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W 80 rocznlce bitwY nad Wkrlj

Uroczystosci wBor owie
w

srod~ 16 Sierpnia 0 godz.

-17 w okolicach moslu w Borko·
wie odb~dCj silil wspolne - powia
towe i gminne uroGzystosci upa
mi~lnlajqce 80 rocznic~ bitwy
nad Wkrq.
W programie przewidziane

go, apeI poleglych. W uroczy
stosciach weimie udzial kom
pania honorowa Wojska Pol
skiego.
Na tfil patriotycznq uroczy
stosc organizatorzy serdecznie
zapraszajq mieszkancow po

Prace przy montazu pomnika

jest odslonil;cie pomnika -obeli
sku poswil;conego tel bltwie,
uroczysta Msza Sw. kone lebro
wana z udzialem biskupa ploc
kiego ks. prof. Stanlslawa Wiel
gusa, kr6tki wyktad historycz.ny
ks. prof. Micha/a Grzybowskie

wiatu nowodworskiego. Szcze
golnie zas licZq na obecnosc
mieszkanc6w gminy Nasielsk I
gosci sp~dzajCjcych wakacje w
tel gminle.

3 sierpnia Nasieisk po raz 6s
my goscil plelgrzymow z diece
1.]1 elckiej w~druJqcych od ostat·
nich dnl lipca do polowy sierpnia
z p6/nocno-wschodniej Polski
do Jasnog6rskiej Pani. Sq oni tu
oczekiwani i zawsze serdecznie
wltani. Wsr6d pqtnik6w byli tacy.
kt6rzy w Nasielsku goscili po raz
6smy. Takie wsrod nasielskich
para/ian bylo wiele takich os6b,
kt6re jui po raz 6smy poprzez

skromny POczlilstunek okazujC(
utrudzonyrn wlildrowcom serce,
Niekt6rzy z wltaj(jcych za kilka
dni saml wyruszq z Plocka na
trasy pie/!;Jrzymiej w~dr6wkj. Nie
zabraklo I tych nasielskich para
lian, klorzy kllka dni wczes liej z
pielgrzymkq suwalskq wlildro

Paralia Cieksyn

powitala nowego proboszcza
Wakacie Sq okresem zmian w
obsadzie kadrowej w parafiacll. W
roku obecnym zmiany lakle nast,!
plly r6wnlei w paraliach naszej
gminY. NaJwainiejszCj z nich jest
przepkie dotychczasowego pro
boszcza paratii Cieksyn ks. kano
nika Adama Stanisz8wskieao do
parafii PnJe'NO (k. Wyszkowa). Ob
j'll on lam rowniei slanowisko pro
boszcza. Na proboszcza w Cie
ksynle bfSkup plockl powolal ks
kanonika J6zeta Szczeclriskiego
-dotychczasowego dyr klora Nlz
szego Semmarium Duchownego
w Ploc u (z siedzibi.j w Sikorzu).
W niedzielE;! 23 lipea odbyl si~
ingres - uroczys1e objllcle parafii
przez. nowego kSI~dza probosz
cza. Na tlii okolicznosc do 5wl<i.tym
w Cieksynie przybylo wielU gosci.
Wsr6d nich dostrzeglismy profe
sorow seminarJUll1 duchownego I
Innych wyiszych uczeln;,
zaprzyjatn ionych kSIE;!iy, IUdzl
kultLJT 'sportu plockrego, kSI/ilzy
dekanatu naslelskiego. Obecna
byla najbliisza rodzina. llcznie
stawl!l si~ parafranle. Kosciof wy
pelnlony byl po brzegi.
W inlieniu Biskupa Ptockiego
aktu przekazania paratii nowemu
ksl~dzu proboszczowl dokonat
dziekan dekanatu naslelskiego ks
praia! Kazrmierz Snlegockl. Ser
deczne powrtanie zgolOwall swe
mu ju p oboszczowi deksynscy
parafianie. Wyrazllo Sl~ to w pr~k
neJ opraWle liturgicznej uroczystej

Mszy sw., w,;p61 nej modlitwie.
obustronnych zyczen'ach I 'lama
calnych dowodach zyczliwoscl, ja,
kunl byly ofiarowane Ksiedzu
kwlaty.
Ks. kanonik Jozef Szczecinski
urodzil sl~ 6 grudnia 948 r. w
Krzynowlodze MaleJ. W tel tei
mlejscowo§'ci ukoriczyl szkol~
podstawowCj. Nastepnie przsz 4
iata ucz~szcza! do Liceum Ogoi
noksztalcqcego w Chorzelach.
Matur(i' oirzym al "', roku 1966.
Wartym odnotowania ;esl fat. ie
w czasle jego nauki w LO w Cho
rzelach dyrektorsm ej szkoly byl
pan Krzysztof abijanowskl. ktory
nast/ilpnre dyrektoro'lJalliceum na
sielsklemu. lata 1966-1972 to
okres studioI': W Wyiszym Semi'
nariu Duchownym w Plocku.
Po swiecenlach kaplariskrcll w
r. 1972 zoswl wikariuszem w B,e·
iuniu. Z prac,! tq zwiqza ny jest tei
nasielski i cieksYrlski akcent, po
lewaz. w tym samym czasle 'II lei
wlasnie parafii pracowal radak na
sielski i przez pewlen CZ8S wlka
flUSZ cieksynski ks. Jerzy Lach
rye. Kalejne plac6wki paraiialne
ks. J6zefa Szczeciriskiego to:
Plock· par. SW. Dominika (1973
1976), Wieczinia k. Mlawy (1976
1978), Goworowo k. OstroJF:kl
(19781982).

c.d. na str. 4

Komitet organizacyjny

VIII elcka ~elgrzymka wNasielsku Promoc'a Miasta i Gmin~ na lotnis~u

c.d. na str. 7

W niedziel~ 23 lipca na 101ni
sku w Chrcynnie odbyl sie fe
styn pI. ..Promocja Miasta i Gmi
ny Nasielsk". Organizatorern
Imprezy byl Urzqd Mlejski w Na
sielsku. Ponlewaz w programie
zapowiadano wiele CIG 3wych
atrakcji. na lestynie pojawila silil
nle spotykana na innych impre
zach tego tYPU organizowanych
w naszym miescle, rzesza ludzi.

Rzeczywistosc okazala si~ ehy
ba troch~ skromnlejsza.
Seena feslynowa byla opano
wana ad godz. 13.00 przez ze
sp61 "Conslans" z Andzina. W
mi,?dzyczasle uczestnicy testy
nu mogll posluchac orkieslry
straiackiej. przeleciec silil sa

I
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W lipcu ZarzCjd Miejski obra
dowal pil;ciokrotnie. Pierwsze
posiedzenie. w dniu 3lipca, pos
wil;lcone bylo zagadnieniom
zwiCjzanym z projektowanq bu
dowq sktadowiska odpadciw
stalych w Jask6lowie. Przybyli
na nie przedstawiciele wladz sa
morzqdowych gminy Wieliszew.
Nasz Burmistrz poinformowal
na wst!;!ple, ie wp!yn~lo pismo
Wojewodzklego lnspekloratu
Ochrony Srodowiska inFormujq
ce 0 moiliwosciach dofinanso
wania budowy wysypiska. W
zwiCjzku z tym ZarzCjd Miejski
uwaia, I.e naleiy si(l rozm6wic
z przedstawiclelaml gminy Wie
liszew odnosnie moiliwosci dal
szeJ wsp61nej reallzacjl lej in
westycji.
W6jt Wieliszewa stwierdzil,"i.e
]ego gmlna Je t nadal zaintere
sowana wsp61nymi dzialaniami
w tym kierunku. Wyrazem tego
jest wsp61ny zakup grunt6w na
ten cel Uwaia tei, ze wsp61na
budowa uta!wl realizaCjl1 lego
zadania I rozwiqzania proble
maw obydwu gmin, Inleres mie
szkanc6w gminy Nasielsk bt?
dzie zabezpiecwny. poniewai
b/ildzie ona prowadzila sklado
wisko i przez to miala nad nim
kontrol/il. Smleci na skladowisko
b~dCj przywozone tylko z jednej
i drugiej gmlllY. Poza tym SCI
otwarci i golowi do dalszych roz
mow
przed rozpoczlilclem dyskusji
ponownie zabral glos Burmistrz
Naslelska. Poinformowat, ze
stanowiska radnych na temat
wsp61nej budowy skladowiska
Sq podzielone. Jest tez op6r
spoleczny.
W dyskusJI przedstawiciele
gmlny Wiellszew przekonywali
gospodarzy co do celowosci
dalszych wspolnych dzialan
przy budowie skladowiska,
Wskazywali na aspekt ekonomi
czny lego sposobu rozwiqzania
problemu. Przekonywali, ie SCI
sposoby zabezpieczenlB intere
s6w mieszkanc6w wiosek Sq
siadujqcych Z lerenem sklado
wiska. Przytaczali w tyrn v.;zgl~
dzie przyklad skladowiska gmi
ny Serack.
Przedstawiciele Nasielska
podkresJali m.in. aspekt spole
czny zwiCjzany z ta budowq.
UwazaJq, ie latwieJ b~dzie uzy
skac akceptacjQ miejscowej
spolecznosci, gdy skladowisko
b(ldzle budowane lylko dla na

szej gmlny. Wskazywali na male
do tei pory zainteresowanie
kontrahenta wspolnq inwesty'
cjq. Ograniczylo si~ ono do
wspolnego zakupu dzialki, a
gmina Nasielsk poniosla jui dal
sze koszty. Wyrazern tego Jest
tez brak odpowiednlch srodk6w
w budzecie gminy Wielisz8w.
Dyskusja nie ograniczyla siQ
do samego tylko ukazywania
negatywow lego problemu.
Szukano rOZWlqZari. Brano pod
uwag(l zar6wno samodzielnq
budow~ skladowiska przezgmi
n~ Nasielsk (propozycje rozli
czenia dotychczas poniesio
nych wydatkaw) jak i kontynuo
wanie prac zgodnie z dotych
czasowym porozumleniem (co
moze wspolnik zaproponowac
w lakiej syiuacji?).
Na zakonczeille Burmistrz
zapawiedzial, ie w najblizszym
czasie b~dzie zorgalllzowane
spotkanie z mieszkancami miej·
scowosci przylegajqcych do
planowanego skladowiska.
Przewiduje si~ tez obecnosc na
ses]i przedstawicieli gminy Wie
liszew,

5 lipca odbylo si~ drugie w
tym miesiqcu posiedzenie Za
rLqdu Miejskiego. Na poczqtku
rozpatrywano spraw~ iokalu
uzyikowego przy ul. Rynek 15.
Postanowiono upowaznic dyre
ktora ZGKiM do wypowiedzenia
umowy najmu dotychczasowe
mu najemcy.
W kolejnym punkcle zastana
wiano si~ nad problemami zwiq
zanymi z "'1y ypiskiem smieci w
Kosewie. ZarzC\dca sygnalizo
wal spraWl;l ;ego oswietlenia. Do
tego problemu jak i innych dzia
Ian wymagajqcych zaangazo
wania srodk6w finansowych po
stanowiono wrcicic w najbliz
s7ym czasie po rozmowach do·
tyczCjcych budowy nowego
skladowiska odpadciw,
Kolejny punkt porzqdku obrad
przewidywal wyjazd czlonkow
Zarzqdu do Jackowa w celu za
poznania si~ z funkcjonowa
niem i problem ami Slacjl Uzdat
nlanla Wody. Po obiekcie opro
wadzal i wyjasnier'i udzielal dy
rektor ZGKiM p. Wojciech Slerz·
putowskl.
Po powrocie do Urzti'du kon
tynuowano dyskusj~ na wczes
niej rozpatrywane ternaty oraz
dyskutowano nad pismaml skle

rowanymi do Zarzqdu przez
mieszkaric6w Gminy i instytu
CJe. Firn a "W~glelek" zwr6Clia
si~ z prosbq 0 przedluzenie
umowy na dzierzavv~ kot/owni
przy ul. Starzynskiego. Problem
len rozpatrywano wieloaspekto
wo w zwiqzku z ewenlualnym
opracowanlem
koncepcji
grzewczej gminy. W cz(:sci tej
zaslanawiano si$ nad moili
wosciami wykorzystania studni
glebinowych usytuowanych na
terenle bylej jednos\ki wojsko·
wej. Klub sportowy "lbik" zwro
eil sir;! 0 dofinansowanie jego
dzialalnosci w II p6lroezu. Pros
be przekazano do Wydzlalu FI
nansowego w celu zbadania. na
co wykorzystano dotychczas
przydzielone Srodki. Mieszka
niec Studzianek wystqpil 0
przedluzenie zezl.volenla na wy
woz nieczystosci. Upowainio 0
Przewodniczqcego ZarzCjdu do
podjE;Cia decyzji w tei sprawie po
skonsullowaniu z odpowiednimi
sluzbami Gminy,
W cz~sci koricowej posiedze
nla Zarzqd zapoznal si~ z ma
kiet q pomnika. kt6rego budowa
zaplanowana jest w zwiCjzku z
80 rocZJlicq bilwy nad Wkrq.

dzenie rozmow w tel sprawle.
Podobn ie wyg ICjda sprawa
przekazanla bUdynku po Osrod
ku Zdrowia w Piescirogach.
Gmina olrzymalaby go w ra
mach rekompensaty za naleine
jej podalki. Burrnistrz poinfor
mowal przy okazji, ze dostarczy!
wnioski 0 komunallzacj~ innych
osrodk6w zdrowia. Komunaliza
cja budynkLJ Osrodka Zdrowia w
Cieksynie jest juz na ukorieze
niu.
Dalsz,-,! CZ(lse obrad poswi/il
eono planowanemu spotkani
ZarzCjdu Miejskiego z miesz
karieami Jask610wa w sprawie
skiadowiska odpad6w Ustalo
no godzinfil wyjazdu i ponownie
przeanaltzowano trese Iistu
otwartego. Jaki wystosowano w
lej sprawie do mieszkaneo'"
W kor\cQwei cz~sci po~
~.
ia podj~to nastwujqce uecy
zje: zatwierdzono lresc I sposob
wykonania napisu na obeliskLi w
Borkowie upamuiltniajqcym 80
rocznic(' bilwy nad Wkrq; nie
skorzystano z prawa pierwoku
pu dzialki na osiedlu Krupka; za
akceplowano decyzje zwiqzar e
Z organizacjq lestynu prolllocyj
nego Grniny w Chrcy nie.

12 lipca mialo miejsce trzecie
w tym miesiCjcu posiedzenie Za
rzqdu Miejskiego. Pierwszy
punk! porzqdku obrad poswit;!
cony byl sprawie targowiska
miejskiego. Planowane jest jego
przeniesienie na leren SKR przy
ul. Llpowej. Pani prezes SKR
Krystyna Gareeka scharakte
ryzowala obiekt, przedstawi a
ofertE;! w kwestil jego zago
spodarowanla oraz warunki
dZlerzawy. Ponadto dyskutowa
no nad sposobem zarzqdzania
largowiskiem, podzialem do
chod6w oraz zorganlzowaniem
dojazdu dla klien\6w mieszkajq
cych we wschodniej cZ(lsci mia
sta. Projekl zoslanie przedsta
wiony Radzie do zaakceptowa

Czwarte w lym miesiacu po
siedzenie Zarzqdu Miejskiego
odbylo si~ 17 hpca. W pierwszej
]ego CZlilsci zebrani analizowali
sprawozdanie z wykonania bu
dietu miejskiego w pisl'VI'szym
polroczU roku 2000, przedsta
wila je pani Skarbnik.
W kolejnym punkcie sprtka
nla czlonkowie Zarzqdu
j
trzyll wniosek firmy "W~gielek"
o przedluienie umowy na dzier
iawE;! kOtiowill na Osiedll.l Sla
rzynskiego. Swojq opini~ w
sprawle tej kotlowni przedstawil
lel. Dyreklor ZGKiM-u. Problem
kotlowni wraz ze sposobem je
go rozwiqzania postanowiono
przedstawic Radzie Miejskiej.
W "sprawach r6inych": Dy
rektor ZGKiM-u zapoznal Za
rzqd z projektem porozumlenia
w sprawle przej/ilcla studnl kole·
iowej i budynku po bylej przy
chodni kolejoweJ; Dyrektor
ZGKiM-u poinformowal. ie
oczekuje decyzjl odnosnie
zagospodarowania budynku
Domu Nauczyciela przy Zespo
Ie Szkol rr I; Radna J. JarzElbek
wystqpila "na pismie" 0 budow~
zbiornika reteneyjnego (spraw~
rozwa-zy Sl~ na nastGpnym spol
kaniu Zarzqdu); Przewodniczq

1ia.
W kolejnym punkcie porzqd
ku obrad omawiano spraw~
przejliJcia studn' kolejowej, Z
przeprowadzonych rozm6w wy
nika. i.e PI\P chce przekazac
studni~ glr;:binowq i kupowac u
nas wod~. Nieodplatnie chce
przekazac w zarzqd stacj~ uz
datniania wody. Bylo y 10 do
datkowe ujr;cle wody wspierajq
ce siee gminnq w przypadkach
awaryjnych. Jest to tym bardziej
potrzebne, poniewaz wykana
nie planowanego III odwlertu nie
jest aktualnle mo-zliwe. Zarzqd
jednomyslnie popiera prowa

c.d. na str. 3
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3. Przetargi

dokonczenie ze sir. 2
cy Rady na podstawie odp'su
dokument6w przyblizyl spraWl?
funkcjonowania iwirowni w
Paullnowie.
It ....

",.

Ostatnie w tym miesiqcu pa
siedzenie Zarzqdu odbylo Sifil27
Ilpca. Powoiano na nirn komisj~
przetargowq, kt6ra przeprowa
dzi sprzedai dzialki przy uf. Ki
linskiego. Postanowiono zorga
nizowac spotkanie z mieszkari
C'- , bloku, w ktoryrn jest kot
I,
a i paniq prezes sp61dzielni
rnieszkaniowej dla om6wienia
spraw zwiqzanych z ogrzewa
niem. Negatywni8 ustosunko
wano sle do koncepcjl irmy
Oktagon dotycz<.jcej wy'oudowa-

nia supermarkelu. przedluiono
SKR-owi umow~ na dow6z dzie
ci do szkol zastrzegajqc jedno
czesnie koniecznosc poprawy
taboru dowozowego. Przyj~to
uchwa1l? w sprawie wy onania
budze u za pierwsze p61rocze
roku 2000. Przesuni~to dwom
firmom terrnin zap/aty podatku
ad nieruchomosci. Om6wiono
temaly, jakie b~dq przedmiolem
sesji. Postanowiono nie wnosic
pod obrady na najblizszej sesji
sprawy przyil?cia regulaminu
dotyczqcego wynagradzania
nauGzycieli (w zwiqzku z wystq
pieniem Mazowieckiego Stowa
rzyszenia W6jt6w, Burmistrz6w
i Prezydent6w). Zadecydowa
no, ze w sprawle budowy zbior
nika retencyinego nalezy za
si~gnqc opinii odpowiednicli
sluib.
Wynotowal AZ.

1. Pob6r do wojska
Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministr6w Obrony Narodowej
oraz Spraw Wewnl;ltrznych i AdministraCji przeprowadzony
zostal pob6r m~zczyzn urodzonych w 1981 roku oraz tych
m~iczyzn.z rocznik6w starszych, kt6rzy z r6znych przyczyn
nle d.opeinlll do lej pory obowiqzku odbycia s!uiby wojskowej.
Pobor prowadzony by! przez komjsj~ poborowCl w Nowym
Dworze Maz. Niektorzy poborowi ubiegali si~ 0 odroczenie
sh'""bywojskowej. Odroczenie takie moina by!o uzyskac ze
\
<?dLl na kontyn~owanie nauki bqdz sprawowanie opieki
nad czlonklem rodzlny. Moina tei. bylo ubiegac si"" 0 sluzb~
zas.1~pczq. 0 takq form~ pelnienia sluz.by ubiega! si~ z naszej
gmrny leden poborowy (prosba zalatwiona odmownie). Trzy
osoby chciary skorzystac z odroczenia ze wzgledu na spra
wowanie opieki nad czlonkiem rodziny (pozytywnie za!atwio
no jeden wniosek). Czesc poborowych (ok. 20%) uznana
zost~la za ~iezdolnych do odbywania slui:by wojskowej w
czaSI8 pokoJu.

2. Wodoci"gi
D<;Jkonany zostal odbi6r wodociqgu w Popowie Borowym-Po
ludnle. Wykonawcq tej inwestycji byl Zaklad Urzqdz8 nWodnych
z M!awy. D!ugosc wybudowanej sieci wynosi 6151 m, d!ugose
przy!Cjczy - 1103 m. Wode; otrzymato 20 gospodarstw.
Kontynuowane sCj prace przy budowie wodociqgu w Mi~
koszynie i Toruniu (z ujr;:cia wody w Psucinie). Prowadzi je w
dobrym tempie miejscowa firma pana Truszkowskiego.
Opracowany zostal projekt techniczny Stacji Uzdatniania
Wody w Cieksynie. Po wykonaniu tego zadania powstanie
tak.ze moz',iwosc przylqczenia do projektowanej stacji wszy
stklch sCjslednich wsi. Przewiduje sie, i.e dlugosc sieci i
przylqczy w tym lerenie wyniesie okafo 50 km. ZwodociCjgo
wanych zostanie okoto 600 gospodarstw.

Rozpisany zostal przetarg na remont drogi Konary Mal
czyn. Przewiduje sie wykonanie prac na odcinku 0 dlugosci
~ 200 m., Polegaly bed q one na przygotowaniu podbudowy
z~lroweJ, prohlowaniu drogi i uporzqdkowaniu przepustow.
Nle zosta! rozstrzygni~ty przetarg na rozbudowl;' Szkoly Pod
stawoweJ przy ul. Kosciuszki. W roku obecnym przewidywane
jest wykonanie stanu zerowego planowanej nowej czesci
budynku szkolnego.

4. Kanalizacja
Ku koncowi zmierZ3jq prace wykonywane na Osiedlu Pil
sudsklego II przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Prowa
dZI Je firma "Melwobud" z Ciec ilanowa. Z obowiCjzku przy!q
czer:ia sie do sieci kanalizacyjnej wywiqzuje sie ponad 90%
wlascicieli posesji z lego osiedla.

5. Drogi i chodniki
W najbliiszych dniach firma Polhild z Kobylkl wykona na
kladke bltumlCZnq na ulicy Pilsudskiego. Przypominamy, i.e
na znacznym odcinku tej ulicy budowano siec kanalizacyjnq,
co spowodowalo zniszczenie nawierzchni.
Firma ZarzCjd Dr6g i Most6w z P!ooska rozpocz~la remont
chodnik6w na terenie miasta. Prace bedCj prowadzone na
ulicach: Sw. Wojciecha, Zwirkl j Wigury i Starzynskiego.

6. Remonty szk6t
Wakacje Sq najlepszym okresem do przeprowadzania prac
remontowo-porzqdkowych w szkolach. Ze wzgl~du na mize
rie f~nansowq polskiej 05wiaty ich zakres jest mniejszy nii.
wymkalo?y to z ~01rzeb. Ograniczajq sie one najczesciej do
malowanla n1ektorych klas i korytarzy oraz drobnych prac
porzqdkowych.
Najpowazniejszy remon! pO!Cjczony z modernlzacjq wn~
trza budynku prowadzony jest w Liceum Ogolnoksztalcqcym.
Zabytkowy juz obiekt, w kt6rym zlokalizowana jest ta plac6
wka, w oslatnich latach jest systematycznie unowoczesniany
I dostosowywany do potrzeb nowoczesnej szkoly. Obecne
prace wykonuje miejscowa firma - Przedsif;lbiorstwo Budow
lano-Montazowe "Gama" z Nasielska.

7. Modernizacja banku
W koocu czerwca rozpocz~ly si~ prace remontowo
modernizacyjne w Banku Sp6!dzielczym w Nasielsku. Po
trwajq one do konca sierpnia. W ich wyniku zwiekszona
zostanie sala operacyjna dla klient6w i przyb~dzie okienek
kasowych. Modernizowana jest tei instalacja elek1ryczna i
grzewcza. Wszystkie te dzialania podjl;lte Sq po to, aby obslu
ga kllenta byla dogodniejsza i sprawniejsza. Celom tym slu
zye ma tez zmiana sieci komputerowej. Zastosowanie nowo
czesnych rozwiqzan w lej dziedzinie przyspieszy operacje
bankowe.
Warte podkreslenia jest to, ie wszyslkie Ie prace, w tym i
prace budowlane, prowadzone SCj bez przerywania normal
oej, codziennej dzialalnosci banku. Waine jest tez to, i8
remont wykonujq pracownicy z naszej gminy zatrudnieni w
rniejscowej firmie pana Truszkowskiego.
Notowa! AZ,
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Wszystkie sprawy gminy i jej mieszkanc6w s~ waine
i ch cialabym je reprezentowac
Czy przyzwyczaila si~ Pani
jui: do nowych obowietzk6w?
Myslr;, ie czlowiek w iyeiu
Jest albo obowiqzkowy i dla nie
go przystosowanie si~ do obo
wiClZk6w jest rzeeZq prostq, albo
iest nieobowiCjzkowy i do obo
wi qzk6w si~ nigdy nie przysto
suje.
Sqdzr;, ie ja z racji wczesnlej
wykonywanego zawodu musz
bye osobq obowiqzkowq, wir;c
juz SIr; przystosowalam do no
wej sytuaeji.
Jak zareagowata pani rodzi
na na 1akt, ze mama, zona btr
dzle burmistrzem?
Gdy m6wilismy 0 lym, ze jest
taka propozycja abym kandydo
wala na to stanowlsko. mqi m
nie wspieral. Mowil: "Powinnas
spr6bowac",
Gdy okazalo si~l, ze zoslalam
wybrana i m6j czas pracy wydlu
zyl SIr; - nastClpila konsternaCJa.
Mqz i dziec byli przyzwycza
jeni, ie od ponad 20 lat wracam
z pracy po 4-5 godzlnach lekcyj
nych. Odkqd zostalam zastfilpeGt
burmistrza przybyla mi wiele no
wych obowiqzk6w i czas praey
znacznie si~ wydluzyl. W zwiGtz
ku z tym w domu musial nasta
pic nowy podzial obowiqzk6w
domowych I wszyscy swietnie
sobie radzimy.
Jakie Set istotne r6i:nice po
mi(:dzy pracq, nauczyciela i
burmistrza?
Sq r6inice i podobier'islwa.
Pjerwsza r6iniea to przede
wszystkim r6znica organizaeyj
na. Czas praey jest zupelnie in
ny. inny jest zakres obowiqzk6w
i obszar odpowiedzialnosci. Na
uezyciel odpowiada za to, aby
trzydziestka dzieei nauczyla sil;!
czegos, aby bezpiecznie sPl;!
dzila czas w szkole. Syeie bur
mistrzem jest bardziej odpowie
dzialne. Obowiqzk6w jest zna
eznie wir;cej, jest duzo proble
mow na wielkq skall;!. Momenta
mi trzeba oderwac sifil ad mysle
nie. ze wszystko da sil;! poukla·

dae "od kropki do kropki", tak
jak w klasie wedlug konspeklU
lekeji. Tutaj sif,l tak nie da. Nie
moina rano uloiye konspektu
dnia.
Ale jest duio podobienslw.
Pierwsze z nieh to kontakt z
ludimi. Po drug ie, ezlowiek za
r6wno w zawodzie nauezyciela
jak I burmistrza uczy sifil obo
wiqzkowosei. Po trzeeie w szko
Ie trzeba umiec nawiqzac kan
takt z uczniem. a tutaj z peten
tem. Trzeba zar6wno jednego
jak i drlJgiego umlec wysluchac,
porozmawiac.
Na jakie najwainiejsze
sprawy chcialaby Pani polo
zyc szczeg61ny naeiskw swo
jej pracy?
Mysl~, ie trudno m6wi6 0 rze
ezach wainyeh i mnlej waz·
nych. Wszystkie sprawy gminy i
jej mieszkar'ic6w Sq waine i je
wlasnie chcialabym reprezento
wac.
Co Pani sqdzi 0 zamiarach
przeprowadzenia referendum
w sprawie przynaleinosci do
powiatu?
PalrzGte z administracyjnego
punktu widzenia gmina Nasielsk
jest gminq rozleglq. Jedni jej
mieszkaney, z raeji miejsca za
mieszkania, eheieliby naleiec
do powiatu nowodworskiego, In
ni do pultuskiego, a jeszcze inni
do plonskiego. Stworzenie jed
nego powiatu. kt6ry odpowla
dalby wszystkim jest niemoili
we. Osobiscie mysl~, ie powiat
nowodworski jest dobrym po
wialem.
A jesll ehodzi 0 sarno referen
dum, to myslfil, ie nad tym do
jakiego powiatu eheielibysmy
naleiec trzeba sil;! bylo zastana
wiac i pytae ludzl przed podjr;
ciem decyzji, a nia po wejsciu jej
w iyeie.
Dzi~kuj~ za rozmow(:.
Z zast~pcq burmistrza Paniq
Krystynq Raczkowskq rozma
wial Marek Tyc.

w nim tenisisci stolowi. szaehisci.
lekkoatleci. W roku biei<lcym tenl'

przez kSI~dza proboszcza J6zefa
S:z:czecinskiego min~lo niewlele

ProceSjonalne wprowadzenie nowego K
rafialnego
slsel stofowi awansowalr do naJwy,
iszei klasy rozgrywkowel w Pol
sce - do ekstraklasy' Przez 10 lat

I~dza

Proboszcza do kosciola Da

czasu. W tym Jednak czasl de
ksynskl duszpasterz p zna! IUZ JeJ
historir;;, pozna! lei gl6wl1e potrze'

Ks. kanonlk J6ze! Szezeclll kl eel bruje ingresowq MszliJ SW.
kSlqdz Dyrektor organlzowal sza
chowe I turystyczne imprezy 0
charakterze og61nopolskim pos
wlf,lcone pami~ci blogos!awlO
nego arcybiskupa A.J. Nowowiej
skiego.
Od uroczystego obJ,?cia paralii

by I problemy, pozna' wlelu para
fian Wyraiam przekonanie. ie
wsp61praca Kaptana z parafialn"l
spolecznoselq przynl€sie zado
wolenie obydwu stronom.

AZ.

Parafia Cieksyn
pOWltala nowego proboszcza
dokonezenie ze str. 1
Po dziesi(lciu latach pracy duo
szpastersklej w parafiach Biskup
powierzyl ks. Szczecirisklemu niezwykle wainll tunkcjf;J w Niiszym
Seminanum Duchownym - stanowisko Inspektora. Byl nlm przez 1
lat do roku 1992. W mlf~dzyczasie.
w roku 1990, obj<tl stanowisko dyrektora tei plac6wki i byl nim do
roku 2000.
KSI<jdz Proboszcz poszerzal
swojq wiedzf;J stLldiuJ'Ic na ATK r w
Salezjanskim InstytucI6 Wycho-

°
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wanla Chrzescijansklego. W Pan
slwowej Wyiszej Szkole Zawodo
weJ ukOriczyl studlum podyplomo
we w zakresie kierowania oswla q.
Charakterystyka postaci ks.
proboszcza z Cleksyna bylaby
niepelna, gdybym nie wspomnial
0 jego pasjach poza duszpaSlerskich. Najwainlejsze z nich to
sport. teatr i turystyka. Kslqdz
Szczecinski mowl, ie jego zain
teresowania wynikaly z wiedzy 0
tym, co lubl mlodziei i co jestlej
potrzebne. Swoje pasje przekazy
wa! swolm ucznlo[T1- kandydatom
na kaplan6w. W Semmarlu mzalozyl klub sportowy "Alum". Cwicz<j

__
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tyezenia od dyrektora ZespoJu Szk61 nr 3 w Cieksynle p, Wlodzlmlerza
Minicha.
---------------------
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Dramatyczne dni sierpnia 1920 roku
w naszej gminie
Kalendarium
Wlasclwle od pierwszych dnl po
odzyskaniu przez Polsk'il niepodle
glosci w roku 1918 dochodzilo do
s arc polsko·roSYlsklch. PiZybraly
one na sile w rOKU 1919. W roku
1920 byla to Jui: formalna wo]na Pol·
ski z bolszewlc Cl Roslil. PoczGtko-

wo sytuacia na froncle rozwljala SJ'i!
dla nas pomyslnie. Kulrninacyjnym
punktem polskic sukces6w bylo
zaJ~eie 1'1 dnlu 7 maja 1920 r. Kljowa
1 uchwycenle przycz61k6w n'l
wschodnim brzegu Dnlepru. W po
lowle maja Armia Czerwona przy·
stilplla do kontrofensywy. 4 IIpca
rozpocz~la Sll;!. decyduiC\ca w ej a
zie wojn ,ofensywa wojsk ma szal
ka Tuchaczewsklego Nasze armle
byly w odwroc1e. Nap6r wroga byl
tal< pot~i.ny. ie brak bylo mozliwosel
przegrupowal1la wOlsk I zaj~cla od
powiednicn pozycJI obronnych. ad
PolskCl zawisla groiba utraty nle
podleglosei. Przewidywano nawe
ewentualnosc p owadzenia walkl
podziemnej. M.ln. w tym celu powo
lano 1 slerpnia Zwiqzek Obrony OJ
czyzny (ZOO). ajeidica dotar! w
bf""){)srednle SqSIe<!Ztwo stolicy.
teren naszeJ gmll1y wojska ro
sYI~Kie dotar y 12 slerpnia. Tego tei:
dnla zoslal przez nle zajl;! y Na
s!elsk. Nasze wolska wycofaly sli(l
na IInii;l Wkry. Do kontro(ensywy na
1ym odcinku frontu przygotowy.vala
SIt! nledawno zorganlzowana 5 Ar
mia owodzona przez generala
Wladyslawa SllIorskl9go. Wr6g nie
pozwala! na wytchnienle. 14 sierp
nia caly eren obecnej gminy Na
siels
znalazl sle w r'i!kach
najeidic6w. klorzy przekroczyl,
Wkri;l 1'1 reJon!e Borkowa I 81i;ldowa.
Zajete zostaly tei: dwe for y oslania
IqCB twierdl.~ Modlin - "M1ekoszyn"
I "Torun". Zaplanowane a ten
dzler. dzialania polsklcl, oddzlal6w
zoslaty uprzedzone alakiem rosy!
skim. RosJanie umocnili sili! tego
dnia w Ci ksynie, Lelewle, Zaborzu.
MI.;koszynia I folwarkach - Cza)kl I
MaJdan. Sy1uacja stawala si~ coraz
ardziaj dramatyezna. 1 iekt6rzy z
dow6dcow mysleli 0 dalszym od
wr cie i 18kiel decyzii zqdali od gen.
Sikorsklego. Noe z 4 na 15 sierpnla
byta dJa nrago bardzo pracowl a j
dramalyczna Zacnwiane zoslalo
morale d w6dc6w. Szerzyi si~ dele
tyzm. Przychodzily groine wIesel

spod Warszawy. 0 godz. 2.00 w
noey Sikorski wyslal do podleglyeh
mu oddzial6w tele/onogram, W k 0
rym za.Z.Cldal wy1<onania '/czeSI1l8J
szego rozkazu I rozpoczlilcia 0 SW!
cie uderzet1la na woJska rosyjskie.
Rankiem 15 siarpnia RosJania po
nownle uprzedzlii a ak Polak6w
Prowadzill na arcie od Blfildowa az
po Sochocin. Zosialo one Jednak
odparte. W ciqgu dn,a oczyly slfij
zac1ete walkl. Poszczegolne mlej
scowoscll punkty Slrateglczne przs·
chodzily kilkakrotnie z rqk do rClk.
Ostatecznie jednak tego dnla od
dzialy dowodzone przez gen. Ale
ksandra OSlnskiego wyrzuclly
Roslan z ,onaw .. Torun'· i "Mil;iko
szyn" 68 pulk piechoty zdobyl wies
TorUrl I po ctl\ /10 en ni powodze·
mach odzyskal ws,e: ! I~ oszyn I
Zaborze. 67 pulk p!echoty pod wle
czar zajClI PsUcin i poludniowq cz~sc
Ceglelni Psuc!uej. 0 god'Z. 22.00
wyzwolona zostala Walka KlkolsKa
(69 PpJ. 33 Brygada 17 Dywlzji Pie
choty osiqgn'illa wieczorem Iini~'
Ceglelnia Psueka . S udz[anki - Mi~
koszyn I wzg6rza na p6lnoc od 1'0
runia.
Dywiz]a
Oehotnleza
przeprawila Sl~ przez Wkr'i! 1'1 okoli·

~
aSletsk . gen Wladyslaw Sikorski I
koresponden wOJenny J. Kaden
Bandrowski obserwuJe przemarsz
wOjSk
each Cieksyna. 0 sam Cieksyn wal
czono bardzo dlugo. Zacif,lle walkl
oczyty sil;! 0 mOSI W BorKowle. DZla
lania prowaozlla tu 9 Dywizja Pie
ehoty. Wieczorem lego dnia
przyjeehal w okolice Borkowa do
v6dea F on u P61nocnego gen. J6
zef Haller. Wsr6d SWIStU kul
udekorowal orderem Vlrtuii Milltarl
majora Monda I plu onowego Urzy
kowsklego.
Tego dnla na Iym odcmku fronlU
ofensywa RosJan zoslala zalrzyma
na I szala zwyclf,lstwa przechyilia s i~

na naszC\ korzysc. Rosjanie pr6bo
wali Jeszcze kontratakowac na tym
odcinku walk w dniu 16 slerpnia. leh
natarcie zostalo jednak. pows rzy
mane I rozpocz~lo Sl~ kOl1centry <.'
ne (z trzech \(lerunkolV) uderzenre
naszych oddzia/ow majqce na celu
" slVobodzenle Nasielska.
Baj ten a cale! dlugoscl ego
(ragmentu frontu rozpoczql silil oko·
o godz. 7.00. Jui na jego pocz<\tku
II batalion 67 pp Zdobyl Budy Sien
nlckle. Dwie kompanie tego bat'llio·
nu przystClPl1y do boJu 0 Wqgrodno.
Natomiast III batalion tego pulku po
ooanowanlu cale] Cegielni PsuckieJ
I zajlilCIU W61kl Kikolskiej przys 'Ipil 0
godz 9.30 do walk 0 Krogule. T . a·
Iy one do godz. 17,00. WziCl! 1'1 nich
tei udzlal 70 pulk plechoty II ba a
lion iego pulku 0 godz. 20.30 open 
wal Zabiczyn I Chrcynno. W tym
samym mniej wl~eeJ ezasle 69 pp
cdbil zaj~t'l ponownle przez Rosjan
W61klil Klkolskq I przesunClI Sii(l przez
! unl;! na Kukarzewo.
Okolo gOdz. '12.30 dwie kampa
nie 67 pp opanowaly naslelski dwo
rzee kole)ow1'. Dotan am tez 68 pp.
kt6ry \ ci~z leh bOlaen zdobyl
wczesniej wsie: Dt;!blnki. Morgi i Mo
gowo,
~ sierpnia po poludnlU opanowa
y zostal wreszci Cie~syn Cll;!zkie
walkl 0 It;! m1ejseowosc 1Oczyl)' si~
Jui w dniu poprzednirn. Wres ta zo
stala zdobyta plLZ I Brygad~ D~ 'II

Bitwa 0 Nasielsk w liter

Literatura dotyczqca wojny
polsko-rosyjski j 1920 roku jest
bardzo bogata. W dokumen
lach, opracowaniach i wspo
mnieniach cZl;lsto przy>o olywa
ny jest Nasielsk i Wiele mieJsco
wosci Z leren naszej gminy.
Swiadczy to 0 lnaCZenlU wyda
rzen. Jakie roze9raly sil;l u przed
osiemdziesi CIU laly. Aby to
udokumentowac wybralem dla
naszych czytelnikow za szkicu
"Cud Wis/y" fragmenty wspo
mnien koresponder,la woJenne·
go Andrzeja Grzymaly Siedlec
kiego. Przypomn~, ie aulor byl
znanym kry ykiem lilerackim,
dramaturgiem I powlescloplsa
rzem. Crekawos kq zas jest to,
ie walka 0 niepodleg/osc Ojczy
zny wpisana lest w his onlil jego
rodziny. Jego pradziadek mial
sw6j udzia/ w powstaniu kosciu
szkowskim. dZladek byl zolnie
rzem pows ama Iistopadowego.
a ojciec bit si~ w powstaniu sty·
czniowym.
R6wnoczesnie rozpocz~la
bitwa pod Nasiel
skielll, kt6rct bolszewiekim sHom
\-vydal jenera/ Sikorski. Bitwa la
mia/a 01 rzvmle zadanle. a
sielsk stano'wil jakb'l podstawf)
p6lnocnego frontu bolszewic
kiego Dop6ki Nasielsk byl w
si~ Irzydnlowa

c

CJ.

zji O:ho niezej przy wsparclu od·
dzial6w z 9 DP.
W walkach 0 oswobodzenle na
szej gminy braly tez udzial oddzlsly
Dywlz)IOcholniczej 201 pp tej dywi
zji okolo godz. 20.00 dotarl do mleJ
scowosci I<osewo i Wymysly, Po
s ierowanlu go nas epnie w kierun
ku na KowalewlCe OSI'l9n<l1 Jacko·
'110 oraz Pianowo Daczkl i Ba gly. Do
Iyen tez rniejscowosei dotarl
paznym wleczorem 205 pp z lei sa
mej dywizji.
Nasialsk zos al zdobyty 0 godz.
16.30. Dotariy lu: 22 pp z 9 Dywiz,ji
Piec oty. pUlki Brygady SyberyjskJej
I 17 DywlzJi Piecho y oraz niaklore
oddz.laly DywlZjl Ocho niczej Za
zdobyci Nasielska gen. Aleksan·
der OsinskI 0 rzymal order Vir uti MI·
II arl. W nocy przyjechal do
Nasielsk dow6dca 5 Armll gen.
Wladyslaw Sikorski I premier Win
centy Wit os. W czasle apelu na ryn
ku podw~kowall u rUdzonym
zotnierzom za zwydlilski trud.
Oslatnl akt walk z bolszewiekrm
najazdam na lerenle gminy Naslelsk
mial mieJsce ranklem 17 sierpnia,
kle y to 202 pp z D
zJi Ocho\nr·
czej zestal aatallowany na 111111 Ko
walewice - K~dzlerzawlee. II
batalion tego oUlku zostal odrzuco·
y at do BroninKa Doplero pomoc
III batalionu pozwolila Dpanow Csy·
iuac)l;! Alak zostal odparty.

AZ.

urze

mocnym wladaniu czerwoneJ
armii, dop61y mogla bezkarme
rozlewac Sll';l na Zach6d. hen, ai
po Torur'J. Nasz sztab generalny
postanowi/ ledy uderzyc '-I to
wtasnie s rce SQwleckiej sily.
Bilwa byla zaiarta I wiele ofiar
nas kosztowala. bolszewlcy
W1edzlell bowlem. co im groZI,
gdy lU ponlosCj klf,lskl';l. ie zdo
lali sil';l jednak obronic. WOlska
na.sze przerwaly ich f on . wbily
Slf;) kllnem mll;ldzy prawe a lewe
ich skrzydla i nie dajqc Sl!il 1m
opamiQtac, zaezf,lly iet, zagar
nlac krazemaml. Hardy sowlec
kie rzucily i~ do ucieczkl. lewe
pl';ldzilo na Grodno. prawe zas
znalazlo Sll';l w pozycji ezna
dziejnej. po wzil;lciu przez nas
Na.sielska I po blyskawicznym
marszu z Naslelska wprost na
p6/noe - wszystkie dragi odwro
IU dla wroga, dzialajqcego pod
Wloclawkiem. P/oeklem. Sler
pcem i Mlawq- wszystkie te dro·
gi byly dla niego odcil';lte ' Nie
pozostawa!o mu nlc Innego,/'ak
lylko poddac sil;l do niewoH. abo
szukac schronienla w Prusach
Wsehodnieh. Stalo sil';) i Jedno i
drugie. CZl;lsC najezdnik6w
wpad/a w nasze reee. czesc zas
umknl;lla do Prus.
Wybra! AZ.
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Promocja Miasta i Gminy na lotnisku ezy b~dzie bezpieczniej
molotem "za jedyne" 50 zj od
osoby doroslej, 30 zl od dzie
cka, popatrze6 na skoki spado·

Urzr;du Miejskiego i Poiicji, kl6ry
zakor'iczyl si~ zwyci~slwem sa
rnorzqdowcow 8:6. Po meczu
burmistrz miasta, kt6ry nota be
ne bral udzia! w spolkaniu, wr~
ezy! puchary zwycir;zeom iprze

chranowe i przeloty motolatni.
obeJrzec stoiska firm, ktore
sponsarowa!y festyn orazzoba
czyc pokaz ratownictwa w wy
konaniu jednostki asp z Nowe

granym. a na scenie znowu za
prezentowal SIr; zesp61 Con
stans z Andzina.
Festyn prawdopodobnie za
kor'iczy!by sili! bez wi~kszych

dokonczenie ze str. 1

Og61ny

Wldok lotnlska

go Dworu Mazowieckiega.
Ku/mlnacyjnym momenlem
lestynu byl, rozpoczynaj<lcy sir;
o 17.30, mecz pllki noi:nej roze
grany pomi!;ldzy druzynami

przeszk6d 0 godz. 21.00, gdyby
nie bajkl, kt6re rozkwitaly po
spozyclu wir;kszych ilosci pi
wa.

Mimo droglch bilet6w chliltnych na prze/ot samolotem nie brakowalo.

M.T.

Nie jestesmy bezpieczni
we wlasnym kraju, miescie,
wioskach. I nie jest 10 tylko
subiektywne odczucie oby
wateli. Jest to fakt. Faktem
tei jest to, ie ktos wzi q! w
tym kraju odpawiedzialnosc
za czuwanie nad bezpie
czeristwem obywaleli. Ci zas
majCj skladac si~ na utrzyma
nie odpowlednich sluib. I ra
biq to placqc podatki (I to nie
male). Ta wszystko to tytko
teoria. Praktyka jest przera
iajqca. Najgorszezasjestto,
ze wymyslane Sq coraz to
nowe programy, ktare naj
cZl;!sciej ograniczajCj ir;;- da
wolania 0 pieniqdze i wi~
kszq pomoc spoleczenstwa

Klubie Oficerskim w Modli
nie. Jego inicjatorkq byla pa
ni posel Jadwiga Zakrze
wska, a osobami zapraszaJqcyml Starosta i Burmistrz
Nowego Dworu. Mial bye
obecny pan Marek Biernacki
-Minister Spraw Wewnl';"ltrz
nych i Adminislracji. Nieste
tv, nie przybyl (podobno z
wainych powod6w). Obecni
zas byli: poslowie Jad~iga
Zakrzewska i Andrzej Zela
zowski, przedstawiciel
MSWiA p. Piotr Niemczyk,
przedstawiciele policji z ko
mendantem wajew6dzkim
na czele, przedslawir
-;
prokuratury i sqdu, dzia Cll... L.e
samorzqdowi.

w wykrywaniu przest~pstw.
Zapewniam, ie nic to nie po
moie. Bo jak moze pom6c
skora bywa lak, ie np. poli
cjant z narazeniem zycia la
pie przestr;;-pcr;;- i przekazuje
go odpowiednim sluibom, a
ten w kr6tkim czasie jest wol
ny I smieje sil;! w twarz poll
cjantowi ! grozi tym, ktorzy
pomogli go schwytac.
Co wi~c robic? Czy mamy
iye od jednego do drugiego
marszu milczenia i iye w ciq
glym strachu? Nie maiemy
czue silil bezsilni i nie robie
nic, bo wtedy przestl;!pcy b~
dq si~ czuJi jeszcze bardziej
bezkarn i. S pol eczeristwo
musi polqczyc swe sHy i szu
kac skutecznych rozwiCjzan.
Temu wlasnie zagadnie
niu sluzyc mialo spotkanie,
Jakie w dniu 17 lipca zorgani
zowano w Garnizonawym

W spotkaniu w Madllnie
wzililla tez udzial wi~kszosc
naszych radnych powiato
wych i gminnych. CZl;!sc Z
nich zabrala glos w dyskusji,
jaka sil; wywiqzala po wystq
pieniach os6b pracuiqcych w
poszczeg61nych rodzajach
sluib majqcych zapewnic
bezpieczenstwo publiczne.
Czy byli usatysfakcjonowani
z wyjasnien i odpowiedzi, ja
kie na tym spotkaniu otrzy
mali. Mysl~, ie nie. Z moich
adczuc wynika, ie zadna ze
s!uib odpawiedzialnych za
nasze bezpieczenslwo nie
czuje si~ winna za jego aktu
alny stan. Winy szuka u kole
g6w z innych sluib, bo 1.e
jest ile nikt nie neguje.

AZ.
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nos6wynikalaniezwyrachowa
nia a ze szczerego serea. Jedyne, na co Ilczyli gospodarze, to

dokonczenie ze str. 1

wall do Tej, Ktora w Wilnie w
Ostrej swieci Bramie.
Tradyeyjnie jui grupa nasiel
skich parafian na ezele z ksi~
dzem Dziekanem wyszla na
przeeiw pielgrzymorn na rogatki
miasta i razem z nimi przybyla

ieh w~dr6wce na jasnog6rski
szezyt A warto pami~tac, ie
opieka nad pielgrzymami i po

.c"
,. n., .
ga wyslawiamy". W 7 grupach
szlo 780 o;;ob. Wsrod nich bylo
:/",
14 kaplan ow , 13 klerykow, 11>p
si6str zakonnych. Calosciq k i e - "
rowal kapelan pomocniczy gar
nizonu w Gii:yeku ks. Kazimierz
Grybos. Do Cz~stoehowy Wf)
drowal on jui: po raz czternasty.
W tym roku po raz pierwszy kie
rowal pielgrzymk(j. Zabral na
ni(j tei: kilku i:oinierzy. Ich po-

I

Ks. Leon Szatkowski - najstarszy kaplan piel~rzymki czyta w "Zyclu Naslel
ska" Informacj$ z pobytu VII pielgrzymkl elcklej w Nasielsku

modlitwa pielgrzyrn6w w ich in
leneji. Mysl~, ie i nasza modli
twa b~dzie towarzyszyla im w

Do naslelsklej swiqtynl podC\za grupa pielgrzym6w

do koseioia. Tu nast&pilo ieh oll
Cjalne powitanie.
Zgodnie z osmioletnim zwy
ezajem pielgrzymkowa Msza
Sw. w nasielskim koseiele jest
Mszq sw. prymicyjnq. W tym ro
ku odprawil jq neoprezbiter ks.
Arkadiusz Orzel z Pisza. Nasiel-

,,-

"

.

Prymicyjnq Mszt;l sw. w naslelsklm
kosclele odprawil ks, Arkadiusz
Orzel z Pisza

skq 5wiqtyni~ I'ui zna, chodzil
bowiem na pie grzymki jeszcze
jako kleryk.
W jublleuszowym roku 2000
pieJgrzymi z diecezji w Elku w~
drowali pod haslem: "Ciebie Bo

2

Gizycka

moc, a zwlaszcza opieka nad
kuehni(j, bardzo przydawala si~
utrudzonym w~droweom.
Poszezeg61ne grupy zorgani
zowane byly w oparciu 0 podzial
administracyjny kraju i diecezji
Stqd na proporcach widzielismy
nazwy: Bk, Giiyeko. Auguslow,
Pisz, Suwalki, Goldap, Olecko.
Do nich dodane byly historycz
ne nazwy tych ziem, np.: Galin
dia, Sambia, Jatwiei.
Najmlodszym uczestnikiem
tegoroczneJ piefgrzymki elckiej
byl nlespeJna trzyletnl Grzesio
Ksepka z Giiycka. Jego rodzice
Ewa i Andrzej Ksepkowie w eza
sis pielgrzymkl przed pif;clu laty
zawarli slub na Jasnej Garze.
Tegoroezna ieh pielgrzymka z
malenklm synkiem byla podzi~
kowaniem Bogu za 5 lat malien
stwa. W roku obeenym praco
wali w sekretariacie pielgrzymki.
Piszqe 0 najmlodszym pqtni
ku nie moina pominqc osoby
najstarszej w tek'grupie i w calej
pielgrzymce elc iej. Byla niq pa
ni Hanna Olender z Gizyeka. Ma
lat 75. Szczeg61nq sympatiq na
sielszczan cieszy si~ najstarszy
z pielgrzymkowych kaplanow
ks. Leon Szalkowski. Naslelska
5wiqtynia jest mu szczeg61nie
bliska, bo tu poprzez ehrzest
stat si~ cztonkiem Koseiola.
Podobnie jak w latadl ubie
glyeh tak i w tym roku cZlonko
wie naszej parafialnej rodziny
nie zawiedli. Goscie zoslali
przyj~ci serdecznie. Goscin-

mac bliiniemu to tak.i:e modli·
twa.
AZ.

7 lipea nlez.nany sprawea skradt z posesji w Mogowie 57 gol~bi
wartosc; 500 zl.
Noc(j 10/11 lipca w Pianowie nieznani sprawcy wyniesli 20 butli
gazowych 11 kg, Dziesi~c z nieh udalo 1m SI!iJ skras a pozostale
zostaly odnalezione w zboiu na pobliskim polu. Tej samej noey
dokonano wlamania do baru piwnego w Siudziankach skad z!odzie·
je skradli wina, piwa, papierosy 0 wartosci 400 zl.
12 lipea nleznani sprawcy pr6bowali skrasc 32 butle gazowe 11
kg oraz samochOd Opel-Astra. Po wypchni~ciu pojazdu z poses]i,
nie mogqc uruehomic samoehodu - lIszkodzill stacyjk~ i skradli
radiomagnetofon. Straty oeeniono na kwot~ 3400 zl.

...

17 lipca z parkingu przy stacji PKP w Piescirogach nieznani
sprawey skradli Fiala 126 p wart05ci 2000 zl.
Nocq 18/19 lipea w Pieseirogach nieznani sprawcy usitowali
skrasc samoch6d rn-ki "Renault-Clio" wartosci 20.000 zl. Pojazd
odnaleziono porzucony w lesie w Morgach.
Noeq 20/21 lipca nleznani sprawcy usilowali skrasc z posesji w
Ruszkowie samoch6d Polonez. Po wypchni~eiu pojazdu na odle
gl05C 100 m ad posesji na wskutek niemoznosei uruehomienia
porzueiJi pojazd kradnqc radioodtwarzacz. Z posesjl skradli rowniei:
rower gorski, Straty oceniono na kwotl;l 2400 zl.
Nasielska policja prowadzi dochodzenie w sprawie mieszkanca
Psueina Marka M. ktory oskari:any jest 0 uzywanie gr6ib karalnych
wobee os6b trz8cieh, kt6re szantaiuJe telefonicznie.
221ipca z garazu posesji w Nunie nieznani sprawcy skradli "Fiala
126 p" wartosci 12.800 zl.
Tego samego dnia nieznani sprawcy dokonali kradzieiy skrzynki
elektrycznej budowlanej wartosei 1500 zl z nie zamieszkalej dzialk
w Nunie.
26 Iipca w Nasielsku na ul. Kilinskiego Andrzej W. umyslhie
dokona! zniszGzenia karoserii w samochodzie m-ki ,.,BMW". Z!osli
wie porysowal blachy pojazdu powodujqc straty pow. 1000 zL

OGlOSZENIE 0 PRZETARGU
Zgodnle z Uchwalq r Xlil 02199 Rudy MleJskleJ W Nasielsku 1. dnla 21 grudnia 1999
roku, na pods awle przeplsow u t"wy Z dl1la 21 slerpruU i997 roku 0 gospodaree
nieruchomosciami (Jednollty lekst Dz.U. Nr 46, paz 543 1. 2000 roku) Or(\z rozpoILqdze
nia Rady Ministrow 1. dnia 13 Slyeznla 1998 roku W sprawi" okresienla s1.czegol wyeh
zasad i lrybu przeprowadzania przetarg6w na zbyeie nieruchomosci stanow;qcych
wlasnose Skarbu Panstwa iub wlasnosc gminy (Dz.U. Nr 9. paz, 30) Zarz'ld Mlejskl w
Naslelsku oglasza, fe w dnlu 25 wrzeiinla 2000 roku 0 godz, 9.00, w sail nr 13
Urz~du Miejskiego w Nasiel5ku przy ulley Kilinsl(iego odb~dzie sle przetarg ustny
nieograniezony na sprzedaz nieruchomoiicl stanowiqcych wlasnosc gminy Na
sielsk, polozonych w mieiicie Nasielsku przy ul cy Warslawsklej, oznaczonych
jako:
1. Dzlalka nr 1394120 powlerzehnl 1739 m' za cen~ wyw~awczq 34780.00 zlotych
· wadium w wysokosci ·3.480.00 zlotyeh
· post'lpienie
350,00 zlotych
2 Dzialka nr 394/30 powierzehnl1149 m 2 za cene wywoIawczq 22.980,00 zlotych
- wadium w wysokosci . 2.300,00 zlolych
· post'lpienle
. 230,00 zlotych
3 DZlalka nr 139414 0 powlerzchm 1149 m' za cen", wywolawczq 22 980,00 zJotych
· wadium w wysoko:icl . 2.300,00 zlotych
· postqpienie
.
230,00 zlotych
4, Dzialka nr 139415 0 powlerzchni 1150 m< 1.3 c,.,n~ wywolawczq 23 000,00 ;:totych
· wadium w wysokoscl . 2.300,00 zlolych
- postqplenl
- 230 00 zlotyeh
5 Dzlalka nr 139416 0 powlerzchnl1152 m' za cenlf wywolawczq 23.040,00 zlotych
· wadium w wysokosci - 2.31 0,00 zlOlych
· post(lplenle
231,00 1.lolyel1
6 Dzialka nr 1394170 powiarz hnl1 154 m za cen'i' wyw~awCZ'l23 80,00 zlotych
• wadlum w wysoko ci - 2.310,00 zlotych
Postilplenle
.
231,00 zlotyeh
7 OZlalka nr 1394180 powierzchm 1157 m' za cen~ wywolawcz,! 23.140.00 zlotych
- wadium w wysokosei . 2.320,00 zlotych
- post'lpianle
. 232,OOziotych
2
8 Dzlalka nr 1394/90 powierzchnl
58 m 2a c;en wywolawcz'l23 160,OD zlotych
- wadlum VI wYSOkOSCl . 2.320,00 zlotych
- poslqpienJe
232,00 zlotych
Przedmiotow nieruchomDsci uregulowane Sq w ksiedze wieczyste) KW 26022.
Zgodnie z planenl zagospodarowania przestrzennego miasla Nasielska wAY nle",,·
ehomosci, polozone Sq na lerenaeh przeznaczonycll pod budownletwo mieszkanlowe
jednorodzinne.

Z cyklu: Blisko... Blizej ... l,Pozegnania'

Na ieruchomoscl oznacwneJ jako dzialka nr 1394/2 przebiega linla energelyczna
sredniego napi~clo,
Na wszystkich nleruchomasciactl stanowl<\cych przed. lio przetargu przebiega woo
doci"g
Ponadto na nleruchomosciaCh stanow1'l.cych przedmiol niniejszego przetargu prziO'
wlduje Sle
· zaopatrzenie w wad" mlejskll 1. sieci ..... o:j"ci<joowe(
· odprowadzanie sciek6w sanltarnych 1. projektowanych obiek161V do kanaHzac)i
sa ~amej miejskiej.
- realizac)e siec. g2zowe/,
·zaopatrzenie w energi" elektrycznllza pomoclj linll niskiego napieCia kobiowych rub
napowlelrznych,
· uZbrojenle terenu w siec lelelonicznq, kablowlj,
· urzqdzenie I)lIc gmlnnych.
W przelargu mog'! wzi~c udzial osoby f!zyczne i prawne, jezell wplacij wadium do
kasy Urzedu Miejskiego VI Naslelsku najpoiniej do dnia 21 wrzeiinia 2000 roku do
godz,15.00.
Oowad wplary nalezy okazae kom'Sl1 przetargowej Wadium wp/aeone przez uczesl·
nIka ktory wygral przetarg zalleza Sle na pocz t c ,ny nabycia Pozostalym osobom
wa<11 um zostsnle zwr6cone IV CI'l.gu 3 dni ad dnia rozs!rzygni~ci3 przelargu przez
Zarz'ld.
Urz'ld MieJSki w Nasielsku w lerminie 21 dnl od dnla ustal"'nia nabywey lawiadoml
oso~ ustalon'l jako nabywce 0 mlejscu i terminie zawarcia umowy nol<lriaJ ej
Termin ulszczenia ceny sprzedazy pomniejszony 0 Wplacone wad,um uplywa
najp6iniej na dzien przed podpisan,em aklU nolarialnego
Zarzqd Miejski moie dst'lpi6 od zawarcia umowy, a wadium ni~ podlega zwroleWI
jeiell Dsoba ustalona jako nabywC<l nlElruehomosci nil' Slaw. Sl'" bel usprawledh'.vlema
W miejscu I te'mlnie podanym w zawiadomlenlu
Uczeslnlk przetargu moie zaskarzyc czynnoSCI zwlqz.ane z przeprowadzeniem
targu do Zarzlldu MieJskiego
Skarge wnosi si'i' lla plsmie, IV lermlnie 7 dnl od dnl? agloszenl8 wyniku przelargu
ustnega
Szcz.eg61owe Intormacje moma lIZysk<lc IV Wydziale ROI.,iclwa i Gospodarki Grunta
mi w ~asiel5ku Pok0J m 6 lub pod um rem lefefonu (0·231 69 12 664, 69 12 574 I'lew.
26 w godz 9.00·1500
Przewodniczijcy Za';:ijdU
mgr Jnz, Bernard Dariusz Much~

rys. J. Gat~zewski

.

z..,.,(:.~ ~,L\.SI~LSI\.L,\. (f;ltUVJ)IS~u) ~AM()V1A()U

1(71"U NI.:G())

~T12I.

g)

Festyn w C-eksynie,
Na oblek1ach ZespolU Sl.k61 w
Cieksynie i boisku pilkarskim Wkry
Cieksyn odbyj silil festyn sportowo
rekreacyjny z okazjl phW'l) roeznicy

a do tei pory bylo ich sporo. Tym
ral. m nle moglo byc inael.ej. Odby
la iubileusl.owa Impreza byla uda
na.

f

'

Wsr6d widz6w· nasielscy radni Z przewodniczqcym Rady (czwarty od lewe)) ,
Skarbnlk Urz~du Miasta I Grnlny (trzed z prawej) i dyrektor Zespolu Szk6f w
Cieksynie (drugi z prawej).

Jedenastkl sarnorzCjdowc6w I Wkry
powstanla KlubU Sporlowl'lgo
"Wkra",
Cleksyn Jest mleJscem wlelu uda
nych Imprez tam zorganizowanych,

Na bolsku toczyly Sl~ mecze pi 1
karskle a Pucha Burmlstrza, w kt6
rym bralu udzlai zespaly z Kragul.
Nuny, Kosewa, Andzina i owego

Miasta. Odbyl si~ r6wnlez mecz po
milildzy samorzqdoweami miasla i
gminy asielsk a zespolem Wkry
Cie syn. W t
meczu wynlk nle byl
wably. Grano dla przy/emnosci.
Natomlast w meczu finalawym 0
Puchar Burmistrza zmierzy!y slfil ie
denasl I z Andzlna i Nuny. Mecz by!
zacililty. Pozlom wyr6wnany. Mlmo,
ie gra toczyla si~ 0 duzq stawk~, nie
bylo zlosliwych taulI. Ostatecznle
zwyci~zyl Andzin 1:0.
R6wnoczesnie z m czami pilkar
skim I na bOlsku szkolnym r6wnlez
grano, a gral zesp61 muzyczny Con-

stans Anclzina, a wok61 w plqsach
przewijaly Sifil pary laneczne.
CaJy plac szkolny byl obstawiony
parasolanil i slollkami, gdzle pan
"Jacek" organizator gminny kulinar
nej czt;lsci festynow serwowal z 
branym swoje smaczne piwo.
By!y tez I nne stoiska, przy kro rych
a najmlodsza CZIilSC wldowni (dzie·
i) objadala sit;! Walq cukrowq I ba
wlla przer6znymi balonlkami.
Na zakOr1eZenle, jak zwykle . za·
bawa.
Mark

Lata w miesc·e

Burmlstrz Bernard Mucha wrfilcza ufundowany przez siebie puchar kapita
nowi Andzlna.

Wi'ilkszq CZlilSC wakacji mamy za
sobq. Do ieh korica pozostalo juz
nlewiele.
iezbyt sprzyjajqca pogoda te90
rocznego lata spowodowala, ie
mlodziei wi~cej czasu sPlildzala IV
pomleszczeniach, nii na swiezym
powietrzu. CZf;!sto padajqcy deszcz
uniernozl· il organizacJ~ Imprez pod
golyl"n niebem, dlatego tei instytucje
I organlzac)e zajmlJ)qce si~ praCfl z
mlodziezq zorganizowaly dla nich
.. Lato w miescle" we wlasnych obie
ktach.
Na hall sportowej codziennie byly
organizowane r6lrrego rodzaju gry I
turnieJe. Mozna bylo pograc IV pilkti\
siatkowq, koszyk6wk~, ping-pong a,
oraz wziqc udzial w r6inych konkur
sach_
Przez Hal Naczelnego Osrodka
Kultury codziennle przewijalo Sl'; po
kilkudzJesil?clu amaloraw bilarda,
szach i warcab.
Do dyspozycji mlodzieiy atworzy
la swoje pomieszczenia blblioteka,
a od sierpnia Miejsko-Gminny Osro
dek Pomocy Spoleezne).
Na podsumowanie tegorocznego
"Lala w mlescie" mamy Jeszcze
czas. tymczasem naleiy wykorzy
stac ieszcze to co nam lostalo. Do
kOlka sierpnia mozna korzystac z
hali. W kinie obejrzec bezpla nie fil
my wyswletlane w lrzy kolejne
czwartki. oral wziqc udzlal w rajdzie

rowerowym i wycieczce pieszeJ z
warsztataml malarskimi, Wiele atra
kcjl przygorowala biblioteka i Osro
dek Pomocy Spolecznej.
Ci wszyscy kt6rz.y jeszcze z pro·
ponowaneJ formy sp~dzenia wolne·
go czasu w ezasie wakacji nie
korzystali. zachl;lcamy do zalntere
sowania si~ tematem.
W wymien ionych placowkach
moma sifil bardzieJ Slczeg610wo do
wiedzi co planowanych jeszcze Im
prezach, oraz przeczytac na
plakacie wywieszonym w oknie kI
na.
Mile w;dziane SOl wlasne propozy
cia mlodzieiy, ktare w miarfil moili
wasel b~dll przez organlzatoraw
uwzgllildniane.
I 1ak dla przykladu: propozycja
zorganizowania wycl8czki autoka·
rowej do Warszawy (zwiedzenl€l
StaTego Mlasta i ogrodu zoologicz·
nego) dojdzie do skutku pod konlec
slerpnla, 0 czym Naslelski Osrodek
Kultury poinformuje oddzielnym ko
munikatem, Podobnle zgodnte z
propozycjfj mlodzieiy bfildziemy
chelell zorganizowa6 wyjazd na cie
kawy mecz pilki nozne).
Natomiast jui dzis InformuJemy,
ze zakoriczenie ,.Lata w miescie"
odb~dzie sil? na stadionle mleJskrm i
lam r6wniei Gzeka6 bl;ld q r()zne
alrakcje.
MARK

-------'-----'-------------
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Komisariat Policji - tel. 997, Nasielsk 691-22-07, 691-23-77
Ochotnicza Straz Pozarna - tel. 998. Nasielsk 691-22-88
Pogotowie Ralunkowe - tel. 999, asielsk 693-09-99
Pogotowie Gazowe - tel. 691-22-22
Pogotowie Energelyczne Nasielsk - tel. 691-24-21 (po godz.
15.00 Plorlsk - tel. 662-26-45)
Pogotowis Wodociqgowe Nasielsk - tel. 691-24-96
Pogolowfe Ra unkowe wraz z ambulatorium dyzuruje calodobo
wo w budynku Przycllodni przy ul. Sportowej w Nasielsku.

"Pomaranczowa !inia"
Telelon zaulania dla osob z problemami alkoholowymi czynny:
wtorek - 16.00-20.00. sroda: 12.00-16.00, tel. 69-30-250.

Stacja Opieki • Centrum Piel~gniarstwa Ro
dzinnego "Caritas" Diecezji Ptockiej
Gabinet zabiegowy w "Starej Plebanii", ul. Zwirki i Wigury 5 tel.
693-14-28, czynny jest od poniedzialku do plqtku w godz. 7.30
19.00. W soboty, medziele i swi<;ta czynny jest w godz. 8.00- 0.00
i 16.00-1800
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17-20.08.2000
.,Zlolo pustyni" - film wojenny, prod. USA, godz. 18.00.
25-27.08.2000
"Tygrys i przyjaciele" - film rysunkowy dla dzieci godz. 17.00.
,,28 dni" - film obyczajowy prod. USA, godz. 19,00.
01-03.09.2000
.,Stalowy glganl" - film rysunkowy dla dzieci, godz. 17.00.
"Gra 0 milosc" - film obyczajowy prod USA, godz.19,OO.
08-10.09.2000
,,60 sekund" - film sensacyjny prod, USA, godz. 18.00.

"Zlata pustyni". Wojenny. Marzec 1991 roku. Wojna w Zatoce
Perskiej zmierza ku koncowi_ Czterech zolnierzy amerykansV'"
stacJonujqcych w Iraku postanawia zdobyc kuwejckie zloto,
dzione przez Irakijczyk6w. Zadanie wydaje silil bye dziecinnie pros\e
- zolnierze zamierzajq wyjecha6 0 wschodzie slonca i wrecic na
lunch. Rezyseria David Russell. Wystf,'ipujq - George Clooney, Nora
Dunn. Spike Jonze. Czas projekcji 116 min.

Telekomunikacja Polska
Rozm6wnica T.P .SA czynna jesl w dni powszednie i w pracU)Clce
soboty w godz. 7.00-21.00. W wolne saboty w godz. 8.00-14.00. W
niedziele IN gOdz. 9.00-11.00.

Poczta Polska

"Tygrys i przyjaciele". Animowana disneyowska wersja przyg6d
bohaterow powiesci Milne'a. Wyrnyslila je I spisala JUil Falkenstein.
Gl6wny bohater - Tygrys - zaczyna sil; czue samotny w Slumllowym
Lesie. mlmo ze ma U wielu wiernych przyjaci61. ygrys jest przeko
nany, ie gdzies w okoliey mUSZq 2y6 podobne do niego pasiaste
stworzenia i zczerze t~sknl za ich lowarzystwem. Rezyseria Jun
Falkenstein. Czas projekcji 77 min. Film w polskiej wersjl jezykowej.

Urzqd Pocztovvy Nasielsk-1 czynny jest w dni powszednie i w
pracujqce soboty w godz. 8.00-18.00. W soboty w godz. 8.00-13.00.
W niedziele urzqd poczlowy jest nieczynny.
,,28 dnj;'. Dziennikarka jednego z nowojorskich magazynow zyje
szybko i duzo SIt;' bawi . Z narzeczonym wJ6czy sit;' po barach I
klubach, Nie ogranicza si~ do drink6w. Ctwtnie eksperymentuje z
narkotykami. Gdy komplelnie zalana rozbija slubnCj Iirnuzyne swojej
siostry, tralia przed sqd. Zapada wyrok - 28 dr i w klinice odwykowej.
Tam przezyje szok. Rezyseria - Betty Tomas, wystt;1pujCj: Sandra
Bullock, Dominic West, Vigo Mortensen, Czas projekcji 103 m i

"Mlodziez zapobiega poiarom"

Komenda Powiatowa Pan
stwowej Strazy Pozarnej IN 0
wym Dworze Mazowieckim byla
organizatorem konkwsu plasly
cznego pod Ilaslem: "MJodziei
zapobiega pozarom". Jego ce
lem bylo propagowanie wsr6d
dzieci i mlodziezy znajomm';cl
zasad ochrony przeciwpozaro
wej i ochrony srodowiska. Prace
byly oceniane w dw6ch katego
riaeh wiekowych: klas I-IV i
VIII. OrganiZ3torem gminnyrn
lego konkursu by/ Zarzqd Miej
sko-Gmlnnego Zwiqzku Ochot
niczych Strazy Pozarnycll. In
for01acje 0 konkurSle fozeslana
do wszystkich szk6/ w grninie.
PrzystClpily do niego tylko
dwie szkoly - Szkola Podstawo
wa z Nasielska j Szkola Podsta
wowa z Popowa Borowego. Ko
misje szkolne do finalu gminne
go zglosily 81 prac. W kazdej
grupie wiekowej wyloniona po 3
zwycl<;lzc6w. Ze wzgl~du na wy
rownany i wysoki poziom prac
komisja gminna postanowila do-

v

datkowo wyrozni6 po trzy prace
w kaide/' kategorii. Prace nagro
dzone
wyrMnione zostaly
przekazane komisji powiatowej
konkursu. Przeslano takze kilka
prac dodatkowych. Komisja po
wiatowa nagrodzila az 9 prac z
naszej grniny. Ponadto wszyscy
uezestnicy konkursu otr'Zymali
slodycze. Jui dzis warlo wie
dziec. ie konkurs bt;'dzie konly
nuowany w latach nastE;Jpnych.
Wyniki konkursu plaslyczne
go poda)emy z pewnym
opMnieniern, poniewai chcie
lis my je podac IqGznie z wynika
011 finalu wojewodzkiego kon
kursu wiedzy pozarniczej. W fi
nale tym powiat nowodworskl
mial bye reprezentowany przez
dw6jklil uczni6w z Nasielska.
Niestety, nasi reprezentanci na
rozgrywkt;' iinalowq nie pojecha
Ii, poniewai urzednik zapomnial
powiadomic zainteresowanych
o terminle zawadaw.
AZ.

"Stalowy gigant". Jest rok 1957. Trwa zimna wojna. W maiym
miasteczku rybak opawiada 0 pott;i.nym czlowieku cajym ze stali.
kt6ry mieszka w morzu. Nlkt poza pewnvrn ctl/opcem nie wierzy w
bajania staruszka. Ito wlasnie jemu udale sit;1 odnalete szesnasto
melrowego robota. Stalowy giganI zywi sie zelazem, jestlagodny i
naiwny 18k dzieeko. Rezyseria Bard Bird. Czas projekCji 88 min. Film
w polskiej wersji j!i'!zykowej.

"Gra 0 rnilosc". Gwiazdor bejsbolu przezywa zyciowy kryzys. W
sporcie osiqgnql wszyslko. Teraz jednak jako weteran nie moze
pogodzic sif;l z tym, ze jego slawa i dokonania odchodzq w zapo
mnienie. Opuszcza go kobieta ego zycia, ale 011 - sportowiec z krwi
i kosci - nie poddaje si~. Rezyseria Sam Raimi, wystl;!pujq: Kevin
Costner. Kelly Preston, Jena Malone. Czas projekcJi 138 min.

,,60 sekund". Randall potrafi w ciqgu 60 sekund ukrase kaidy
samoch6d Nie powstrzymajq go zadne zamkl ani alarmy. Postano
wll jednak rozPOCZqC nowe, mniej niebezpleczne zycie. Niestety
jego mlodszy brat pakuje sit;' w klopoty i staje 51!;! zakladnikiem malii,
Gangsterzy stawiajq Randallowi ultimalum: jezell w ciqgu dnia
ukradnie 50 samochod6w, jego brat b~dzje zyl. Rezyseria DominiC
Sena. Wyst~p jq: Scott Caan. Nicolas Cage. James Duval.
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OliDlpiada tuz, tuz!

Mi\ldzyzakla<;iowy LUdowy
Klub Sportowy "ZBIK" w Nasiel
sku informuje, Ii: mecze a mi
strzoslwo IV ligl rundy jesiennej
2000 b~d'1 rozgrywane na sta
diane w NasielskU. ul. Sportowa
28 w r}aslEilPujqcych terminach:
1 Zbik - Boruta Kuczbork 
15.08.2000, wtarek godz.

POlosta! juz tylko miesiCjc do
ollmplady w Sydney. Br;ldzl8
tam startowala nasza ro
daczka Renata Mauer,
CZlery lata temu dostar
czyta nam wielu rados
nych przeiyc. Wierzy
my, ze w roku obecrtym
pOWiorzy sw6j sukces.
Zdj~cie przedstawia
powltanie mlstrzyni ohm
pijskiej zAtlanty, Renaty
Mauer przez rodzlnr;l i
gruPEil sympatyk6w z Na
sielska na lotnisku w

4. Zblk - Narew OslrrnEilka 

16.09.2000, sobota godz.
16.00.
5. Zbik - MKS Ciechan6w 

16.00
2. Zbik - KS lomianki 
2608,2000, sobola godz.

30.09.2000, sobota godz.
15.00.
6. Zbik - MKS Legionowia 
21.10.2000, sobota godz.
15.00.
7. Zbik - Gram Sobieski Oku
nin - 04.11.2000, sobola godz.
14.00,

12.00.
3. Zbik - KS Targ6wek 
06.09.2000, sroda 90dz. 16.00.

8. Zbik - KS Stoczniowiec
PI ck - 18.11.2000. sobota
godz. 13.00.

Pionowo: 1· z niej wydobywasz s611ub wE;giel I lekki wiatr nad
morzem; 2 - X; 3 - mlasto Priama I czamy opal; 4 - maze bye ogolna
lub specjalistyczna / sluzy do pieczetowania Iistow; 5 - np. - Wisla
IUb Wkra I grecka litera Y / polski pisarz - aut r "Solaris ': 6
.
palrzysz; 7 -Iegendarny czlowiek sniegu Izwierzr;l domowe z rOl
,
kr~t rogich z Tybe U I matenal wybuchowy; 8 - np. Iisla I Delon 
znany aktor lrancuski; 9 - ... Krajowa I mil}isterska...; to - milosnik
zespolu; 11 - bezprzewodowy ! byl nim SwiE;lly Piotr; 12 - symbol
lednosiki pr~dkosci; 13 - dawka / alrybul zJodzleja: 14 do zupy /
brzuszny; 15 - "I NKA" I szJaclletny mineral.
W rozwiCjzanlu krzyi6wki pros/my podac .;;:naczenie hasel. oz
wictzaniem krzyzowki z numeru 7/2000 ,.zyGia Naslsiska" byb
przyslowie "Wilk nie pasa owiec'·.
Nagrode niespodziankl? otrzymujs pan Robert Rat owski z Pto
cka.
Serdecznie gratulujemy.

KrzyzQwka nr 8/2000
Znaczenie hasel:
Pozjomo: A - Swi($ta - patronka paralli w Piescirogach; B . byla
kontrolowana w stanie wojennym; C - inaczej - plan przed realizacjct;
D - pobudzenie do dzialania, rozPoczE;cie; E - zwisajqce p~dy drzew
tropikalnych; F - Inacze)- konlec; G - przeczUcie / skrol nazwy Arml8
Krajowa; H - zwier'ze domowe - w przyslowiu ztamala n6ike gdy
skakala I malienskie albo Madejowe; I - miasto - panstwo z katedrq
Swir;ltego Plolra; J - prezenlacja; I< - pruskie usuwanle chlop6w z
ziemi I Vol konllikcie - sytuacja bez moi:llwosci rozstrzygni~cia, L 
dwuokularowy przyrzqd optyczny do obserwacji odleglych obiekt6w
/ pierwsza nuta gamy; L - ... "na kraterze" w tytule kslqiki M.
Wankowicza I odrobina szcz~scia; M - jednomyslny wyb6r I rodzaj
ubioru polowego lolnierzy; Feliks ... - slawny trener bokserski.
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Warszawie, Llczymy na podob
ne powitanle.
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