Urząd Miejski do utrzymania tych
punktów. W wyjaśnieniu podkreślono że XXIII Sesja Rady Powiatu
koszty te to opłaty za telefon i ogrzewanie pomieszczeń lecz korzyści płynące
z posiadania filii w naszym urzędzie dla
Bezpieczeństwo jest wspólnym interepetentów z gminy i miasta są większe niż
te opłaty. Wracając do dyskusji nad celo- sem wszystkich. Musimy robić wszystko,
wością zakupu radni zastanawiali się jakie aby zepchnąć przestępczość do jak najinwestycje może uruchomić gmina na tym mniejszych rozmiarów. Dlatego bardzo
terenie Zgodnie z Ustawą o gospodarce ważne jest współdziałanie między samorząnieruchomościami mogą to być inwesty- dami. W taki sposób podsumował dyskusję
cje mające na celu stworzenie Gminnego nt. bezpieczeństwa w powiecie starosta
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Miejsko- nowodworski Adam Janas podczas Sesji
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub Rady powiatu w dniu 01.03.2001 r.
Głównym tematem sesji były sprawy
realizację zadań związanych z obronnością
związane z bezpieczeństwem na terenie
cywilną i ochroną przeciwpożarową.
Zgodnie osiągnięto konsensus w sprawie powiatu nowodworskiego. Przed informacją, jaką złożył Komendant Powiatowej
celowości nabycia obiektów w Chrcynnie,
Po wniosku radnej H. Obojskiej by poje- Policji radni wysłuchali wystąpień kierowchać do Chrcynna i naocznie przekonać się nika Wydziału Zarządzania Kryzysowego
o wartości nieruchomości, postanowiono i Ochrony Ludności Kazimierza Polnicnajpierw wysłuchać wyjaśnień p. Łukasie- kiego oraz Komendanta Powiatowego PSP
wicza na temat procesu przygotowywania Andrzeja Hiszpańskiego. Ten pierwszy
dokumentacji przejęcia Chrcynna. Z tych przedstawił zadania realizowane przez
wyjaśnień wynika że dopiero w grudniu Wydział w 2000 r. w zakresie ochrony
2000r. mimo poparcia władz różnego szcze- przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej
bla wypłynęła propozycja zakupu obiektu.
i zapobieganiu innym nadzwyczajnym
Pan Łukasiewicz stwierdził, że w wyni- zagrożeniom życia i zdrowia ludzi i środoku zmiany planów Zarządu uznał iż jego wiska, obrony cywilnej i obronności. Drugi
pełnomocnictwo w sprawie Chrcynna zaś omówił projekt utworzenia Powiatowe-
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ne do Rady i Zarządu pani Burmistrz K.
Raczkowska wyjaśniła wiele kwestii związanych z poruszaną problematyką. Wiele
decyzji zależy od samych radnych. Jeżeli
postanowią przeznaczyć część swych diet
na poprawę stanu dróg to chwała im za to.
Jeśli chodzi o oszczędności w szkołach niedługo odbędzie się spotkanie z dyrektorami
szkół w tej sprawie.
O możliwości wprowadzenia na terenie miasta i gminy segregacji odpadów
wypowiadał się na jednej z sesji rady
pan Sierzputowski – dyrektor ZGKiM w
Nasielsku. Sprawa gminnego ZOZ-u czeka
na zakończenie komunalizacji budynku
przychodni w Nasielsku choć sam Zespół
Opieki Zdrowotnej działa już od 1.02 na
bazie dwóch ośrodków: w Pieścirogach i
Cieksynie.
Po zakończeniu interpelacji powrócono
do głównego punktu- sprawy decyzji nabycia obiektów po jednostce wojskowej w
Chrcynnie. Pan Łukasiewicz przedstawił
kopie pism i korespondencji jaka dotyczyła Chrcynna. Kopie – bo oryginały były
przekazywane do sekretariatu Urzędu. Jest
dużą trudnością przygotować całość korespondencji w tej sprawie dla radnych na
obecną chwilę. Przeciągająca się dyskusja
na temat korespondencji została przerwana
przez prowadzącego obrady A. Wierzchonia. Wycofano wnioski o przerwanie
sesji i przygotowanie całej dokumentacji.
Przyjęto wyjaśnienie że podjecie decyzji to
sprawa pilna wobec pisma Prezesa Agencji
Mienia Wojskowego w którym informuje
on Zarząd że niepodjęcie decyzji do 5.02.
o przejęciu Chrcynna za oferowaną kwotę
spowoduje wystawienie rzeczonego obiektu
na przetarg .W głosowaniu imiennym 19
obecnych na obradach radnych podjęło
decyzję o zakupie i przejęciu obiektów po
byłej Jednostce Wojskowej w Chrcynnie.
W ostatnim punkcie Rada zapoznała się z
pismami skierowanymi do tego gremium, w
tym wnioskiem grupy radnych o odwołanie
Zarządu Miejskiego. Zdecydowano o konsultacjach w sprawie tego wniosku i uzyskaniu
opinii merytorycznych komisji Rady.
wynotował M.W.

Bezpieczeństwo w powiecie

go Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
które wspólnie z Pogotowiem Ratunkowym
i innymi służbami powiatu pozwoliłoby na
szybsze podejmowanie decyzji w sytuacji
kryzysowej i lepszą koordynację działań.
Komendant Powiatowy Policji Eugeniusz
Wójcik mówił o ilości przestępstw w 2000
r. oraz o działaniach prowadzonych przez
Policję. W 2000 r. w powiecie nowodworskim stwierdzono 2124 przestępstwa, z
czego wykrytych zostało 994. Ustalono 906
podejrzanych, aresztowano 63 sprawców.
Wśród sprawców przestępstw było 95 nieletnich. Najwięcej przestępstw popełniono
w Nowym Dworze Mazowieckim, bo aż
907 w gminie Nasielsk 346. Dominującymi
kategoriami przestępstw były: kradzież z
włamaniem - 693, kradzież cudzej rzeczy
490, fałszerstwa - 143, wymuszenia rozbójnicze - 95, przestępstwa gospodarcze - 52,
znęcanie się nad członkiem rodziny - 49.
Stwierdził, że w połowie grudnia ubiegłego
roku aresztowano 16-u groźnych przestępców, co spowodowało, że „ucichły bomby

dokończenie na str. 7
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Józef Oleksy w Nasielsku
W czwartek 15 marca w kinie „Niwa” w
Nasielsku odbyło się spotkanie z Józefem
Oleksym, posłem na sejm, premierem rządu
RP w latach 1995 – 1996. Spotkanie poprowadził Roman Kraszewski przewodniczący
organizacji gminnej SLD w Nasielsku. Obok
posła zasiedli również – Adam Janas starosta
powiatu nowodworskiego, Bernard Mucha
burmistrz Nasielska, Marek Papuga – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i

Wojciech Ostrowski
– komentarz

Po uchwaleniu przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 16 lutego 2001 r., pod obrady
Senatu trafiła ustawa o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym,
o samorządzie województwa, o administracji
rządowej w województwie oraz o zmianie
niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza
dość istotne zmiany w dotychczasowych aktach
prawnych dotyczących samorządowych ustaw
ustrojowych.
W odniesieniu do Gminy Nasielsk, powyższa
ustawa, po podpisaniu przez Pana Prezydenta,
przyniesie następujące zmiany:
Było
1. 24 radnych rady miejskiej
2. 7 członków zarządu
3. Brak regulacji dotyczącej prawa obywateli
do informacji o pracach organów gminy
4. Nie było uregulowań
Będzie
1. 19 radnych rady miejskiej
2. 3 członków zarządu
3. Jawność działania organów gminy, a w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania
informacji, wstępu na sesje rady gminy i
posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania
zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy
4. Radny lub członek zarządu nie może brać
udziału w głosowaniu w radzie, w zarządzie
ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego
Wymienione powyżej zmiany, to tylko
niektóre propozycje nowego brzmienia znowelizowanych aktów prawnych. Z analizy
proponowanych zmian wynika, iż w przypadku
naszej gminy nastąpią dość istotne oszczędności w ilości radnych i członków zarządu, co przy
dużej częstotliwości obrad zarządu, powinno
zaowocować znacznymi oszczędnościami w
budżetach gmin.
Zmniejszenie liczby radnych i członków
zarządów to moim zdaniem krok w dobrym
kierunku, który oznacza nie tylko oszczędności, ale przede wszystkim powinien przeciwdziałać rozmywaniu się odpowiedzialności.
Bardzo ważne są zapisy dotyczące jawnego
działania zarówno rady, zarządu jak i komisji
oraz prawo dostępu do dokumentów organu
samorządu. Sądzę, że ustawowe zapisanie
takich obowiązków   pozwoli w przyszłości
eliminować przypadki, kiedy odmawiano prawa
do informacji nie tylko mieszkańcom, ale nawet
dziennikarzom.

Janusz Ocipka przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Nowym Dworze Maz.
Oleksy Józef (ur. 1946), z wykształcenia
ekonomista, absolwent SGPiS w Warszawie
(obecnie SGH). Ukończył studia podyplomowe na Europejskim Wydziale Prawa Porównawczego w Strasburgu i Pescarze. W 1969
rozpoczął pracę dydaktyczno - naukową na
SGPiS.
Od 1975 działał w PZPR, gdzie pełnił m.in.
funkcję I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego
w Białej Podlaskiej. W 1989 powołany do rządu jako minister-członek Rady Ministrów do
spraw współpracy ze związkami zawodowymi.
Uczestnik obrad Okrągłego Stołu.
Od 1990 członek prezydium Rady Naczelnej Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej,
od 1993 wiceprzewodniczący tej partii. W
wyborach parlamentarnych z września 1993

otrzymał mandat poselski. W październiku
1993 wybrany na marszałka Sejmu. W 1995
powołany na urząd premiera.
25 stycznia 1996 podał się do dymisji w
związku z podjęciem przez prokuraturę wojskową śledztwa w sprawie jego domniemanej
współpracy z wywiadem rosyjskim.
Mieszkańcy naszego miasta zgromadzeni
w wypełnionej po brzegi sali kina zadawali
posłowi mnóstwo pytań, na które on w miarę posiadanego czasu udzielał odpowiedzi.
Problemy poruszane w pytaniach dotyczyły
chyba wszystkich dziedzin życia społecznego i politycznego.
W związku ze zbliżającymi się wyborami
parlamentarnymi Józef Oleksy przedstawił w
zarysie program SLD z jakim to ugrupowanie
zamierza w nich wystartować.
Mat.

Spotkanie poprowadził Roman Kraszewski przewodniczący organizacji gminnej SLD w Nasielsku

Komitet „Nasza Gmina - Nasz Powiat”
W powiecie nowodworskim od października 1998r. działa Społeczny Komitet Wspierania
Samorządności „Nasza Gmina - Nasz Powiat”.
Powstał on z przekształcenia Komitetu Wyborczego w Komitet Społeczny.
Członkami Komitetu mogą być wyłącznie
osoby nie należące do partii politycznych.
Pomimo, że nazwa Komitetu kojarzyć się
może z nasielskim Komitetem Wyborczym
Unii Wolności w wyborach samorządowych
w 1998r., nie ma z nią jednak nic wspólnego.
Na terenie powiatu istnieje obecnie 8 kół
SKWS, z czego 3 w Nowym Dworze Mazowieckim i po jednym w każdej gminie. Komitet
ma troje radnych w powiecie, siedmioro w
gminie Leoncin i dwoje w Nowym Dworze
Maz. i Nasielsku. W powiecie wchodzi w
skład koalicji SLD - PSL – „Nasza Gmina Nasz Powiat”. Siedziba zarządu mieści się w

Nowym Dworze. Jego przewodniczącym jest
Alfred Kabata - członek zarządu powiatu, a
wiceprzewodniczącymi: Jolanta Liszkiewicz
wice przewodnicząca Rady Powiatu i Sławomir Olikowski - wiceprezes Koła Miejskiego
PZW w Nowym Dworze.
Przewodniczącą Koła SKWS „Nasza Gmina - Nasz Powiat” w Nasielsku jest Regina
Olszewska - radna, członek Zarządu Miasta.
Podczas ostatniego Zebrania Ogólnego
Komitetu (odbywają się, co kwartał) w Leoncinie 17.02 br. przyjęto stanowisko, że
zwiększanie ilości członków świadczy o tym,
iż jest on potrzebny. Stwarza bowiem możliwość współdziałania z samorządami lokalnymi
osobom, które nie chcą się wiązać z partiami
politycznymi.
(aka)
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Pojęcie
spadku
jest niewątpliwie
regulacji
art.
922 kodeksu
cywilnego centralnym
spadek to
ogół praw i obowiązków należących do zmarłego
w momencie jego śmierci i przechodzących na
inne osoby. Należy podkreślić, iż w skład spadku
wchodzą nie tylko prawa ale (co bardzo często
uchodzi naszej uwadze) również i obowiązki.
Spadkobierca co do zasady wstępuje w sytuację
prawną zmarłego. Innymi słowy, mamy tu do
czynienia z przypadkiem tzw. sukcesji generalnej. Polega ona na wejściu jednej osoby w
całość praw i obowiązków innej osoby z mocy
konkretnego zdarzenia, określonego w przepisach prawa. W przypadku dziedziczenia takim
zdarzeniem prawnym jest śmierć spadkodawcy.
W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki
zmarłego mające charakter cywilno-prawny, a
więc wynikające ze stosunków prawnych regulowanych przepisami prawa cywilnego. Nie
należą do spadku prawa i obowiązki wynikające
ze stosunków karno-prawnych, administracyjnoprawnych czy finansowo-prawnych. W skład
spadku nie wchodzą także te prawa i obowiązki
zmarłego, które miały charakter ściśle osobisty
a nie majątkowy (np. dobra osobiste). Tego
rodzaju prawa nie mogą być przenoszone na
inne osoby w drodze czynności prawnych za
życia podmiotu uprawnionego i gasną w chwili
śmierci osoby, której przysługiwały. Ze spadku
wyłączone są także prawa i obowiązki zmarłego
mające wprawdzie charakter majątkowy, ale
związane ściśle z daną osobą, czyli prawa mające służyć zaspokojeniu określonych interesów
konkretnej osoby z uwagi na jej indywidualną
sytuację życiową (np. prawo do alimentów) oraz
obowiązki, których wykonanie zależy wyłącznie
od osobistych właściwości zobowiązanego (np.
umowa o dzieło, której przedmiotem miało być
namalowanie portretu przez przyjmującego

E

K

pojęciem
polskiego
Według
zamówienie
wygasaprawa
wraz spadkowego.
z jego śmiercią).
Przepisy definiujące pojęcie spadku wyróżniają kategorię praw i obowiązków, które
w momencie śmierci osoby uprawnionej przechodzą na osoby wyraźnie wskazane w przepisach prawa, bez względu na to czy osoby te są
spadkobiercami, czy też nie. Chodzi tu o wyjątki
od ogólnej zasady wstąpienia spadkobiercy w
całość sytuacji prawnej zmarłego. Przykładowo,
ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych przewiduje (w art. 8 ust.
1) możliwość wstąpienia określonych w niej
osób w stosunek najmu lokalu mieszkalnego
w wypadku śmierci najemcy, bez względu na
to, czy osoby te są spadkobiercami, czy nie.
Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia nie
naruszają ogólnej zasady, iż w skład spadku
wchodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Istotne jest tutaj stwierdzenie, iż o składzie
spadku decyduje chwila śmierci spadkodawcy.
W tej właśnie chwili majątek zmarłego staje
się wyodrębnioną masą majątkową, do której
stosować należy przepisy prawa spadkowego. Z
reguły tej wynika, iż spadek tworzą wyłącznie
te prawa i obowiązki zmarłego, które należały
do niego w chwili jego śmierci, a które w tym
momencie nie wygasły.
W chwili otwarcia spadku, tj. w momencie
śmierci spadkodawcy powstają dla spadkobierców także inne prawa i obowiązki, które nie
istniały za życia spadkodawcy. Przykładowo
można wskazać na obowiązek wykonania
poleceń spadkodawcy, zawartych w testamencie, czy obowiązek zaspokojenia roszczenia o
zachowek.
Otwarcie spadku, następujące w momencie
śmierci spadkodawcy powoduje, jak już wskazano powstanie pewnej, wyodrębnionej masy
majątkowej, poddanej szczególnym regułom

prawnym. Krąg spadkobierców (następców
prawnych zmarłego) określa się według chwili
otwarcia spadku. W konsekwencji, spadkobiercą
może być wyłącznie osoba fizyczna   żyjąca w
momencie śmierci spadkodawcy lub osoba prawna istniejąca w tym momencie. Z kolei miejsce
śmierci spadkodawcy decyduje o tym, jaki sąd
będzie właściwy do dokonywania wszelkich
czynności, związanych z postępowaniem spadkowym. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego sądem tym jest sąd ostatniego
miejsca zamieszkania spadkodawcy.
Nabycie spadku przez spadkobierców jest
związane ze szczególnym zdarzeniem prawnym,
jakim jest śmierć spadkodawcy. Do nabycia spadku nie jest konieczne składanie przez spadkobiercę jakiegokolwiek oświadczenia ani uzyskanie
przez niego żadnego orzeczenia organu państwowego. Tak więc, wstąpienie przez spadkobiercę w
ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego
następuje z mocy samego prawa, niezależnie od
wiedzy i woli spadkobiercy. Nabycie spadku nie
jest jednak ostateczne, ponieważ spadkobierca
może spadek odrzucić lub zostać uznanym przez
sąd za niegodnego dziedziczenia, w przypadku
dopuszczenia się przez niego określonych w przepisach, nagannych działań wobec spadkodawcy
lub sporządzonego testamentu.
Spadkobiercą można zostać w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego  (dziedziczenie ustawowe) lub na podstawie testamentu (dziedziczenie
testamentowe). Ustawodawca wyraźnie przyznaje pierwszeństwo woli spadkodawcy w tym
zakresie, a więc dziedziczenie z mocy przepisów
ustawy następuje dopiero wówczas, gdy zmarły
nie pozostawił po sobie ważnego testamentu.
Reguły dziedziczenia ustawowego zostaną
szczegółowo omówione w kolejnym tekście z
tego cyklu.
Michał Bieliński

UPRAWNIENIE DO RENTY RODZINNEJ PO ZMARŁYM MAŁŻONKU
Warunki przyznania renty rodzinnej określa
ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Wśród kategorii osób, którym przysługuje taka
renta są m.in. małżonkowie zmarłego (wdowcy i
wdowy). Osoby te są uprawnione do otrzymania
renty rodzinnej po swoim zmarłym małżonku.
Określone warunki muszą jednak spełniać zarówno sami zainteresowani, jak i osoby zmarłe,
po których świadczenie przysługuje. Zmarły
powinien mianowicie należeć do jednej z następujących kategorii osób:
– ubezpieczony, spełniający w chwili śmierci
warunki do przyznania emerytury lub renty
z tytułu niezdolności do pracy (dla oceny,
czy świadczenie przysługiwałoby zmarłemu
ustawa przyjmuje automatycznie, że był on
osobą całkowicie niezdolną do pracy),
– emeryt lub rencista, mający w chwili śmierci ustalone prawo do emerytury lub renty
(nawet jeśli w chwili śmierci nie pobierał
przyznanego świadczenia),
– funkcjonariusz, który zaginął w czasie
pełnienia służby;
Wdowa lub wdowiec po osobie spełniającej
któreś z powyższych kryteriów może ubiegać
się o rentę rodzinną, jeżeli do dnia śmierci
współmałżonka pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, a ponadto:
1) w chwili śmierci współmałżonka osiągnął
wiek 50 lat lub był niezdolny do pracy,

albo
2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty
rodzinnej po zmarłym współmałżonku,
które nie ukończyło 16 lat, a jeżeli dziecko
to kształci się w szkole – 18 lat, albo
3) sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie
niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy
uprawnionym do renty rodzinnej, albo
4) nie później niż w ciągu 5 lat od śmierci współmałżonka lub zaprzestania wychowywania
dzieci wymienionych w punkcie 2   osiągnął
wiek 50 lat lub stał się niezdolny do pracy.
Jeżeli jednak współmałżonek nie spełnia żadnego z powyższych kryteriów, może się mimo
to ubiegać o rentę rodzinną wtedy, gdy nie
posiada niezbędnych źródeł utrzymania. Świadczenie będzie jednak przysługiwało wówczas
tylko przez pewien okres: przez 1 rok od daty
śmierci współmałżonka. Ustawa przewiduje
ponadto, że jeśli taki małżonek uczestniczy w
zorganizowanym szkoleniu mającym na celu
uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy
zarobkowej renta przysługuje przez cały okres
trwania kursu, nie dłużej jednak niż przez 2
lata od śmierci małżonka.  
Generalnie renta rodzinna po zmarłym
małżonku przysługuje tylko wtedy, gdy osoba
ubiegająca się o świadczenie pozostawała z
tym małżonkiem, w chwili jego śmierci, w

małżeńskiej wspólności majątkowej. Istnieje
jednak wyjątek od tej zasady. Mianowicie
małżonek, który nie pozostawał w chwili
śmierci współmałżonka w takiej wspólności  
(np. rozwiedziony, czy będący w separacji) ma
jednak prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełnia
któryś z wyżej wymienionych warunków do jej
przyznania (np. niezdolność do pracy, ukończenie 50 lat, itd.), a ponadto w dniu śmierci
współmałżonka miał sądownie ustalone prawo
do alimentów ze strony tego współmałżonka
(wyrok lub ugoda sądowa).
Rodzinie zmarłego, po jego śmierci, informacji na temat możliwości uzyskania renty
rodzinnej obowiązany jest udzielić pracodawca,
który zatrudniał tego zmarłego. W celu uzyskania renty  należy natomiast złożyć odpowiedni
wniosek w terenowej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwej ze względu na
miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.
Od niekorzystnej decyzji jednostki ZUS zainteresowany ma prawo (w ciągu miesiąca
od doręczenia mu tej decyzji) odwołać się, za
pośrednictwem tej jednostki terenowej ZUS,
do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń
społecznych). Przed sądem odwołujący się nie
ponosi żadnych kosztów, gdyż w tych sprawach
postępowanie odwoławcze jest z mocy prawa
wolne od opłat.
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Kronika policyjna
6.02. w Budach Siennickich pod nieobecność domowników nieznani sprawcy dokonali kradzieży części od ciągnika rolniczego.
Poszkodowany Wincenty B. ocenił straty na
kwotę 2200zl.
8.02. w godzinach wieczornych w Krogulach
nieznani sprawcy skradli z zaparkowanego
przy jednym z domów samochodu m-ki Lada
koła, radio odtwarzacz samochodowy i akumulator o łącznej wartości 650 zł, na szkodę,
pana A.C. z Nasielska.
Nocą 8/9.02. z niestrzeżonego parkingu
na osiedlu Warszawska skradziony został
przez nieznanych sprawców „Polonez Track” wartości 20.000 zł. Po kilku dniach
w Borkowie odnaleziono karoserię tego
pojazdu.
9.02. z pod hali sportowej w Nasielsku został skradziony samochód „Audi”
wartości 23.000 zł. W toku prowadzonego
dochodzenia ustalono że dwaj mieszkańcy
Nasielska – Andrzej W. i Marek B. podejmując się mediacji w sprawie odzyskania
skradzionego samochodu wyłudzili od
właściciela auta haracz w kwocie 7.000 zł.
Pokrzywdzony mimo wpłacenia okupu nie
odzyskał pojazdu. Jeden z „mediatorów”
-Andrzej W został tymczasowo aresztowany na 3 mce, drugi zaś ma nadzór policyjny
.Okazuje się że sprawa ta ma wielowątkowy
charakter a policja prowadzi intensywne
śledztwo. O jego wynikach poinformujemy
czytelników w następnym numerze naszej
gazety.
10.02. w godzinach nocnych patrol policji
zatrzymał usiłującego dokonać włamania do
sklepu spożywczego w Miękoszynie Dariusza
K- od niedawna mieszkańca tej miejscowości
Za usiłowanie dokonania przestępstwa trafił
do aresztu na 3 miesiące.
Również tej samej nocy na terenie
Pieściróg nasielscy policjanci po krótkim

pościgu zatrzymali Jacka J., który usiłował
skraść samochód „Suzuki - Swith”.
Stojący na jednej z ulic tego osiedla. Po
zatrzymaniu złodzieja okazało się że jest on
na samowolnie przedłużonej przepustce z
zakładu karnego. Prokurator zastosował
areszt wobec niepunktualnego przestępcy.
Nasielsk.W sklepie odzieżowym trzech
nieletnich chłopców po odwróceniu uwagi
ekspedientki dokonało kradzieży torebki
w której znajdowały się pieniądze, czeki PKO
i dokumenty. Czeki zostały zrealizowane
przez mieszkankę Ciechanowa na terenie
Mławy i Ciechanowa na kwotę 1800 zł.
Nocą 12/13 .02 w Cieksynie nieznani
sprawcy dokonali włamania do domku letniskowego . Skradli 2 telewizory, dekoder
Wizji TV, sprzęt komputerowy, pilarkę i
inne przedmioty wartości 8000 zł na szkodę p. Elżbiety Sz. Z Warszawy. Śledztwo
prowadzi nasielski komisariat policji przy
czynnym udziale poszkodowanej, która jest
radiestetką.
14.02 zgłoszono na komisariat policji fakt
dokonania włamania I kradzieży w domu
w Morgach. Złodzieje skradli telewizor i
magnetowid wartości 800 zł na szkodę p.
Janusza G z Warszawy.
Nocą 14-15.02 z budynku hydroforni należącej do GS-u w Nasielsku nieznani sprawcy
skradli sprężarkę wartości 4000 zł.
16.02 na ulicy Wiejskiej dokonano napadu na
mieszkańca osiedla Nowa Wieś A.S. Znany
poszkodowanemu napastnik po pobiciu swej
ofiary zabrał mu telefon komórkowy, kurtkę skórzaną , pieniądze o łącznej wartości
1200zł. Wezwana policja zatrzymała Piotra
G. wskazanego przez poszkodowanego jako
napastnik. Prokurator zastosował areszt
tymczasowy na 3 miesiące.

Do woja marsz
Od 5 marca przeprowadzany jest
pobór do wojska. Trwać będzie do 6
czerwca. W pierwszym rzędzie podlegają mu mężczyźni urodzeni w 1982r.
Obowiązkowi stawienia się do poboru
podlegają także mężczyźni urodzeni
w latach 1977 – 1981, którzy dotąd nie
stawili się do poboru.
Do stawienia się przed powiatowymi komisjami poborowymi wzywa się ponadto:
- mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat życia
i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej;
- poborowych urodzonych w latach 1973
– 1981, uznanych ze względu na stan
zdrowia za czasowo niezdolnych do
odbycia zasadniczej służby wojskowej,
jeżeli okres tej niezdolności upływa
przed zakończeniem poboru oraz tych
poborowych, którzy złożyli wnioski o

ponowne ustalenie zdolności do czynnej
służby wojskowej.
– poborowych urodzonych w latach 1973
-1981, którzy złożyli wnioski o odroczenie
służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki
nad członkiem rodziny lub złożyli wniosek
o skierowanie ich do służby zastępczej.
Do poboru wzywa się także  KOBIETY  
urodzone w latach 1977 – 1982, które
w roku szkolnym 1999/2000 ukończyły
naukę w średnich i pomaturalnych lub
policealnych szkołach medycznych. Dotyczy to również kobiet, które takie szkoły
ukończą w roku szkolnym 2000/2001.
Pobór w powiecie nowodworskim przeprowadzany jest przez Wojskową Komisję
Uzupełnień (WKU). Mieści się ona w Nowym Dworze Maz. ul. Paderewskiego 6.
Wynotował AZ.

STR. 6
21.02. Grzegorz P. zgłosił na policję fakt
dokonania włamania i kradzieży z garażu
znajdującego się na terenie lecznicy weterynaryjnej przy ul. Lipowej w Nasielsku.
Z garażu nieznani sprawcy skradli namiot
3-osobowy, pompę do wody , węże gumowe
I inny sprzęt wartości 4000 zł. W wyniku
przeprowadzonego dochodzenia ustalono
jednego ze sprawców włamania i odzyskano część skradzionych rzeczy.
23.02. z terenu rozlewni gazu płynnego w
Siennicy nieznani sprawcy po przecięciu
ogrodzenia dokonali kradzieży 42 butli
gazowych wartości 3000zł na szkodę Roberta B.
23.02. patrol policji drogowej zatrzymał do
kontroli Mirosława P., który kierował „Fiatem125p” w stanie nietrzeźwym. Pijany
kierowca stracił prawo jazdy. Dochodzenie
prowadzi Prokuratura Rejonowa.
Nocą 27/28.02. z niestrzeżonego parkingu
na osiedlu Starzyńskiego skradziony został
„Fiat 126p” wartości 4000 zł. Pojazdu nie
udało się do tej pory odnaleźć.
Wynotował W.M.

Śladami Napoleona

dokończenie ze str. 1

stępnego dnia udał się najprostszą drogą
do Nowego Miasta. Najprawdopodobniej
więc Napoleona w Ruszkowie nie było.
Bardziej prawdopodobna jest druga
wersja. Tego samego dnia od Borkowa w
kierunku Nasielska posuwał się jeden z
oddziałów armii napoleońskiej. Na leśnej
polanie w sąsiedztwie głazu w Ruszkowie doszło do potyczki z cofającymi się
oddziałami rosyjskimi. W walce miał
zginąć francuski generał (pochodził z
arystokratycznej rodziny). Po okresie
wojen jego rodzina przywiozła z Francji
do Ruszkowa potężny krzyż i umieściła
go na głazie. Miejsce to, według relacji
wielu osób, było otaczane szacunkiem i
było bardzo zadbane. Opiekunami byli
zazwyczaj właściciele gruntów, na której
znajduje się figurka. Prawdopodobnie do
wojny otrzymywali za to z Francji pewne
wynagrodzenie. Przytoczona wersja jest
bardzo prawdopodobna. W żadnym jednak z dostępnych nam i osobom zainteresowanym opracowaniu nie znaleźliśmy
informacji o śmierci w okolicach Nasielska napoleońskiego księcia – generała.
Liczymy, że czytelnicy ,,Życia’’ pomogą
nam w dalszych poszukiwaniach.
Jedno jest pewne. Krzyż na potężnym
głazie w Ruszkowie wart jest zainteresowania. Dziwne, że do tej pory nie został
umieszczony w rejestrze zabytków. W chwili obecnej potrzebna jest konserwacja obiektu. W perspektywie mamy rok 2006. Minie
wtedy 200. rocznica pobytu Napoleona na
naszej nasielskiej ziemi. Może do tego czasu
wyjaśni się sprawa pochodzenia tej, jednej
z niewielu na naszym terenie, pamiątki historycznej. Myślę, że gdyby nasze przypuszczenia znalazły potwierdzenie, w 2006 roku
czekają naszą gminy rocznicowe obchody o
charakterze międzynarodowym.
AZ.

ŻYCIE NASIELSKA

(CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)

STR. 7

Akcja Katolicka w akcji.

Tekst ten miał ukazać się w lutowym wydaniu ,,Życia Nasielska”, ponieważ mówi o
się parafialnym Kołem Akcji Katolickiej.
W pierwszej części spotkania zaproszone dzieci obejrzały przedstawienie pt. ,,Narodziny Pana Jezusa”. Spektakl przygotowali ich
rówieśnicy ze Szkoły Podstawowej w Popowie (uczniowie klasy
piątej przy pomocy kilku osób z klas czwartej i szóstej) pod kierunkiem nauczycielki – katechetki pani Teresy Wrońskiej. O stronę
muzyczną zadbała p. Katarzyna Lewandowska. Tu chciałbym
przypomnieć, że dzieci z tej szkoły w okresie przedświątecznym
wykonały dużą ilość szopek bożonarodzeniowych. Prezentowane
były one w nasielskim kościele (pisaliśmy o tym w numerze styczniowym ŻN).
Religijne widowisko podobało się zaproszonym dzieciom i wszystkim osobom obecnym na imprezie w hali sportowej. Oklaski były
rzęsiste. Za podjęty trud młodym artystom z Popowa i ich opiekunkom
podziękowała prezes Akcji Katolickiej p. Halina Kamińska. Następnie w imieniu własnym i osób zaangażowanych w przygotowanie
spotkania zaprosiła wszystkie dzieci do stołu. Panie z Akcji zadbały,
aby był on  obficie zaopatrzony. Po posiłku dzieci wzięły udział we
wspólnej zabawie. Tradycyjnie już dla wszystkich zaproszonych dzieci
przygotowano paczki ze słodyczami.
Aby przygotować tak dużą imprezę, potrzebne są pieniądze.
Prezes Akcji Katolickiej Halina Kamińska dziękuje młodym artystom z Popowa i
Członkowie Akcji zdobywają je sprzedając własnoręcznie przygoich opiekunom za religijne przeżycia, jakich dostarczyli swoim kolegom
towane wielkanocne palemki, stroiki i znicze w Święto Zmarłych,
wydarzeniach i sprawach związanych z okresem świąt Bożego sianko na stół wigilijny, ciasta w czasie parafiady. Do tego dochodzi
Narodzenia. Niestety, nie wszystko zależy od nas i stąd pewne marża ze sprzedaży świec Caritasu. Pewne kwoty wpłacają też
opóźnienie w jego opublikowaniu. Uważam jednak, że ukazać się sponsorzy.
powinien, ponieważ w tym wypadku nie chodzi tylko o informację
AZ.
i jej aktualność, lecz o to, aby dać satysfakcję osobom zaangażowanym w naprawdę bezinteresowne działanie na rzecz bliźnich.
dokończenie ze str. 3
Jest to tym bardziej zasadne, że w pracach   tych wzięły udział
także dzieci.
W ostatnich dniach stycznia Akcja Katolicka parafii św. Wojciecha w Nasielsku zorganizowała szóstą już imprezę choinkową
nie tylko w Nowym Dworze, ale również na terenie województwa
dla dzieci z rodzin mających różnego rodzaju życiowe kłopoty.
mazowieckiego”. Odnosząc się do dwóch miesięcy 2001 r. przekazał,
Odbyła się ona w hali sportowej. Przybyło na nią 250 dzieci z klas
że ilość zdarzeń kryminalnych na terenie powiatu utrzymuje się
I - VI wytypowanych przez nauczycieli i pedagogów szkolnych.
na poziomie roku ubiegłego. Tych zdarzeń było 169, w tym 1-no
Duchowieństwo reprezentował ks. Krzysztof Kujawa opiekujący
zabójstwo, 11-cie rozbojów, 16-cie kradzieży samochodów, 8 gróźb
karalnych, 5 przypadków znęcania się nad rodziną. Odnotowano też
2 samobójstwa nastolatków. Przekazał również, że w bieżącym roku
w areszcie śledczym znalazło się 24 tymczasowo aresztowanych, a
25-ciu uchylających się od odbycia kary dostarczono do zakładów
karnych. Przewidywane są dalsze zatrzymania.
E. Wójcik bardzo krytycznie odniósł się do wywiadu, jakiego
burmistrz Nowego Dworu Jacek Kowalski udzielił 11.02.2001 r.
Warszawskiemu Ośrodkowi Telewizyjnemu. Stwierdził mianowicie, że - Poszkodowani zgłaszają się do szeregowych pracowników
Policji. Nie jest więc prawdą, że z Policji są „wycieki” informacji
przed realizacją sprawy. Odnoszę się tutaj do wypowiedzi burmistrza Nowego Dworu wyemitowanej w Telewizyjnym Kurierze
Warszawskim dwa dni przed turniejem miast Nakło - Nowy Dwór
Mazowiecki w ramach reklamy naszego miasta.
Komendant za najważniejszy cel Policji uznał zmniejszenie
zdarzeń przestępczych. Zachęcał wszystkich do podjęcia działań
w zakresie profilaktyki i wspólnego realizowania opracowanych
przez Policję programów. Poinformował, że budżet Policji w 2001
r. jest niższy niż w 2000 r., a koszty jakie ponosi Policja wyższe.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Stanisław Kędziora podkreślił, że Rada określa kierunki działań w
odniesieniu do spraw bezpieczeństwa. Mówił, że „każdy z nas chce
się czuć bezpiecznie”, ale przestrzegał przed nieodpowiedzialnymi
ocenami działań Policji.
W dyskusji głos zabierali m.in. Waldemar Majchrzak - przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w Nowym Dworze,
który mówił, że powołany niedawno Komitet „Żyj bezpiecznie” i władze miasta chcą zainstalować w centrum miasta monitoring wizyjny;
Jan Jawny - komendant Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej i
Zdzisław Podwiązka - kierownik WOPR, którzy apelowali o wsparcie
finansowe dla kierowanych przez siebie jednostek.
W przyjętym stanowisku Rada zobowiązała Zarząd m.in. do podjęcia działań prowadzących do pozyskania środków finansowych
umożliwiających utworzenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wsparcia finansowego Powiatowej Społecznej
Straży Rybackiej i WOPR-u, zakupu dla Policji psa wykrywającego
narkotyki, doskonalenia procedur zapewniających skuteczność
postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
(k)

Bezpieczeństwo w powiecie

ŻYCIE NASIELSKA
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INFORMATOR
MIEJSKI
Komisariat Policji
tel. 997, Nasielsk 691-22-07, 691-2377

Ochotnicza Straż Pożarna
tel. 998, Nasielsk 691-22-88

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999, Nasielsk 693-09-99

Pogotowie Gazowe
tel. 691-22-22

Pogotowie Energetyczne Nasielsk

Z Redakcyjnej Poczty.
Do przemyślenia dla Rady i Zarządu
Obserwując ostatnio wydarzenia związane z praca samorządu nasielskiego,
dochodzę do wniosku ze przyczyna zaistniałej  sytuacji leży w pracy samej Rady
i Zarządu Miasta i Gminy.
Kiedy w lipcowym numerze z ubiegłego roku „Życia Nasielska” zwróciłem
się z prośbą o przedstawienie za pośrednictwem tej gazety , lub w inny sposób,
przez podanie do ogólnej wiadomości ,
w kinie, informacji o wykonaniu budżetu
za rok1999 i planie na 2000, liczyłem że
dla władz nasielskich nie będzie żadnego
problemu z przekazaniem tych informacji
.
Mimo że wrześniowe wydanie „ Życia
Nasielska „ przypomina Zarządowi o
potrzebie zrealizowania tego wniosku,

tel. 691-24-21
(po godz.15.00 Płońsk - tel. 662-2645)

Pogotowie Wodociągowe Nasielsk
tel. 691-24-96

Pogotowie Ratunkowe
wraz z ambulatorium dyżuruje
całodobowo w budynku Przychodni
przy ul. Sportowej w Nasielsku.

„Pomarańczowa linia”
Telefon zaufania dla osób z problemami alkoholowymi czynny:
wtorek - 16.00-20.00,
środa: 12.00-16.00, tel. 69-30-250.

Stacja Opieki - Centrum
Pielęgniarstwa Rodzinnego „Caritas”
Diecezji Płockiej
Gabinet zabiegowy w „Starej Plebanii”,
ul. Żwirki i Wigury 5 tel. 693-14-28, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.
7.30-19.00.
W soboty, niedziele i święta czynny jest
w godz. 8.00-10.00 i 16.00-18.00

Telekomunikacja Polska
Rozmównica T P S.A. czynna jest w
dni powszednie i w pracujące soboty
w godz. 7.00-21.00. W wolne soboty w
godz. 8.00-14.00. W niedziele w godz.
9.00-11.00.

Poczta Polska
Urząd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest
w dni powszednie i w pracujące soboty
w godz. 8.00-18.00. W soboty w godz.

sprawa została zbagatelizowana.
Społeczeństwo słucha różnych informacji ,w różny sposób przekazywanych.
Nie znając faktów nie może ich sprawiedliwie ocenić.
Dlatego by sprawy uregulować ponawiam
swoją propozycję ,aby w najbliższym wydaniu naszej samorządowej gazety podać.
– realizację budżetu za rok1999,2000
i plan na 2001 rok z podziałem na
poszczególne rozdziały i paragrafy,
zarówno pod względem finansowym i
rzeczowym.
– podać sumę należności  i zobowiązań  
na koniec każdego roku bilansowego.
Myślę że Rada nie ma czego się wstydzić
i ukrywać tych spraw przed społeczeństwem, co pozwoli na nawiązanie zerwanych związków ze społeczeństwem.

Repertuar filmowy
Kino „Niwa” miesiąc
kwiecień 2001
06 – 08.04 2001

„R eich” – sensacyjny, prod. USA.,
godz.1800

09 – 11.04. 2001

„Pokemon – film pierwszy” – animowany
film dla starszych dzieci, USA, godz1800

20 – 22.04 2001

„Cast Away. Poza światem” – przygodowy,
USA.,godz.1800

23 – 29.04.2001

„Przedwiośnie” – obyczajowy, Polska,
godz.1900

„Reich”

Nasi rodacy o swojsko brzmiących imionach Alex i Andre – należą do elitarnej
międzynarodowej grupy płatnych zabójców, której szefuje niejaki Klein. Po
kolejnej udanej akcji w Reichu czyli w
Niemczech, przyjeżdżają na zasłużone
wakacje w rodzinne strony na piękne polskie wybrzeże. Alex i Andre zdecydowanie
preferują tzw. czynny wypoczynek, więc
można ich spotkać raczej w nocnych klubach a nie na plaży. A oni w tych klubach
spotykają piękne I niebezpieczne kobiety.
I tak Andre, dla którego strzelić komuś w
głowę to bułka z masłem, od pierwszego
wejrzenia swych zimnych oczu zakochuje się w trój miejskiej „modelinie”
imieniem
Iwona. Natomiast Alex zawiera bliższą
znajomość z Olą nie wiedząc początkowo
że jest ona żoną strasznego Wieśka – bossa trójmiejskiej mafii. A z mafią Alex i
Andre stykają się wkrótce po przyjeździe
do Sopotu, gdy odziani w dresy nieco otyli
gangsterzy próbują ukraść merca Alexa,
za co spotyka ich zasłużona kara.…
Reżyseria Władysław Pasikowski,
wykonawcy: Bogusław Linda, Mirosław
Baka, Aleksandra Nieśpielak, Julia Rzepecka. Czas projekcji 120 min.
KKK

„Pokemon: film pierwszy”

Film opowiada historię wyjątkowego pojedynku – między sztucznie stworzonymi
w laboratorium Mewtwo I legendarnym
przodkiem Pokemonów – Mew. Mewtwo
powstał na skutek manipulacji genetycznych. Chcąc stworzyć szczególnego, niezwykle silnego Pokemona, naukowcy wykorzystali cząstkę DNA z włosa słynnego
Mew. Ich dziecko okazało się tak potężne,
że wkrótce zniszczyło laboratorium i swoich twórców. Zajmuje Nową wyspę i planuje podbicie świata wraz ze sztucznymi
monstrami. Przeszkodzić w tych niecnych
planach mogą tylko trenerzy i ich przyjaciele. Niespodziewanie pomoże im sam
wielki Mew. Czas projekcji 95 min.
KKK

„Cast Away − poza światem”

Tom Hanks pojawia się na ekranie jako
Chuck inżynier zajmujący się najnowocześniejszymi systemami łączności. Szybka
kariera zaspokaja ambicje, lecz powoduje
liczne rozłąki z jego towarzyszką życia,
Kelly. Katastrofa samolotu sprawia że
Chuckstaje się rozbitkiem na zagubionej,
samotnej wyspie. Jest w tym pewien paradoks: oto specjalista w dziedzinie która
jest nerwem współczesnej cywilizacji,
nagle odcięty od wszelkiego kontaktu z
drugim człowiekiem i skazany na życie
w warunkach „pierwotnych” Chuck musi
walczyć o przetrwanie.
Reżyseria Robert Zemeckis, występują:
Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy.
KKK

„Przedwiośnie”

Kolejna ekranizacja prozy Stefana Żeromskiego. Przedstawia losy Cezarego
Baryki oraz jego wędrówkę z Baku do
niepodległej Polski. Reżyseria Filip Bajon,
występują: Mateusz Damięcki, Krystyna
Janda, Janusz Gajos, Karolina Gruszka.
Czas projekcji 140 min.
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Tenis
stołowy
Brydż sportowy
W nasielskiej Hali Sportowej odbyły się Mistrzostwa Mazowsza seniorów w tenisie stołowym. Wśród kobiet zwyciężyła
Monika Peżyna z GLKS Nadarzyn przed Magdaleną Sikorską z
SKS 40 Warszawa, a wśród mężczyzn zwyciężył Filip Młynarski z
SKS 40 Warszawa przed Jackiem Wandachowiczem z SKS Alumn
Płock. Zwycięzcy turnieju wystąpili na Mistrzostwach Polski.

Piłka
nożna
Rozpoczęta runda wiosenna IV ligi piłki nożnej dla piłkarzy
Żbika Nasielsk nie była zbyt udana. W pierwszym inauguracyjnym spotkaniu w Nasielsku doznali oni porażki 3:0 z Wichrem
Strzegowo. Drugi mecz na wyjeździe w Kuczborku zakończył
się remisem 2:2 z miejscową Borutą.

Szanowni Mieszkańcy Miasta
i Wiosek naszej gminy

Okres wiosenny i zbliżające się święta mobilizują nas do robienia porządków w domu i na swojej posesji – gospodarstwie.
Przy robieniu porządków należy jednak pamiętać, że śmieci
przekazujemy na wysypisko śmieci, makulaturę, złom, szkło
oddajemy do punktów skupu, tym samym przyczyniamy się do
ochrony środowiska naturalnego naszego terenu.
Straże pożarne przypominają o zakazie wypalania traw, pozostałości roślinnych na polach w rejonach lasów, przy drogach. W
przypadku stwierdzenia takich przypadków odpowiednie służby
porządkowe będą kierowały wnioski do Kolegium Orzekającego.
Uprasza się wszystkich kierowników, Prezesów, Dyrektorów
zakładów pracy, przewodniczących Rad Osiedli, Rad Sołeckich
o dopilnowanie porządkowania terenów im podległych, by tym
samym uniknąć powstania pożarów.
Rok ubiegły obfitował w dużą ilość pożarów co spowodowało
wyższe koszty utrzymania straży pożarnych. Wiele z tych zdarzeń
było spowodowanych nierozwagą mieszkańców naszej gminy.
Z.Z.

Ogłoszenia drobne
–

Sprzedam działkę z rozpoczętą budową (bliźniak) ul. Anny
Jagielonki tel.0606 345 607 po 18-tej

–

Sprzedam M4 w Nasielsku tel.0 605 387 895

–

Sprzedam nowe okno PCV Plastmo z szybą K-3 wymiary
120x150 nie dzielone tel. 0 603 374343

–

AVON - praca dodatkowa tel. 69 31 470 0 603 54 62 10

–

Dodatkowa praca sprzedaż bezpośrednia kosmetyków AVON
697 89 72

–

Kupię grunty orne lub gospodarstwo tel. 0 502 056 010

–

Sprzedam dwie betoniarki 400 litrowe, zagęszczarkę do kostki
80 kg i dwa stoły wibracyjne; opryskiwacz ogrodniczy 100 l;
widlak spalinowy RAK-4 tel. 69 12 569

Odbyły się dwa kolejne turnieje par w brydżu sportowym zaliczane do klasyfikacji „Grand Prix” `2001. W „Karnawałowym”,
który odbył się 16 lutego wzięło udział osiem par, a 2 marca w
turnieju „Marcowym” stawiło się już dziesięć par. Rywalizacja
jest bardzo ciekawa. Każde zawody wygrywa inna para, a różnice punktowe są niewielkie. Współzawodnictwo nasielskich
brydżystów dostarcza coraz większych emocji.
Wyniki turnieju „Karnawałowego”:
1. Tadeusz Czeremużyński i Dariusz Wydra
2. Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski
3. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński
4. Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra
5. Adam Banasiuk i Andrzej Żuliński
6. Janusz Czyżewski i Maciej Osiński
7. Adam Duczman i Marek Rębecki
8. Józef Dobrowolski i Zbigniew Michalski
Wyniki turnieju „Marcowego”:
1. Adam Duczman i Marek Rębecki
2. Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski
3. Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski
4. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński
5. Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra
6. Adam Banasiuk i Andrzej Żuliński
7. Janusz Czyżewski i Maciej Osiński
8. Tadeusz Czeremużyński i Dariusz Wydra
9. Tadeusz Gąsiorowski i Wojciech Zaciewski
10. Józef Dobrowolski i Zbigniew Michalski

83 pkt
75 pkt
69 pkt
64 pkt
62 pkt
60 pkt
46 pkt
45 pkt

132 pkt
118 pkt
117 pkt
113 pkt
109 pkt
109 pkt
104 pkt
103 pkt
90 pkt
82 pkt

Opracował: Piotr Kowalski

Niesamowity wynik Renaty Mauer – Różańskiej.

Same
dziesiątki.
Wszyscy jesteśmy zafascynowani wspaniałymi skokami Adama

Małysza. O nim rozmawiają najczęściej miłośnicy sportu w Polsce.
Nie wszyscy dostrzegają, że i inni nasi sportowcy osiągają wyniki
zasługujące na uwagę. W cień historii odeszły nawet sukcesy olimpijczyków z Sydney. Gdy obecnie media wspominają o Renacie Mauer,
to najczęściej czynią to w aspekcie rzeczywiście wspaniałych wyników
Małysza. Informują i przypominają, że z tą dwójką współpracuje ten
sam psycholog – dr Jan Blecharz.
Uwadze wielu kibiców umknął wynik, jaki w pierwszym miesiącu nowego tysiąclecia na zawodach strzeleckich w Monachium
uzyskała nasza mistrzyni olimpijska Renata Mauer – Różańska.
W konkurencji – karabinek pneumatyczny oddaje się 40 strzałów.
Wszystkie pociski wystrzelone przez Renatę trafiały w samo centrum tarcz, czyli w dziesiątki. Uzyskała więc w sumie 400 punktów,
co jest absolutnym rekordem. Taki wynik uzyskała przed Renatą
tylko jedna zawodniczka. Cztery lata temu i też w Monachium 400
punktów uzyskała Szwajcarka Gabi Birman.
Rok obecny jest rokiem poolimpijskim. Wielcy sportowcy
wykorzystują go na odpoczynek, leczenie kontuzji i załatwianie
ważnych życiowych spraw. W chwili obecnej najważniejszą
sprawą dla złotej Renaty jest obrona pracy magisterskiej. Cieszy
jednak to, że nadal utrzymuje olimpijską formę. Wynik przez nią
uzyskany jest porównywalny z rekordowymi skokami Małysza.
AZ.
Z ostatniej chwili: Renata Mauer - Różańska zajęła 11 miejsce
w mistrzostwach Europy w strzelaniu z broni pneumatycznej. Nie
umniejsza to wcale jej pozycji w sportowym światku strzeleckim.
Podobnie - czwarte miejsce Adama Małysza w ostatnim turnieju
na mamuciej skoczni w Planicy nie może być powodem do niezadowolenia dla jego kibiców. Ponadto: przyjemnie jest słuchać tego,
co mówi o sukcesach Renaty Mauer i Roberta Korzeniowskiego
najbardziej znany i ceniony obecnie polski sportowiec – Adam
Małysz.
AZ.

