(...) Chwieją się na gałązkach pączki
dzikiej gruszy
I przez powietrze w niebo szczęśliwe
i święte,
Ślą pachnące uśmiechy swej
różowej duszy.
(K. Wierzyński)
Życzenia radosnych, zdrowych
Świąt Wielkanocnych,
smacznego Święconego – symbolu odradzającego
się życia – wszystkim Mieszkańcom Gminy
składa Burmistrz i Zarząd

Radosnych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
Wszystkim Czytelnikom
życzy
Redakcja Życia Nasielska

Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie
Serce ci na wskroś przepali.
Gdy grom się zbliża, pospiesz do Krzyża,
On ciebie wesprze, ocali.

Uroczysta Droga Krzyżowa

wydarzenia, które miały miejsce w czasie
pochodu Chrystusa z Krzyżem na Kalwarię. Wierni przechodząc od stacji do
stacji rozważają poszczególne wydarzenia
związane z każdą z nich. Symboli stacji
na naszych ulicach jeszcze nie ma i nie
są konieczne. Ale, któż wie, może kiedyś
wierni wzbogacą o ten element ulice naszego miasteczka?
dokończenie na str. 7

Złote gody

W środę 21 marca w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Nasielsku miała miejsce
niecodzienna uroczystość. Aż pięć par z
terenu naszej gminy otrzymało medale
za długoletnie pożycie małżeńskie. Oto
nazwiska jubilatów:
Czesława i Stefan Jackowscy
z Cegielni Psuckiej,
Teresa i Jan Słonczewscy z Pianowa,
Kazimiera i Franciszek Łuszczewscy
z Dobrej Woli,
Marianna i Roman Ludoszewscy z Nuny,
Wiesława i Bohdan Ostrowscy
z Nasielska.

Droga Krzyżowa na ulicach Nasielska
Od kilku lat jedno z piątkowych nabożeństw Drogi Krzyżowej w parafii
św. Wojciecha ma charakter szczególny,
ponieważ nie odbywa się w kościele, lecz
na ulicach naszego miasteczka. I chociaż
zwyczaj ten jest u nas stosunkowo młody, to już wrósł w naszą wielkopostną
tradycję i z roku na rok uczestniczy w

tym wyjątkowym nabożeństwie coraz
więcej parafian. Co więcej, na tę Drogę
Krzyżową przybywają wierni z parafii
sąsiednich.
Jednym z ważniejszych elementów
Drogi Krzyżowej są stacje. Jest ich
czternaście. W kościołach symbolizują
je obrazy lub rzeźby przedstawiające

Medale te przyznaje Prezydent Rzeczpospolitej parom, które przeżyły ze sobą w
związku małżeńskim 50 lat.
Zgromadzeni w sali toastów jubilaci,
przedstawiciele władz samorządowych
i przybyli na tą uroczystość goście wydokończenie na str. 7
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Z prac Zarządu Miejskiego
Długim był miesiąc marzec dla nasielskiego samorządu Pięć razy, na cotygodniowych
spotkaniach obradował Zarząd Miejski
01.03 Zarząd Miejski przygotował i
zaakceptował aneks do umowy dzierżawy
działki wykorzystywanej jako targowica
przy ul, Lipowej w Nasielsku. W związku
z brakiem zgody współwłaścicieli działki
na dalsze wykorzystywanie tego gruntu,
zostały zmienione : okres dzierżawy, terminy płatności okres użytkowania.
Przygotowano też aneks do porozumienia z gminą Wieliszew w sprawie refundacji płatności, poniesionych ze środków
własnych gminy Nasielsk na opracowanie
i wykonanie projektu budowlano wykonawczego wysypiska odpadów stałych. Powyższa propozycja została zaakceptowana.
Zarząd Miejski spotkał się z przedstawicielami Rady Rodziców z Zespołu Szkół
nr.2 w Pieścirogach. Jest tam bardzo trudna sytuacja związana z poważną awarią
centralnego ogrzewania Nie tylko szkoła
jest nie dogrzana lecz również występuje duże zagrożenie dla bezpieczeństwa
uczących się tam dzieci. Członkowie Rady
zwracają się o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Zarząd zdecydował o konieczności
znalezienia środków na usunięcie awarii
a w najbliższym czasie o remoncie całej
instalacji centralnego ogrzewania szkoły.
Prosił też o pomoc w realizacji tego zamiaru Komitet Rodzicielski Zespołu Szkół.
Zarząd zaakceptował projekt umowy
zlecającej bieżącą konserwację i eksploatację wodociągów wiejskich w Nunie i
Psucinie zakładowi Usług Wodnych w
Mławie.
Zapoznano się z decyzją Wojewody Mazowieckiego o przekazaniu nieodpłatnym
działki położonej w Nasielsku przy ul Sportowej na której jest Przychodnia Rejonowa
na rzecz powiatu nowodworskiego.
Zarząd rozpatrzył podanie firmy „
Hydrocentrum SA„o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Z uwagi na trudną
sytuację finansową gminy podanie zostało
załatwione odmownie.
Kierownictwo samorządu zatwierdziło
przedstawiony przez p. A. Tyc program
„Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nasielsk w 2001 roku i
zdecydowano przeznaczyć odpowiednie
środki finansowe w projekcie budżetu.
KKK

Na następnym posiedzeniu w dniu
6.03.Zarząd Miejski rozpatrzył propozycje waloryzacji stawek czynszowych za
lokale użytkowe, przedstawione przez
dyrektora ZGKiM w Nasielsku – p. W.
Sierzputowskiego. Wobec braku regulacji
cen w latach ubiegłych zaproponowano
by regulację przeprowadzić w dwóch
etapach: w lipcu i styczniu o procent inflacji ogłoszony przez GUS na dany rok.
Waloryzacja rozpoczęła by się od stycznia
2002 roku. Jednocześnie przyjęto jednogłośnie propozycję utrzymania obecnej

kalkulacyjnej ceny 1m 2 powierzchni
lokali mieszkalnych administrowanych
przez ZGKiM. Zaakceptowano propozycje
zmian cen za wywóz nieczystości z koszy
ulicznych, nieczystości stałych typowych
i nietypowych, kalkulacji ceny za 1m2
omiatanej powierzchni. Jednocześnie
Przewodniczący Zarządu zlecił dyrektorowi ZGKiM uaktualnienie pomiarów
terenów przeznaczonych do omiatania
przez pracowników tego zakładu.
Pani M. Lewandowska – kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
przedstawiła Zarządowi projekty uchwał
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Nasielsk dotyczących:
– terenów wsi Paulinowo
– terenów wsi Nuna
– miasta Nasielska
– terenów wsi Studzianki,Dębinki, Miękoszyn, Miękoszynek w rejonie stacji PKP.
Zarząd zaaprobował w/w projekty uchwał
i przedstawi je na najbliższej sesji Rady
do uchwalenia.
Zarząd zapoznał się i akceptował projekt zmiany uchwały Rady Miejskiej w
Nasielsku dotyczący zmian w statucie Nasielskiego Ośrodka Kultury przedstawiony
przez dyrektora tego Ośrodka - pana A.
Stamirowskiego. Do wprowadzenia zmian
obliguje ustawa Sejmu w sprawie prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury. Projekt zmiany zostanie
przedstawiony na sesji Rady Miejskiej.
Członkowie Zarządu dokonali analizy
stanu prawnego budynków gminnych w
których zamieszkują nauczyciele z terenu naszej gminy. Zarząd zlecił wydzielić
działkę na której znajduje się Dom Nauczyciela w Budach Siennickich. Jest to
pierwszy krok do umożliwienia nabywania
przez nauczycieli mieszkań służbowych w
których zamieszkują.
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Trzecie posiedzenie Zarządu miało
charakter wyjazdowy i odbyło się w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nasielsku. Omawiano
tam problemy związane z oczyszczaniem
miasta i gminy, wywozem i składowaniem
śmieci .Poruszano problemy wprowadzenia segregacji odpadów na terenie miasta
i gminy – wiąże się to z podniesieniem kultury ekologicznej naszego społeczeństwa.
Do edukacji proekologicznej należało by
przystąpić już teraz w szkołach poprzez
konkursy ,ulotki zabawy i inne programy.
W związku z budową nowego wysypiska w
Jaskółowie – inwestycji wspólnej z gminą
Wieliszew, koniecznym okazuje się spójne,
oparte na opracowanym razem harmonogramie- działanie obydwu partnerów w
gospodarce odpadami.
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Gośćmi na czwartym posiedzeniu w
miesiącu marcu Zarządu Miejskiego byli
przedstawiciele przedsiębiorstwa „ Instal”. Istniejąca od 33 lat firma obecnie
przeżywa kryzys. Przedstawiciele tego
zakładu zaproponowali w zamian za umorzenie zaległych podatków –bezczynszową
dzierżawę pomieszczeń w których obecnie
funkcjonuje Ośrodek Zdrowia na okres 5
lat. Jednocześnie „ Instal” przekazałby na
rzecz samorządu wszystkie wierzytelności
należne od SP ZOZ w Pułtusku. Zarząd
jednogłośnie zdecydował o przekazaniu
tej sprawy do Komisji Budżetowej.
Zarząd Miejski wyraził zgodę na zakup
przez Zarząd GKiM równiarki do bieżącego
utrzymania dróg gruntowych na terenie
gminy. Jednocześnie udzielono pełnomocnictwa p. dyrektorowi ZGKiM w nasielsku
do działa, w imieniu i na rzecz Zarządu
Miejskiego w sprawach realizacji zadań
własnych gminy a odnoszących się do bieżącego utrzymania w należytym stanie zasobów nieutwardzonych dróg gminnych.
Zarząd przekazał do Komisji Oświaty,  
w celu zaopiniowania, podania pracowników Szkoły Podstawowej w Popowie
Borowym , zwracających się do Zarządu
Miejskiego z prośbą o umożliwienie wykupu mieszkań służbowych.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył podanie
pani D. Zielińskiej z Nasielska o wyrażenie
zgody na nabycie zajmowanego lokalu
mieszkalnego z jednoczesnym rozłożeniem płatności w ratach.
Zarząd upoważnił członków tego gremium do reprezentowania samorządu
nasielskiego w czynnościach związanych
z nabyciem nieruchomości po byłej JW w
Chrcynnie od Agencji Mienia Wojskowego
w Warszawie.
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Ostatnie marcowe posiedzenie Zarządu
Miejskiego odbyło się 29.03.
Zarząd rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował podanie dyrektora NOK o przekazanie
w miesiącu marcu zwiększonej dotacji
budżetowej. Pieniądze te przeznaczone
zostaną na zapłatę za prace związane z
likwidacją awarii centralnego ogrzewania
w budynku NOK.
Rozpatrzone zostało przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowane podanie Zarządu
SKR-u w Nasielsku o odroczenie terminu
płatności podatku od nieruchomości za
miesiące II,III,IV do 31.07 b.r.
Zarząd przekazał do Komisji Oświaty
w celu zaopiniowania podanie nauczycieli
zamieszkałych w Domu Nauczyciela w
Cieksynie. Zwrócili się oni z prośbą o
umożliwienie im wykupu zajmowanych
lokali.
Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu
przetargu na wykonanie sanitariatów w
Szkole w Popowie Borowym. Prace mają
być zakończone do 31.08.b.r.
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Obradowała Rada
W dniu 9.03.2001 roku odbyła się
najdziwniejsza w historii naszego miasta
sesja Rady Miejskiej. Zwołana na wniosek
grupy ośmiu radnych opozycyjnych w
stosunku do programu działań Zarządu
Miejskiego przewidywała w porządku obrad  zaproponowanym przez tych radnych
między innymi:
– interpelacje i zapytania radnych, wraz z
odpowiedziami na zgłoszone problemy,
– informacje Zarządu Miejskiego w
kwestiach umowy z gminą Wieliszew
dotyczących wspólnej budowy wysypiska w Jaskółowie,
– realizacji uchwały Rady Miejskiej
dotyczącej nabycia nieruchomości po
JW w Chrcynnie,
– wyjaśnienia okoliczności przywozu
i składowania odpadów stałych pochodzących z poza terenu gminy, oraz
dyskusję na temat podziału środków
inwestycyjnych przeznaczonych do
realizacji na rok 2001.
Na tę sesję Rady Miejskiej licznie
przybyli mieszkańcy miasta i gminy poinformowani o obradach, ogłoszeniami
porozwieszanymi praktycznie na każdym
nasielskim drzewie.
W momencie ustalania porządku obrad Rady zgłoszony został przez radnego
Tadeusza Latkowskiego wniosek o odrzucenie wszystkich punktów zaplanowanej
sesji z wyjątkiem ostatniego tj. punktu:
„zamknięcie obrad Rady Miejskiej”.Uzasadniając swój wniosek radny stwierdził
że wszystkie proponowane punkty obrad
pokrywają się z porządkiem obrad sesji
która planowana jest na 14 marca.  Rozpoczęła się dyskusja pomiędzy  radnymi
o zasadność przedstawionego wniosku.
Również zebrani na sali obrad mieszkańcy
Nasielska  głośno wyrażali swoje niezadowolenie z takiej pracy Rady.
Poddano pod głosowanie zgłoszony
wniosek. Rada 12 głosami za ,9 przeciw
oraz 2 wstrzymujących się postanowiła
odrzucić wszystkie punkty obrad i zakończyć sesję. Sesja trwała ok.30 minut.
KKK

Po bardzo emocjonalnie i w ekspresowym tempie przeprowadzonej sesji z piątku 9 marca następne spotkanie radnych
nasielskich na sesji zaplanowano w środę
14 marca. Przewidując duże zainteresowanie mieszkańców postanowiono odbyć
obrady w sali kina.
Ustalanie porządku obrad zajęło naszym radnym ponad godzinę czasu. I tak
oprócz stałych punktów obrad zawierających sprawozdanie z prac Zarządu Miejskiego , odczytania i przyjęcia  protokołów
z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej ,
wysłuchania mieszkańców przybyłych na
sesję oraz zapytania i interpelacje radnych, porządek pracy Rady przewidywał
kontrowersyjne ,wzbudzające najwięcej
emocji punkty: odwołanie Przewodniczą-

cego Rady, odwołanie Zarządu Miejskiego,
odwołanie Burmistrza. Również na tej
sesji radni postanowili zatwierdzić plan
wydatków inwestycyjnych na bieżący
rok przygotowany przez Zarząd Miejski i
komisje Rady.
Po odczytaniu i przyjęciu protokołów
z poprzednich sesji Rady Miejskiej   Burmistrz  B. Mucha przystąpił do omówienia
problemów zgłoszonych przez radnego
Grabowskiego. Wyjaśnił, że przesunięcie
terminu podpisania aktu notarialnego własności obiektów po byłej JW w Chrcynnie
nastąpiło z powodów proceduralnych i
prawnych, (czas ogłoszenia o bezprzetargowej sprzedaży obiektów wynosi 6 tygodni).
Poruszona została też sprawa przywozu
i składowania śmieci na naszym terenie
przez firmę „RolLas”. Negatywna opinia,
wydana przez Burmistrza o składowaniu śmieci na terenie wsi Nuna została
uchylona przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze, pozostaje tylko jedna droga
–mieszkańcy Nuny muszą przystąpić do
społecznego protestu.
Omówił też działania Zarządu Miejskiego dotyczące współpracy z gminą
Wieliszew we wspólnej budowie składowiska odpadów. Porozumienie zawarte
ostatnio przez Zarząd dotyczy regulacji
spraw finansowych. Czynione są starania
o uzyskanie środków  finansowych z Narodowego funduszu Ochrony Srodowiska
w formie pożyczki, która będzie częściowo
umorzona.
Wśród wielu zapytań poruszano kwestie korespondencji pomiędzy Zarządem
Miejskim a Agencją Mienia Wojskowego w
sprawie nabycia obiektów Chrcynna,(dlaczego nie za symboliczną złotówkę?, oraz
dlaczego nie przekazano radnym kompletu
korespondencji w tej sprawie)Kto miałby
zarobić na odstąpieniu obiektów jednostki
wojskowej firmie „OLDCOWER”?
Po dłuższej dyskusji pomiędzy radnymi w poruszonych sprawach zakończono
tę część wstępną dyskusji udzielono
głosu mieszkańcom przybyłym na sesję.
Przedstawiane były różnorakie problemy
i sprawy z jakim borykają się na codzień
mieszkańcy gminy i miasta.
Mówiono o dokończeniu przerwanych
inwestycji na Nowej Wsi (wodociągi i gazyfikacja oraz położenie dywanika asfaltowego na odcinku drogi od Nowej Wsi do
Siennicy), podobny problem przedstawił
przedstawiciel Żabiczyna. Również mieszkańcy Nasielska, Pieściróg, Chrcynna
mówili o błotnistych, nie do przebycia po
deszczu ulicach i drogach, którymi trzeba
dojść do szkół i pracy.
Atmosfera na sali staje się burzliwa. Postawy roszczeniowe w stosunku do Rady i
Zarządu Miejskiego zaczynają przeważać
nad spokojną rzeczową argumentacją.
Padają też pytania do konkretnych radnych by wytłumaczyli swe działania, -w
domyśle – czy za takimi działaniami nie
kryje się zwyczajna prywata. Wszyscy
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zabierający głos przedstawiciele naszej
społeczności zauważają, że spory i podział
w gronie Rady nie mają nic wspólnego z
działaniami dla dobra lokalnego.
Odpowiedzi na wszystkie zapytania
udzielił Burmistrz B. Mucha.
Zapewnił zebranych że przedstawione
żądania w dużej mierze słuszne, są obecnie
nierealizowane tylko z jednego powodu –
braku środków finansowych które gmina
może przeznaczyć na inwestycje. Podjęto
się olbrzymiej jak na nasze warunki inwestycji – budowy oczyszczalni ścieków. Jest
ona niezbędna z kilku powodów- pozwoli
ona żyć mieszkańcom w normalnych warunkach, w przyszłości przyciągnie na
teren gminy inwestorów, którzy obecnie
nie chcą inwestować w kary za zanieczyszczanie środowiska. Wraz z inwestycjami
zmniejszy się bezrobocie ,powstaną nowe
miejsca pracy. Polepszy się standard życia
mieszkańców gminy. Podobna jest sytuacja z wysypiskiem odpadów. Pozwala na
zagospodarowanie nieużytków, stwarza
kilka miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców a jednocześnie korzyści odnosi
społeczność lokalna poprzez inwestycje
na drogach i na terenie szkoły(budowa
sanitariatów i szatni w szkole w Popowie
Borowym).
Wyjaśniając różnice pomiędzy projektami planu inwestycji opracowanym przez
komisję Rady a planem przygotowanym
przez Zarząd Miejski stwierdził że w
momencie podjęcia  przez Radę decyzji o
kupnie Chrcynna za kwotę 150,ooo zł, Zarząd Miejski zmuszony był przeprowadzić
korektę planu inwestycyjnego. Dlatego
też np. skreślono inwestycje na osiedlu
Pilsudskiego I iII ( kwota 65,ooo zł). Z
planu wypadły też inne projektowane
wcześniej do wykonania w bieżącym roku
prace. Mimo trudności chcemy by budżet
tegoroczny był zrównoważony po obydwu
stronach- dochodów i wydatków. Jeżeli
uda nam się doprowadzić do ściągnięcia należności od dłużników ( w kwocie
ok.1,5oo,ooozł) to mielibyśmy środki na
wykonanie prawie każdej zaplanowanej
inwestycji. Mamy nadzieję że odzyskamy
choć część długu.
Wracając do spraw inwestycji okołowysypiskowych w Jaskółowie zapewnił, że
prace te ruszą w momencie rozpoczęcia
budowy wysypiska.
Interpelacje i zapytania radnych to
następny punkt sesji.
Jak bumerang wracają problemy
straszliwego stanu części ulic Nasielska.
Radny M. Grubecki przypomina o reportażu fotograficznym pokazujący okropny
stan ulic w jego okręgu jaki przedstawił
na  jednej z poprzednich sesji Rady. Dopomina się o odpowiedz na interpelacją
pisemną złożoną do Zarządu a na którą
mimo, że minął termin nie ma odzewu.
Bumerangiem okazują się wcześniej
wyjaśniane sprawy  oczyszczalni i obiektów po byłej JW w Chrcynnie. Wraca
sprawa stanu finansów gminy i zadłużenia
spowodowanego przekroczeniem zadań
inwestycyjnych w ubiegłym roku   Znowu odżywają niezdrowe emocje. Radni
wzajemnie zarzucają sobie działanie na
szkodę społeczeństwa. Nie widać końca
słownym utarczkom. Tak bywa gdy bu-
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Obradowała Rada
dokończenie ze str. 3
dżet skromny a każdy chce z niego urwać
kawałek dla siebie.
Wreszcie postanowiono przystąpić
do omówienia i uchwalenia planu inwestycyjnego wraz z podziałem środków
rzeczowych na rok 2001.
Po przedstawieniu przez panią Skarbnik gminy projektu uchwały budżetowej
rozpoczęto dyskusję nad stanem finansów
gminnych Analizowano deficyt inwestycyjny z roku poprzedniego, stan i możliwości  
płynnego   uzyskiwania dochodów przez
gminę Radni  dopytywali się o zobowiązania wymagalne jak i niewymagalne.
W jakim stopniu wzrost niespłaconych
faktur za wykonane prace inwestycyjne w
ub. roku wpłynie na planowanie tegorocznych inwestycji.
Pani Aniela Rogalska w miarę możliwości starała się wyjaśnić wszystkie kwestie
związane z budżetem oraz wyjaśnić sposoby uzyskiwania dochodów i sposobów
regulowania należno.ci przez samorząd
gminny. Na koniec pan Burmistrz stwierdził że celem Zarządu   w tegorocznym
planie inwestycyjnym jest uzyskanie
takiej sytuacji gdzie bieżące inwestycje
nie będą przekładane na następny rok.
Radni I Olbryś i M .Grubecki zgłosili poprawki do  uchwały budżetowej. Pierwsza
poprawka wg której środki przeznaczone
na inwestycje drogowe Miękoszyn – Studzianki zostaną przekazane na inwestycje
w Nasielsku i Pieścirogach została odrzucona. Druga odrzucona poprawka to
wniosek G. Arciszewskiego o skierowaniu
środków inwestycyjnych z inwestycji drogowej w Pianowie na dokończenie budowy
szatni w szkole podstawowej w Nasielsku.
Postanowiono dokonać zmiany w formie
zapisu przeznaczenia funduszy na rezerwę
celową w oświacie do kwoty 100,000 zł.
W przeprowadzonym następnie głosowaniu całości budżetu uchwała 13 głosami
za ,przy 10 przeciwnych została przyjęta.
Również autopoprawka budżetowa przedstawiona przez p. skarbnik A. Rogalską
stosunkiem głosów 14 za, 4 wstrzymujących się ,przy braku przeciwnych została
przyjęta.
Kolejny punkt obrad Rady to najbardziej emocjonujący z wszystkich
dotychczasowych. Po przedstawieniu negatywnych opinii komisji Rewizyjnej oraz
komisji Oświaty w sprawie wniosku grupy
radnych o odwołanie Zarządu Miejskiego
w Nasielsku ustalono sposób głosowania
i powołano komisję Skrótacyjną.
Do decyzji Rady przedstawiono trzy
wnioski –
o odwołanie Przewodniczącego Zarządu
– B. Muchy,
o odwołanie Przewodniczącego Rady
Miejskiej – G. Duchnowskiego,
o odwołanie Zarządu Miejskiego.
W tajnym głosowaniu pierwszy wniosek
został odrzucony stosunkiem głosów 13
do10,przy 1 wstrzymującym się ,
Drugi odrzucono 15 głosami przeciw i 8 za
odwołaniem przewodniczącego Rady.
W trzecim głosowaniu tylko 10 radnych

było za odwołaniem Zarządu Miejskiego,
13 radnych było przeciwnych odwołaniu
obecnego składu Zarządu.
Po emocjach związanych z odbytymi głosowaniami radni przystąpili do podejmowania decyzji w sprawach  mniej stresujących.
Zmęczenie po wielogodzinnych obradach
dało się odczuć wszystkim zebranym. Radni
zaakceptowali wniosek o przyznanie prawa
pierwokupu działki p. Majewskim, przyjęli
proponowane przez Dyrektora M-GOPS
zasady odpłatności za usługi opiekuńcze,
postanowili przeznaczyć-  zgodnie z propozycją – środki finansowe w budżecie gminy
na dożywianie dzieci w gminie Nasielsk.
Uchwalono gminny program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2001 rok.
Dokonano zmiany w Statucie Nasielskiego Ośrodka Kultury zgodnie ze zmianami ustawowymi wprowadzonymi przez
Sejm R.P.
Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczące miasta
Nasielska i wsi podmiejskich też zostały
zaakceptowane przez obradujących.

STR. 4
Kontrowersje wzbudziły dwie następne
propozycje uchwał dotyczące zmian planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
wsi Paulinowo i wsi Studzianki, Dębinki,
Miękoszyn, Miękoszynek. Stwierdzono że
projekty zmian nie zostały odpowiednio
przygotowane (brak numerów działek
,brak map terenu ).podjęto decyzję by
zrezygnować z wprowadzania zmian   a
projekty odesłać do dopracowania w odpowiednich wydziałach Urzędu.
W ostatnim roboczym punkcie obrad
Burmistrz odpowiedział na zgłoszone
wcześniej interpelacje radnych . Przedstawił propozycje składu komisji przetargowej   na budowę oczyszczalni ścieków.
Przewodniczący Rady zaś wyjaśnił tryb
roztrzygnięcia odwołania p. S. Tyca – zostało ono skierowane do NSA który ma
wydać orzeczenie w tej spornej sprawie.
Odczytano też pisma skierowane do Rady.
Około godziny 1:00 w nocy 15,03 sesja
Rady Miejskiej została przez przewodniczącego zamknięta.
Wynotował S.W.

Z CYKLU BLISKO–BLIŻEJ

rys. J. Gałężewski
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1. Oczyszczalnia ścieków.

28 marca rozpoczęła się procedura przetargowa, której celem jest wyłonienie
wykonawcy następujących opracowań
projektowych: a) projektu oczyszczalni
ścieków dla Nasielska o przepustowości 2000m3 na dobę.   b)   projektu sieci
przesyłowej ścieków o długości 4500m,
c) projektu kanalizacji sanitarnej na osiedlach: Krupka i Kościuszki – Klonowa.
Do przetargu zgłosiło się 16 firm. Jego
rozstrzygnięcie nastąpi w kwietniu.
Oczyszczalnia ścieków jest najbardziej
potrzebną i oczekiwaną przez społeczeństwo inwestycją w naszej gminie. Jej
realizacja może przyciągnąć inwestorów,
co w efekcie zaowocowałoby nowymi
miejscami pracy. Oczyszczalnia ma chronić nasze środowisko naturalne. Sama
więc nie może temu środowisku szkodzić.
Rozwiązania w niej zastosowane będą
musiały spełniać wysokie wymogi Unii
Europejskiej. Strefa jej oddziaływania ma
się zamykać w obrębie zakładu.

2. Woda dla Cieksyna.

W najbliższych dniach odbędzie się procedura przetargowa na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie. Dzięki budowie
tej stacji będzie można zwodociągować 12
wsi w rejonie Cieksyna.

3. Wodociągi.

Wykonano już 70%   prac budowanego
wodociągu w Nowej Wronie. Woda do tej
wsi popłynie ze Stacji Uzdatniania Wody
w Woli Błędowskiej (gm. Pomiechówek).
Długość sieci wyniesie 7026m, długość
przyłączy – 1366m. Woda popłynie do 24
gospodarstw. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane
,,Truszkowski” z Nasielska. Termin realizacji – 30.06.
Zakład Urządzeń Wodnych z Mławy
buduje wodociąg w Chrcynnie. Popłynie
nim woda z SUW-u w Nunie. Długość
sieci wyniesie 6 179m, długość przyłączy
1023m. Wodę otrzymają 33 gospodarstwa.
Przewidywany termin realizacji – 30. 06.
Firma pana Truszkowskiego buduje wodociąg Mazewo – Słustowo. Do 48 gospodarstw
popłynie nim woda z SUW-u w Nasielsku.
Długość sieci – 6034m, długość przyłączy –
3095m. Termin wykonania 30. 06.
Ta sama firma przystąpi wkrótce do
budowy wodociągu w Morgach. Prace
zostaną zakończone do końca maja. Wodę
otrzymają 42 gospodarstwa domowe.
Długość sieci – 2843m, długość przyłączy – 1034m.

4. Drogi.

STR. 5
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Wznowione zostały prace przy budowie
drogi Broninek – Kędzierzawice. Wykonuje je Spółdzielnia Robót Budowlano

– Drogowych z Tłuszcza. Asfalt zostanie
położony na fragmencie drogi o długości
1000 m. Prace na tym odcinku   zostaną
zakończone do końca maja.
Rozpoczęły się doroczne pozimowe
remonty dróg gminnych. Polegają
one na profilowaniu ich nawierzchni
równiarką.
Pozimowej kosmetyki wymagają też
drogi miejskie. Przy krawężnikach i na
chodnikach zebrało się sporo piasku. Zamiatarka mechaniczna nie jest w stanie
go zebrać. Z piasku została oczyszczona  
droga wojewódzka. Władze samorządowe
przypominają właścicielom posesji o ich
obowiązku utrzymania czystości w pasie
drogowym przylegającym bezpośrednio
do posesji.  Wynika to z Gminnego Regulaminu Utrzymania Czystości.

5. Rolnictwo, hodowla, lasy.

Przewiduje się, że w roku bieżącym zostanie zalesionych około 50 ha nieużytków
(na wiosnę 30, jesienią 20). Zakup sadzonek zostanie sfinansowany z pieniędzy
Funduszu Ochrony Środowiska. Sprawy
zalesiania na terenie gminy koordynują
panowie – Andrzej Lasocki i Bogdan
Ruszkowski.
Pryszczyca wprawdzie  od nas daleko, ale
przygotowanie w zakresie ochrony przed
nią jest jak najbardziej potrzebna. Jak
informuje powiatowy lekarz weterynarii
w powiecie podjęto szereg działań, które
mają w pierwszym rzędzie zapobiec przedostaniu się tej groźnej choroby na teren
naszego powiatu. W lecznicach zgromadzono odpowiednią ilość sody kaustycznej, monitorowane są ubojnie, ograniczeniu uległ
obrót zwierzętami. Zalecono także, aby nie
wpuszczać do obór i chlewni osób postronnych. Wymieniłem tu tylko część podjętych
działań profilaktycznych. Przewidziane są
także określone procedury na wypadek,
gdyby pryszczyca mimo wszystkich podjętych zabezpieczeń do nas dotarła.

6. Wieści z Liceum
Ogólnokształcącego.

Kinga Sierzputowska z klasy IV b odniosła
duży sukces w olimpiadzie z języka polskiego. Dotarła do szczebla centralnego.
Finał na tym szczeblu odbył się w marcu.
Reprezentantka naszego Liceum zajęła w
nim bardzo dobre miejsce.
,,Archeologia wczesnośredniowiecznego
Mazowsza” to temat kolejnego wykładu
monograficznego dla młodzieży LO. Odbył się on w marcu. Wykładowcą był dr
Marek Dulynicz z Instytutu Archeologii i
Etnologii PAN w Warszawie.
W LO podjęte zostały kolejne prace remontowo – modernizacyjne mające na
celu poprawę estetyki i funkcjonalności
budynku. Tym razem modernizowane
będą toalety uczniowskie.
Zanotował AZ..

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
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.

ŻYCIE NASIELSKA
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Kronika policyjna

Za fałszywe oświadczenia prawdziwe dokumenty
1 marca został zatrzymany przez nasielską policję Dariusz W., który składając
fałszywe oświadczenie, próbował wyłudzić
z Wydziału Komunikacji prawo jazdy. Okazało się, że poprzedni dokument uprawniający do kierowania pojazdami utracił z
powodu jazdy w stanie nietrzeźwym.
19.03 w Wydziale Komunikacji w
Nasielsku został zatrzymany na próbie
wyłudzenia dokumentów Marcin K. z Nasielska. Przedstawiając fałszywe faktury
i kwity odprawy celnej chciał zarejestrować samochód.

Urodzaj na ...pijanych kierowców

W ostatnim okresie mimo zaostrzenia
przepisów Kodeksu Drogowego dotyczących prowadzenia pojazdów w stanie
nietrzeźwym, na terenie Nasielska zatrzymano aż 6 amatorów jazdy po pijanemu.
4.03. Marek S. kierował samochodem
mając we krwi 2,00 promila alkoholu, na
dodatek bez prawa jazdy.
9.03 Kazimierz M. zatrzymany do
kontroli drogowej na ulicy Cmentarnej w
Nasielsku nie posiadał prawa jazdy lecz
alkohol we krwi w ilości 2,24 promila.
11.03. aż 3 mieszkańców Nasielska
zostało zatrzymanych za kierowanie pojazdami po pijanemu. Edward M. siadł
za kierownicę samochodu mając we krwi
2,12 promila, Wojciech M. zawierał w
sobie 1,46 promila alkoholu kiedy jechał
ulicami Nasielska na swym rowerze. Również Andrzej W. siadł na rower mimo, że
wcześniej „zasilił się” dawką 2,90 promila
alkoholu.
14.03.na ulicy POW w Nasielsku zatrzymany został Kamil T., u którego wykryto
we krwi 2,13 promila alkoholu. Wszyscy
odpowiedzą przed Sądem za popełnione
przestępstwa.

Złom w cenie

21.03. na terenie firmy „Metal MarketBis” zatrzymany został Rafał Z. – mieszkaniec gminy Świercze, który próbował
skraść 134 kg złomu metali kolorowych.
22.03. zostało skradzione przez nieznanych sprawców 300 m. kabla telefonicznej
linii napowietrznej o wartości 4050 zł na
szkodę TP.SA.
22. została zatrzymana przez policjantów z K.P. Nasielsk na kradzieży ziemnego
kabla energetycznego Jolanta Ł.W tym
procederze pomocnikiem był nieletni
syn.
26.03. z terenu stacji PKP w Pieścirogach nieznani sprawcy dokonali kradzieży
6 szt. ciężarków naprężających linie trakcji
elektrycznej. Straty kolei oceniono na 1200
zł.

Rozpoczyna się sezon na...rowery

8.03. z bloku przy ul Warszawskiej
nieznani sprawcy skradli rower górski
wartości 550zł.
14.03 z dwóch komórek gospodarczych
znajdujących się przy ul Rynek zostały
skradzione przez nieznanych sprawców 3
rowery górskie o łącznej wartości 800 zł.
23.03. w Nasielsku przy ul Płońskiej

w bezpośrednim pościgu po dokonaniu
kradzieży zatrzymany został przez policję
Paweł L. Wraz z 4 innymi osobami skradł
rower dziecinny wartości 300 zł.

Tragiczny wypadek

11.03. na przejeździe kolejowym w Kosewie miał miejsce tragiczny wypadek. W
niewyjaśnionych okolicznościach Łukasz
A. - mieszkaniec Kosewy wjechał wprost
pod nadjeżdżający pociąg ekspresowy.
Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Włamania, kradzieże

Nocą 3 marca w Mazewie Dworskim z
niezamieszkałej posesji nieznani sprawcy
skradli butlę gazową 11kg, opryskiwacz,
rower górski o łącznej wartości 1500 zł.
na szkodę mieszkańca W-wy.
8.03. z terenu firmy „Unibruk” w Siennicy nieznani sprawcy skradli 2 akumulatory, 2 silniki elektryczne, 3 butle gazowe.
Zarządca firmy nie ocenił wysokości
poniesionych strat.

12.03. z terenu ogródków działkowych
na osiedlu Warszawska nieznani sprawcy
skradli 70 szt. gołębi o wartości 800zł.
Również tej samej nocy 2 złodziei
próbowało skraść z garażu na osiedlu
Warszawska „Fiata 126p”.Po wyłamaniu
zamka w drzwiach samochodu usiłowali
uruchomić auto. Spłoszeni przez domownika rzucili się do ucieczki. W wyniku
podjętych działań policja ustaliła jednego
ze sprawców – okazał się nim Krzysztof
K- mieszkaniec gminy Serock.

Nocą 23 na 24.03 w Cieksynie z nie zamkniętej obory nieznani sprawcy skradli
krowę maści czarno – białej o wartości 1200
zł.
28.03. w godzinach wieczornych w
Pieścirogach przy ul. Makowej pod nieobecność domowników nieznani sprawcy
dokonali włamania do domu jednorodzinnego skąd skradli dekoder „Cyfry+” odtwarzacz wideo, oraz pieniądze w kwocie
1500zł. powodując starty o wartości 5000
zł na szkodę pani Ewy Rz.
Na posesji Mariusza D. w Nasielsku
policja zabezpieczyła i odzyskała 8 szt.
skradzionych wcześniej słupków znaków
drogowych wartości 250 zł.

Wiosenna bezmyślność

W wyniku bezmyślnego wypalania traw
na łąkach i rowach w ostatnim okresie zaistniało wiele pożarów które doprowadziły
do dużych strat materialnych.
W wyniku wypalania suchej trawy
spłonął drewniany barak na terenie firmy
„Sajmex” przy ul. Płońskiej oraz domek
letniskowy nad Wkrą w Borkowie.
Olbrzymią bezmyślnością wykazali się
pracownicy ZGKiM w Nasielsku, którzy
podpalili trawę na terenie hydroforni
należącej do tego zakładu. W wyniku powstałego pożaru spaliła się nie tylko trawa  
ale i 0,5 hektara rosnącego nieopodal młodego sosnowego lasu będącego własnością
Barbary D. i 0,5 hektara zagajnika brzozowego pana Franciszka K. Straty oceniono
na ok.20,000 zł.
Wynotował W.M.

–

Nocą 15.03. w Nunie z niezamieszkałej posesji nieznani sprawcy skradli
pompę wodną, 100 m węża do wody, 100
m przewodu elektrycznego o łącznej
wartości 1000zł. na szkodę Grażyny K z
Legionowa.

–

Tej samej nocy nieznani sprawcy dokonali włamania do szkoły podstawowej w
Żabiczynie, skąd skradli telewizor, czajnik, telefon o łącznej wartości 2000zł.

–

–

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam działkę z rozpoczętą budową (bliźniak) ul. Anny Jagielonki
tel. 0 606 489 829
Pilnie sprzedam 2-pokojowe mieszkanie (44m2) na osiedlu Starzyńskiego
tel. 6930351 po 1600 0603 243 211
Wynajmę dom (2 pokoje, kuchnia) tel.
69 12 632
Jesteś kobietą, masz potrzeby zadzwoń
605 780 643

KONDOLENCJE
W dniu 27 marca br. zmarł

śp.
Romuald Fagas
współpracownik „Życia Nasielska”
który przez ponad 6 lat składał naszą gazetę
Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego składa Redakcja
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Kącik poezji

Uroczysta Droga Krzyżowa
dokończenie ze str. 1

Zmartwychwstał
Pan
Jasność na grobem wytrysła.
Działy się cuda i dziwy.
O świcie, przed wschodem słońca,
Zmartwychwstał Pan Jezus żywy.
Zadrżała! golgocka ziemia.
Zaryczał groty skała,
Która z głębi swej czeluści,
Święte Ciało oddawała.
Na nic zdał się głaz wtoczony,
I plugawa straż, co stała,
Która bacznie zwłok Chrystusa,
Dniem i nocą pilnowała.
Bóg zmartwychwstał jaśniejący,
Z chorągwią w przebitej ręce.
Uczniom swoim się ukazał,
Po krzyżowej krwawej męce.

W miejscowościach, w których to wielkopostne nabożeństwo było od dawna
sprawowane poza kościołami, zostały wybudowane niekiedy bardzo ozdobne stacje
– kapliczki. Słowo ,,kalwaria” zrosło się
trwale z nazwą ich miejscowości. Najbardziej znane to: Kalwaria Zebrzydowska,
Kalwaria Pacławska, Góra Kalwaria.
Najważniejszym elementem Drogi Krzyżowej jest Krzyż. W kościele niesie go
zazwyczaj ministrant. W czasie tego
wyjątkowego nabożeństwa Krzyż niosą
na zmianę przedstawiciele wszystkich
stanów, organizacji, zawodów, grup parafialnych. Tak było i w piątek 6 kwiet-

Złote Gody

dokończenie ze str. 1

słuchali hymnu państwowego. Następnie
życzenia jubilatom złożyli Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego pani Bożena
Kobusiak i Burmistrz Miasta Bernard Mucha. Medale wręczyli Burmistrz, Zastępca

nia. Krzyż niosły matki, ojcowie, dzieci,
młodzież, harcerze, strażacy, członkowie
Akcji Katolickiej, Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych, chóru parafialnego,
ministranci, nauczyciele, służba zdrowia.
Przepraszam tych, których tutaj nie wymieniłem. Do kościoła Krzyż wnieśli nasi
duszpasterze.
Uroczystemu wielkopostnemu nabożeństwu Drogi Krzyżowej odprawionemu
na ulicach naszego miasteczka przewodniczył proboszcz i dziekan nasielski ks.
prałat Kazimierz Śniegocki.
AZ.

Burmistrza pani Krystyna Raczkowskai i
Skarbnik pani Aniela Rogalska. Następnie przyszedł czas na gratulacje, toasty i
wspomnienia.
Mat.

Radość wielka świat obiega.
Świat w radości z swego Pana,
Co oblicze ziemi zmienił,
I pokonał moc szatana.
Matka Boska jest szczęśliwa.
Łzy radości z jej ócz płyną,
Widząc syna znów żywego,
Troski, żale ludu giną.
Alleluja! Leci światem,
Wiosna piękno swe odsłania.
Wdzięczne pienia z piersi płyną,
W dzień Pańskiego Zmartwychwstania!
Jerzy Różalski
Nasza redakcja składa wszystkim jubilatom
życzenia jeszcze wielu szczęśliwych wspólnie spędzonych lat.

Na Złote Gody

Drodzy państwo niech każdy z radości
zaszlocha
ile sporów po których na lody chodzi
się osobno
rumianków na dobranoc morałów
nad ranem
bo żona wciąż za mało teściowa za
dużo
ile min gdy się wstawało jak kogut
do boju
to co niby na niby ale trochę dalej
to co zaraz a wtedy o wiele za bardzo
i to co nie do końca jak życie w ogóle
wszystko potem jak nogi krzywe ale
swoje
małpa z małpą się kłóci jeśli małpę
kocha
Jan Twardowski

Jubilaci wznoszą toast
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Teatr wraca do Nasielska

Obiekty zabytkowe miasta i gminy
Nasielsk.

Gdzie jesteś Mały Książę...,
gdzie ?

W ubiegłorocznym grudniowym numerze ,,Życia Nasielska”, w artykule ,,Teatr
wraca do Nasielska”, informowałem, że
gimnazjalne kółko artystyczne ,,Za drogą”
pracujące w Zespole Szkół nr 1 zamierza
wystawić jednoaktówkę pt. ,,Mały Książę”. Minęły zaledwie cztery miesiące
od pierwszego spektaklu i już mieliśmy
możność oglądać kolejne efekty pracy
młodych artystów. Ten fakt cieszy. A przyznam szczerze, że kiedy usłyszałem o tych
planach, nie spodziewałem się prędkiej
ich realizacji. Zadanie wydawało mi się
zbyt trudne dla młodego, chociaż bardzo
ambitnego zespołu.
Antoine de Saint – Exupery nie pisał
swej powiastki (czy jak ktoś woli – poetyckiej opowieści) na scenę. Do tego jej
tematyka. Aktualna właściwie zawsze, ale
jakże trudna do zainscenizowania. Jak
bowiem przedstawić odmienne widzenie
wielu ludzkich problemów  przez dzieci
i dorosłych. A są to ważne problemy, jak
chociażby przyjaźń,   miłość, wierność,
dojrzałość, odpowiedzialność za drugiego
człowieka. I powracające wciąż pytanie o
to, co jest w życiu najważniejsze (być czy
mieć)?
O tym, jak trudnego zadania podjął się
opiekun gimnazjalnego kółka teatralnego
pan Krzysztof Zadroga i jego podopieczni
przekonywały mnie spostrzeżenia pewnej
grupy nauczycieli. ,,Mały Książę” to lektura szkolna. Z rozmów z uczniami wynikało
jednak, że rzadko któremu z nich udało się
przeczytać cały utwór. I wcale temu się nie
dziwię, bo jego specyfika polega na tym, że
jest on, według niektórych, przeznaczony
dla dzieci od lat 10 do 100.
Odpowiadając na pytanie postawione
w tytule informuję, że ,,Mały Książę”
zawitał do Nasielska w postaci spektaklu
teatralnego. Zespół ,,Za drogą” z Zespołu
Szkół nr 1 wystąpił z nim na scenie Nasielskiego Ośrodka Kultury już   8 razy.
Widzami byli uczniowie wszystkich trzech

gimnazjów naszej gminy i nasielskiej
szkoły podstawowej. Reakcja widowni
świadczyła, że przedstawienie bardzo się
podobało. Niektóre dzieci obejrzały je
nawet dwukrotnie. Symptomatyczne jest
też to, że wiele osób, którym nie udało się
dotychczas przebrnąć przez całą książkę,
ponownie ją wypożyczyły i   teraz, już z
własnej woli, ją przeczytały. To wszystko
świadczy, że moje wcześniejsze obawy
były przedwczesne. Przedstawienie było
znakomicie przygotowane i wykonane.
Słowa uznania należą się całemu zespołowi. W rolach głównych wystąpili: Kacper
Podgródny (Mały Książę), Natalia Ausfeld
(Róża), Kinga Łaszczewska i Małgorzata
Szostak (narratorki). W pozostałych rolach:
Sylwia Jeż, Anita Smolińska, Martyna
Borzym, Kamil Bednarski, Ewelina Golańska, Milena Konior, Adam Nagel, Zuzanna
Adamska, Kinga Kopka, Michał Ziółkowski, Małgorzata Żbikowska, Magdalena
Olbryś, Sylwia Zakrzewska, Magdalena
Tokarska, Eliza Osińska, Katarzyna Brzozowska. Scenografia: Angelika Kordowska,
Tobiasz Ciecierski, Adrianna Górecka.
Oprawa graficzna: Paweł Pająk, Paweł
Rasiński. Muzyka: Adam Nagel, Tomasz
Piątkowski. Reżyser i opiekun zespołu –
pan Krzysztof Zadroga.
AZ.

PS. Informacja dla osób, które pragnęłyby obejrzeć ,,Małego Księcia” w wykonaniu zespołu teatralnego nasielskiego
gimnazjum i jednocześnie pomóc Klaudii
Wnukowskiej – dziewczynce chorej na
białaczkę. Młodzi artyści zamierzają
zaprezentować swoje umiejętności dorosłej części społeczności naszego miasta
i gminy. Pieniądze uzyskane w czasie
tego spektaklu zespół chce przeznaczyć
na ratowanie życia Klaudii. Szczegółowe
informacje o spektaklu zostaną podane na

„Mały Książę” – scena finałowa			
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fot. K. Zadroga

Nasielsk
,,Kopcem” słynie.

Nie wiem, czy ktoś jest w stanie powiedzieć, ile mamy na terenie naszej gminy
obiektów zabytkowych. Ja w każdym razie
tego nie wiem. Z dostępnych mi dokumentów wynika, że jest ich 257. Myślę, że
jest to liczba nieaktualna, ponieważ wiele
obiektów zapisanych   w tej dokumentacji przestało istnieć. Od ostatnich zaś
inwentaryzacji tych obiektów minęło już
kilkadziesiąt lat i wiele nowszych budowli
powinno być już zapisanych w wykazach
obiektów zabytkowych.
Wszystkie zabytki podlegają ochronie.
Ważniejsze z nich wpisywane są do tzw. rejestru zabytków i podlegają one wtedy ochronie szczególnej. W takim rejestrze z terenu
naszej gminy zapisanych jest 11 obiektów. Są
to: kościół i jego najbliższe otoczenie w Cieksynie, ruiny pałacu i park w Chrcynnie,
park podworski w Czajkach, dwór i park
w Kosewie, park podworski w Lubominie,
kościół i grodzisko wczesnohistoryczne w
Nasielsku, parki podworskie w Pianowie
i Siennicy, zespół podworski w Lelewie,
cmentarzysko neolityczne w Zaborzu.
Najwcześniej do rejestru zabytków, bo
w r. 1952, zostało wpisane grodzisko zwane
popularnie KOPCEM. Wielu mieszkańców
naszej gminy wie, gdzie ono się znajduje.
Przypomnę więc tylko, że zlokalizowane jest pośród bagnistych łąk w dolinie
rzeczki Nasielnej, na jej prawym brzegu,
ok. 300 m. od drogi Nasielsk – Strzegocin.
Do rejestru wpisano je po terenowych
badaniach powierzchniowych, jakie w
roku 1951 prowadziła Pracownia Inwentaryzacji Grodzisk Kierownictwa Badań
nad Początkami Państwa Polskiego.
Od prawie dwóch wieków ,,Kopiec” kojarzony jest z zamkiem, który tu miał być
rzekomo zlokalizowany. Do powstania pewnego rodzaju legendy na ten temat przyczyniły się poprzez swoją twórczość literacką
dwie panie – Sabina Grzegorzewska i Anna
Zielińska. Na ten temat pisałem już kilkakrotnie w ,,Życiu Nasielska”. Starszych, a
jednocześnie wiarygodnych dokumentów
w tej sprawie nie udało mi się odnaleźć.
Sprawa ,,Kopca” i zamku znalazła swe
odbicie w dyskusji, jaka toczyła się w
czasie sesji popularno – naukowej zorganizowanej przez władze miasta w roku 1966
z okazji 900-lecia Nasielska. Naukowcy,
którzy głosili wówczas referaty, stwierdzili jednoznacznie, że dzieje miasta są  słabo
rozpoznane i potrzeba wielu lat rzetelnych
badań, aby móc poznać historię Nasielska. Po prawie czterdziestu latach trzeba
powiedzieć, że tego rodzaju badania na
szerszą skalę nie zostały podjęte.
Pewne początki zostały jednak zrobione. W roku 1967 na terenie grodziska
przeprowadzono sondażowe badania
wykopaliskowe. Archeologom pomagali
uczniowie nasielskiego LO. Przy okazji
stwierdzono, że teren kopca był w różnych
miejscach wielokrotnie rozkopywany.
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Separacja w polskim prawie jest instytucją stosunkowo młodą. Wprowadziła
ją do naszego systemu prawnego ustawa
z dnia 21 maja 1999r. o zmianie ustaw
– kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks
cywilny, kodeks postępowania cywilnego
i innych ustaw. Instytucja ta jest jednym
ze środków prawnych mających na celu
udzielenie pomocy małżonkom w razie
kryzysu w relacjach między nimi. Umożliwia zalegalizowanie separacji faktycznej
między małżonkami, a także skłania ich
do refleksji nad związkiem małżeńskim
oraz celowością rozwodu. Jest to instytucja przewidziana na sytuację, gdy w
małżeństwie dzieje się źle, ale istnieje
szansa na poprawę tego stanu rzeczy.
Separacja umożliwia kompleksowe osiągnięcie pewnych prawnych skutków (jak
np. rozdzielność majątkowa, czy orzeczenie o władzy rodzicielskiej), potrzebnych
małżonkom w takiej sytuacji, do osiągnięcia których przed wprowadzeniem
tej instytucji, konieczny był rozwód, albo
kilka cząstkowych orzeczeń sądu. Niewątpliwie umożliwia też wielu osobom zalegalizowanie kryzysu lub rozpadu związku
małżeńskiego w zgodzie z ich poglądami,
czy wyznawaną wiarą, nie dopuszczającą
rozwodu.
Separacji dotyczą przede wszystkim

art.611 do art.616 kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego. Kodeks przewiduje, że powodem wystąpienia do sądu z żądaniem
separacji może być tylko zupełny rozkład
pożycia między małżonkami. Wówczas
to sąd może orzec separację. Nie zrobi
tego jednak, jeżeli wskutek jej orzeczenia
miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, jak również,
gdy jej orzeczenie z innych względów
byłoby sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego. Sytuacja jest prostsza, gdy
takich dzieci nie ma. Wówczas sąd może
orzec separację na podstawie zgodnego
żądania małżonków.
Kodeks rodzinny stanowi, że orzeczenie separacji ma takie same skutki, jak
rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, z
pewnymi wyjątkami. Osoby z orzeczoną
separacją, od daty uprawomocnienia
się orzeczenia sądu, nie mogą zawierać
ponownie małżeństwa. Trwają oni nadal
formalnie w związku małżeńskim, chociaż
zwolnieni są od obowiązku wspólnego
pożycia. Małżonkowie obowiązani są natomiast do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Może to
dotyczyć spraw związanych np. z dziećmi,
czy pomocy (również wsparcia duchowego) w trudnych sytuacjach życiowych, w
których znalazł się drugi małżonek. Mał-

żonkowie mają też obowiązek wzajemnego
szacunku.
W wyroku orzekającym separację sąd
rozstrzyga m.in. o władzy rodzicielskiej
nad wspólnym małoletnim dzieckiem, o
kosztach, które każdy z małżonków będzie
obowiązany wykładać na rzecz dzieci oraz  
o sposobie korzystania przez małżonków
ze wspólnego mieszkania.
Istotne jest też to, że orzeczenie separacji powoduje z mocy prawa powstanie
między małżonkami rozdzielności majątkowej.
Separacja może zostać zniesiona
przez sąd na zgodne żądanie małżonków.
Wówczas   ustają jej skutki. Jest to więc
sytuacja, w której małżonkowie zgodnie
dochodzą do wniosku, że pragną nadal być
w związku małżeńskim i tworzyć rodzinę.
W przeciwnym razie zawsze (nawet bez
uprzedniego orzekania o separacji) istnieje możliwość żądania rozwodu przez
którekolwiek z nich.
Znosząc separację sąd zajmuje się również kwestią władzy rodzicielskiej oraz
rozdzielności majątkowej (na zgodne żądanie małżonków sąd może tę rozdzielność
utrzymać pomimo zniesienia separacji).
Separacja umożliwia małżonkom zastanowienie się nad ich związkiem. Może pomóc
im przetrwać kryzys, trudne chwile, które
przecież w życiu się zdarzają. Umożliwia
też zastanowienie się nad sensem zastosowania przez niezadowolonych ze związku
małżonków  środka „ekstremalnego”, jakim jest rozwód, przy jednoczesnym prawnym uporządkowaniu  relacji w rodzinie.
A. Sz.

Robili to prawdopodobnie miejscowi poszukiwacze skarbów.  Mimo wszystko stan
zachowania grodziska uznano za dobry.
Badaniami objęto część wnętrza grodziska oraz międzywale w południowej
jego części. Wykonano dwa wykopy. W
pierwszym (10 x 2 m) odsłonięto warstwę
kulturową o miąższności ponad 1 m. Nie
było śladów konstrukcji. Woda gruntowa
nie pozwoliła na głębszą penetrację tego
wykopu. Wykop II był mniejszy (5 x 2 m)
i głębszy (1,70 m). Odsłonięto fragment
wału o konstrukcji kamienno - ziemnej oraz

część fosy. W niej znaleziono fragmenty
nieobrobionego drewna. I tu na przeszkodzie dalszym badaniom stanęła woda.
Jak zaznaczyłem wcześniej, były to
archeologiczne badania sondażowe. Potrzeba ich kontynuacji. Brakuje na nie
pieniędzy. Jest jednak nadzieja, że i przy
niewielkich nakładach można poszerzyć
wiedzę   historyczną o naszej nasielskiej
ziemi. Szansą są zmiany w ramach reformy oświatowej, która wchodzi do szkół
ponadgimnazjalnych. Zwiastuny tych
zmian mamy już dzisiaj w nasielskich

szkołach średnich. Przykładem tego jest
wykład monograficzny dr Marka Dulynicza z Instytutu Archeologii i Etnologii
PAN w Warszawie na temat: ,,Archeologia
wczesnośredniowiecznego Mazowsza”.
Współpracą LO z archeologami zainteresowany jest też dyrektor szkoły p.
Zdzisław Suwiński. Jeszcze jako uczeń
szkoły, którą dzisiaj kieruje, brał udział w
pracach wykopaliskowych na nasielskim
,,Kopcu”. Być może wtedy zrodziło się
jego zamiłowanie do historii.
AZ.

PORADY PRAWNICZE
SEPARACJA

Nasielsk. Materiał zabytkowy

a-c - naczynia gliniane
miniaturowe, d - przęślik
gliniany, e, g - noże żelazne, f -  miniaturowe szydło
rogowe, h - pierścionek z
blaszki brązowej, i - żelazne
okucie wiadra
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RADY NA ODPADY

Czy warto wprowadzić segregację
surowców wtórnych?
Lawinowo rosnąca ilość odpadów komunalnych, trafiających na gminne wysypiska
wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań
zmniejszających strumień bezużytecznych  
śmieci. Zgodnie z kierunkiem wyznaczonym
przez Unię Europejską, przyjętym także
przez Polskę, wszystkie gminy zobowiązane
są do wprowadzenia systemu segregacji
surowców wtórnych.
Z ogólnej ilości śmieci wywożonej i
składowanej na wysypisku wydziela się
odpady, które po odpowiedniej przeróbce
można wykorzystać ponownie. Do surowców odzyskiwanych z odpadów należą:
szkło, plastik, metal (aluminium), papier,
odpady organiczne. Pozwala to na odzysk
i powtórne wykorzystanie 36% odpadów,
a jednocześnie znaczne zmniejszenie ilość
odpadów trafiających do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.
Ze śmieci należy oddzielić też odpady
niebezpieczne np.: baterie, opakowania po
lekach, lampy – wymagają one odpowiedniego zabezpieczenia i unieszkodliwienia.
Zbiórkę odpadów wtórnych można
prowadzić na terenie gospodarstw domowych lub w specjalnych zakładach
– sortowniach. Wyposażenie zakładów w
odpowiedni sprzęt jest bardzo kosztowne,
sortownie z reguły powstają w większych
miastach. Wydajniejszą i mniej kosztowną
metodą jest zbiórka u źródła. Polega ona
na sortowaniu śmieci w gospodarstwach
domowych. Na terenach o zabudowie wielorodzinnej i w wybranych newralgicznych
punktach miasta, ustawia się specjalne,
odpowiednio oznakowane pojemniki do
selektywnej zbiórki surowców wtórnych.
Na obszarach wiejskich i podmiejskich
lepszym rozwiązaniem jest ustawienie
małych, jednoskładnikowych pojemników
lub kolorowych worków foliowych. Jeden z  
pojemników lub worek przeznaczony jest
do odpadów mieszanych. W pozostałych
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Pojemnik L 1100
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gromadzi się odpowiednio: szkło, papier,
plastik itp.
Pojemniki i worki mogą być opróżniane regularnie, według harmonogramu,
wydzielonym transportem i kierowane
bezpośrednio do zakładów wykorzystania
lub przetwórstwa surowców wtórnych. W
pierwszym etapie realizacji selektywnej
zbiórki ustawiane są zbiorniki na surowce,
których udział w odpadach jest znaczący.
Za wywóz śmieci mieszanych ludność
ponosi opłaty, natomiast wywóz surowców
posegregowanych jest bezpłatny, przynajmniej przez kilka pierwszych lat.
Ponieważ segregacja surowców wymaga
od każdego mieszkańca pewnego wysiłku
i zaangażowania – należy zadać sobie
pytania: jaki jest sens mojego udziału w
systemie segregacji odpadów?, czy opłaca
mi się segregacja?, czy nie lepiej gromadzić
wszystkie śmieci razem?
Korzyści płynące z segregacji surowców:
– mniej odpadów trafia na wysypisko,
dzięki czemu wydłuża się okres jego użytkowania,
– posegregowane surowce przynoszą korzyści ekonomiczne: zostają przetworzone
w kolejny produkt, co pozwala zaoszczędzić
surowce,
– osoby decydujące się na segregację
płacą mniej za wywóz śmieci, ponieważ
płacą jedynie za śmieci mieszane.
Dzięki dobrej współpracy z Zarządem Gminy możliwe jest wprowadzenie systemu segregacji odpadów, jednak bez zrozumienia i
poparcia społeczeństwa system ten nie zda
egzaminu. Chyba każdemu mieszkańcowi
gminy Nasielsk powinno zależeć, aby jego
gmina rozwijała się proekologicznie i zgodnie z europejskimi tendencjami.
Referat Oczyszczania Miasta
mgr inż. Sylwia Pawlak
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Pojemnik SM 110

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje o możliwości nabycia
pojemników na śmieci ogólne. W sprzedaży są pojemniki:
– małe SM 110 o pojemności 0,11 m3
– duże L 1100 o pojemności 1,1 m3
Cena małego pojemnika wynosi 80 zł – wywóz śmieci kosztuje 5,35 zł. Duży pojemnik
kosztuje 820 zł, zaś wywóz odpadów z niego – 53,5 zł. Pojemniki te można zakupić w
ZGKiM, ul. Płońska 43, pokój nr 6, tel. 691-23-64.
ZGKiM pragnie złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Dyrektor i Pracownicy

Repertuar filmowy

Kino „Niwa”
KWIECIEŃ

20 – 22.04 2001

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

23 – 29.04.2001.

„Przedwiośnie”
– obyczajowy, Polska, godz.1900

27 –29.04.2001

„Blair Witch Project – 2”
- thriller, prod.USA, godz.2000

4 – 6.05.2001

„Dowód życia”
– sensacyjny, prod.USA,godz.1700
„Dracula”
– horror, prod.USA, godz.1900
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.
KKK

„Blair Witch Project – 2” Pięcioro bohaterów Księgi cieni: Blair Witch Project jest
głęboko zafascynowana filmem „The Blair
Witch Project”. Wędrują oni niebezpieczną drogą, aby dotrzeć w ciemne i groźne
miejsce, gdzie granica pomiędzy prawdą a
zmyśleniem zaciera się, by zniknąć zupełnie
. Wpadają w wir straszliwego zła, którego
przyczyny – ludzkie lub nadprzyrodzone- pozostają nieodgadnione i wywołują
prawdziwy dreszcz grozy. Spędzają dziwną
noc na jednym z bardziej złowrogich miejsc
należących do Czarnych Wzgórz. Kiedy budzą się rano, przed ich oczami rozgrywa się
scena zniszczenia a oni sami nie pamiętają
, aby w ogóle kładli się spać. Postanawiają
więc wrócić do opuszczonego magazynu
należącego do Jeffa – organizatora wyprawy na Blair Witch –aby przedyskutować
i zrozumieć to co się stało. Ale kiedy Jeff
prowadzi ich przez chwiejący się most i
otwiera metalowe drzwi przy akompaniamencie szczekających psów, staje się jasne
że wkraczają oni do miejsca które wcale nie
jest bardziej bezpieczne niż las  który właśnie opuścili. Wewnątrz, legenda zaczyna
zamieniać się w rzeczywistość, a pięcioro
młodych ludzi dostaje się w potrzask koszmaru. Nie mogą z niego uciec, tak jak nie
mogą uciec swoim opętanym umysłom.
Zbyt późno uświadamiają sobie, że kiedy
wyszli z lasu, wcale nie byli sami. Reżyseria Joe Berlinger, występują: Kim Director, Jeffrey Donovan, Erica Leehrsen.
Czas projekcji90 min.
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Piłka
nożna
Tenis
stołowy
W dalszym ciągu nie wiedzie się piłkaW dniach 7 i 8 kwietnia br. w nasielskiej hali sportowej odbyły się drużynowe i inrzom nasielskiego Żbika w rozgrywkach
IV ligi. Doznali oni trzech kolejnych porażek: z Ostrowią 1:2, z Łomiankami 0:8
i Kasztelanem Sierpc 1:3. Zdecydowanie
lepiej grają juniorzy młodsi, którzy rozgromili rówieśników z Ursusa 27:0.
Pozostałe drużyny z naszej gminy występujące w A i C klasie grają ze zmiennym
szczęściem. Ich wyniki i tabele podamy w
następnym numerze.

dywidualne Mistrzostwa Mazowsza juniorów i juniorek.
W turnieju drużynowym wśród juniorów zwyciężył SKS Alum Płock, przed UKS
Wąsewo, GLKS Nadarzyn i SKS Słubice, a wśród juniorek: Pogoń Siedlce przed GLKS
Nadarzyn, Bronią Radom i UKS Iskra Sońsk. Wszystkie te zespoły zakwalifikowały się
do półfinałów Mistrzostw Polski.
W turnieju indywidualnym wśród juniorów zwyciężył Piotr Lewandowski przed
Michałem Lewandowskim (Alumn Płock), a wśród juniorek Katarzyna Sabat (Broń
Radom) przed Magdaleną Sikorską (SKS 40 Warszawa), Katarzyną Jelonek (GLKS
Nadarzyn) i Anetą Teklińską (Iskra Sońsk).

Wielkanocna krzyżówka

Znaczenie haseł pionowo:
1 – smutna kobieta w czerni // według
niego wykonujesz smakołyki \ 2 – w niej
nauczysz się czytać i pisać \ 3 – tętnica //  
otrzymuje ją wyróżniony \ 4 – letni domek
na działce \ 5 – stan cywilny –wolny ,nie
kawaler // solenizantka z 26 .04    \ 6 – może
być dzika lub dziennikarska \ 7 – kończysz
na niej bieg // pojazd jednośladowy ,nie
motor \ 8 – w przysłowiu: nie warta za
wyprawkę \ 9 – masz go nad głową // gdy
znajduje się w kieszeni to brak ci pieniędzy \ 10 – może być na sprawunki lub na
śmieci \ 11 – może być prosta ,krzywa lub
falista // poważna kobieta w starszym wieku \ 12 – jezioro z Kruszwicą \ 13 – tafle w
oknie // chwast polny \ 14 – piękny kwiat
ogrodowy z rodziny \ 15 – siły zbrojne //
staropolski sklepikarz.
W rozwiązaniu prosimy podać hasło
wypisane z diagramu z kratek ponumerowanych w prawym górnym rogu. Rozwiązania prosimy nadsyłać na adres redakcji
do dnia 7.05 2001 roku.

C MYK

Znaczenie haseł poziomo:
A – sportowiec, mistrz, wyróżniany medalami \ B – na nich wyrasta ciasto \ C – średnia szkoła zawodowa \ D – kawałek materiału łączący dwa brzegi / E – piękny kwiat
ogrodowy // leśny owoc lub zdrobnienie
żeńskiego imienia \ F – atrybut urzędnika
\ G – staropolskie ciasto // ludowy zespół
muzyczny \ H – zabawa  uliczna ,pochód
ulicami miasta z udziałem ukwieconych
pojazdów ,głównie we Włoszech \ I – kraj
w Ameryce Srodkowej ze słynnym kanałem // inaczej – smolista szczapa drewna \
J – pełno jej w kominie \K – odmierza czas
// w niej pasta do zębów \ L - ... nie zdobi
człowieka \ Ł – propozycja ,zamysł // na
alufeldze \ M. –biały w kinie \ N – wielkość
do porównania // paryski łobuziak.

