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Wszyscy wiedz~ jui, jaki jest krajowy wynik prezydenc
kich v.ryborow roku 2 000. Wygral i to w pierwszej tune Alek· 
sander Kwasniewski. l\1:ieszkancy gminy Nasielsk podjeli tak<\ 
samq decy2j~J jakq podjeli wyborcy calej Polski. Kwasniew
skiemu zawierzylo 3753 mieszkanc6w naszej gminy, co przy 
ogolnej liczbie 7092 gtosujqcych (minus 103 gIosy niewaine) 
stanowi 53,69% wainie oddnnych b'1:0S0W. Wynik jest wi~c pra
wie identyczny, jak wynD< og61nopolski. 

W naszej gminie utworzonych bylo 14 obwod6w wybor
czych. We wszystkich obwodach najwi~cej glosow otrzymal 
Aleksander Kwasniewski. W dziewieciu z nich na obecnego 
prezydenta glosowalo ponad 500/0wyborc6w. Najwiekszq sym
patiq cieszyl sie on wsr6d wyborc6w glosujqcych W obwodzie 
wyborczym or 1 (Liceum Og61noksztatcqce). Popada go tam 
62, 12% osob biorC\cych udzial w wyborach. Podobnie gloso
wall wyborcy z obwodu nr 7 (Klub Mtodego Rolnika w Maze
wie Dworskim). Poparlo go tam 61,90% glosujqcych. 

W pi~ciu obwodach wyborczych naszej gminy obecny pre
zydent nie otrzymal polowy wainie oddanych glos6w. Sq to 
obwody wiejskie - nr 9 (Krzyczki Pieniqiki), nr 10 (labi
czyn), nr 11 (Popowo Borowe), nr 12 (Budy Siennickie), nr 
13 (D~binki). Najmniej glos6w otrzymal prezydent w okr~
gu or 13 - 34,78 oraz w okr~gu or 11- 35,68. 

Drugie miejsce w naszej gminie przypadlo Marianowi 
Knaklewskiemu. Gtosowalo na niego 1048os6b, co stanowi 
14,99% wainie oddanych glos6w. Zestawienie procentowe 
jego wyniku krajowego i gminne- go niewiele si~ r6ini. W na
szej gmioie byl jednak cz~sciej wskazywany jako prezydent 
niz Andrzej Olechowski, kt6ry w krajowych wyborach zajql 
drugie miejsce. W naszej gminie Andrzej Olechowski byl 
trzeci. Otrzymal 981 glos6w. Stanowi to 14,03% wainie od
danych gl:os6w. 

Dalszy uktad tabeli niewiele roini si~ od ukladu krajowe
go. Na kolejnych miejscach znalezli si~ pretendenci zwiqzani 
ze wsiq. Jarostaw Kalinowski otrzymal791 giosoW; co stano
wi 11, 31% wainie oddanych gtosow. Jest to duio lepszy wy
nik ni.i ten osiqgni~ty w skali calego kraju. W naszej gminie 
w osmiu rypowo wiejskich obwodach wyborczych uplasowal 
si~ na drugiej pozycji. Andrzej Lepper otrzymal 204 glosy. 
Jego wynik procentowy jest zbliiony do wyniku krajowego. 

Najmniejszq Hose gtos6w otrzymal Bogdan Pawlowski. 
W dziesi~ciu obwodach oie otrzymal ani jednego glosu. Gio
sowalo na niego u nas tylko 6 osob. Procentowo uzyskal 
mniej glosow niz w skali kraju. 

Gdy w Dzien Wszystkich SWj~tych znowu staniemy przy 
mogitach naszych bliskich, pamietajmy, ie iycie czlowie
ka nie konczy si~ z chwil q Smierci. Przejscie przez grob 
jest tylko etapem w drodze do zycia w WiecznoSci. 

Niecb w rozwaianiach na tematy zycia i smierci pomo
gEl nam slowa Mal'ii Konopnickiej zawarte we fragmencie 
wiersza "I groby umrzee mogq". 

I groby oiye mog&. I smiere sarna
 
Zmartwychpowstala bye maze ...
 
Oto kwieciste loie,
 
Sarkofag pusty, rozchylona brama,
 
Przez ktorCj wiew ten, co leci od wieka
 
Tchnieniem ciszy, hukiem gromu,
 
Siew zycia przywial z daleka,
 
Do tego, co mial smierci pieczec nosie - domu.
 

Si6dmq, czyli takq samq jak w kraju pozycj~ zajql Lech 
Wa1esa. W naszej gminie rna 52 zwolennikow. Procentowo 
(0,74(;1) jest to mniejsza ilose nii \\rynosi jego wynik w kraju. 

Gorqczka wyborcza za nami. Czas na krotki oddecb. W 
tym czasie warto bacznie przyglqdac si~ scenie politycznej, 
bo wkr6tce uslyszymy nowe obietnice przed kolejnymi wy
borami. Gdyby tak moina byto zyc samymi obietnicami... 

Analizowal AZ. 



We wrzesniu Zarzqd Miejski obradowal 
czterok1'otnie. Pierwsze posiedzenie od
bylo si~ 6 wrzeSnia. Na pocz<jtku bunnistLl 
przedsrawit wyrok sqdu pracy w Ciecha
nowie, 1et6ry rozstrzygal spraw~ z pow6dz
twa bylegQ paJacza IV stosunku do Urz~du 

w sprawie wynagrodzenia za godziny po
nadwymiarowe. Urzqd zostal zobowiqza
ny do v.ryptaty odszkodowania na rzecz 
bylego paJacza. 

W kolejnym punkcie rozpatrzono dwa 
pisma dotyczGjce spraw fmansowych. SKR 
prosii 0 umorzellie podatku ad nieruchomo
sci za pierwsze p6l'J:ocze roku 2 000. Prosb~ 

zalatwiono odmownie. GS prosit 0 przesu
ni~cie terminu platnosci podatku ad nieru
chomosci za maj i czerwiec do 30 listopada. 
Zarzcld zgodzit si~ na tt; propozycj~. 

Panj wiceburmistrz zapoznala czlonk6w 
Zarzqdu z odpowiedziCl ministra Edukacji 
Narodowej na pismo konwentu wojt6w, bur
mistrz6w i prezydent6w ,voj. mazowieckie
go IV sprawie fjnansowania oswiaty. Znala
zla si~ w nim informacja 0 tym, wjaki spo
sob MEN zamierza si~ wywiGzywac z usta
len dotyczGcych wynagradzall.ia nauczycie
Ii wynikajtlcych ze znowelizowanej Karty 
Nauczyciela. 

W dalszej cz~sci rozpatrzono dwa proble
my przedstawione przez dyrektora ZGKiM. 
Pierwszy dotyczyl spraw cieplownictwa. W 
pun}::.cie tym pr-cy:i~to dwa wynegocjowane 
aneksy do umowy dzierzawnej zawartej 
przez Glnin~ NasielsJ< z firm't "W~gielek". 
Druga z ponlszonych spraw to sprawa tar
gowiska. Referent przed
stawil podj~te w tej kwe

gminy (zamiast w stosunku 50:50 przyjqc 
:;tosllnek 60 :40 kosztow inwestycjj). Przed
stawiono argumentacj~ za takim rozloze
niem koszt6w. W6jt Wieli- szewa stwierdzit, 
ie nie ma upowainienia do zgody na parly
cypacjt;: w kosztach w takim stosunku. Po
infonl10wal, ie stanowisko gminy Nasielsk 
przedstawi Zarzqdowi kierowanej przez 
niego gminy. 

" " 
Drugie posiedzenie odbylo si~ 13 wrze

Snia. Najego POCZqtkll pani skarbnik przed
stawila opiniy Regioualnej Izby Obrachun
kowej w spral'Jie realizacji budietu przez 
gmin~ Nasielsk w I p61roczu 2 000 roku. 
Jest Ona pozytywna. 

W kolejnym punkcie Zarzqd analizowal 
aktualnq sytuacjy finansow<j Grniny, Jest ana 
trudna. Gmina postawila sobie do realizacji 
ambitne zadanja. Liczono, ie cZysc z nich 
zostanie sfinansowana dzi~ki srodkOl11 z Z12

wn~trz. Sytuacja flnansowa w kraju jest nie
jasna i raczej trudno jest oczekiwa6 n<1 do
datkowc srodki. Nie'lnanajest r6wniei vory
soko.';{; srod1<6w, Jakie otrzyma gmina na pod
wyzki wynagrodzen nauczycieli, Potrzeby 
w tym zakresie wynoszCjl,3mln. zlotych. Za
stanawiano si~ wi~c nad koniecznoscicl do
konania zmian w budzecie. Rozwaiano tei:. 
moiJiwosc zaciqgni~cia kredytu. 

Sprawom finansowym poswi(;'cooy byl 
tei kolejny punkt obrad. Analizowano roz
liczenie wydatk6w pooiesionych w roku 
biezqcym na utrzymanie dr()g. Wydatko

sill dzialania i zapoznal 
zebranych z dalszymi siedzeniu Zarztjd przy Z PRAC ZARZ~DU
plan ami maj<jcymi na wspotudziale wlasci

sje Wyborcze dla przeprowadzenia wybo
r6w prezydenta; zadecydowal 0 przezna
czeniu wolnych pomieszczen w budynku 
Biblioteki Miejskiej: odbyi spotkanie z 
przedstawicielami ZarzCjdu ZEP S.A. w 
sprawie wsp61pracy w dziedzinie cie
plownictwa. Roz·waiano r6wniez koncep
cj~ likwidacji filii bibliotecznych i utwo
rzenia bibliotek publiczno - szkolnych 
oraz zastana\'liano sit;: nad restrukturyza
cjq sieci szkolnej. 

"* * .;. 
Trzecie posiedzenie Zarzqdu odbylo si~ 

22 wrzeSnia. Na jego pocz<\tku zajmowa
no si~ problemami oSwiaty. Najpierw roz
mawiano 0 realizacji postanowien znO\VC
Uzowancj Karty Nal.lczyciela. Zastanawia· 
no siC nad moiliwosciami pozy_kania 
srodl\6w na ten eel. Proponuje sit;: wypta
t~ naleinosci w d\v6ch etapach. Nastyp
nie dyskutowano nad koncepcjq re5truk
turyzacji sieci szkolnej. Radzie zostanie 
przedstawiony projekt pozytywnie zaopi
njowany przez Komisj~ Oswiaty. Przewi
duje si~ dwa etapy restrukturyzacji ilo
sci plac6wek szkolnych. 

przedmiotem kolejnych rozwazan byt 
parkingmiejski przy ul. Rynek. Sprawt;:re
ferowal p. dyrektor ZGKiM. Zapoznano si~ 

tei z koszturni urzCjdzenia parkingu. Zarzqd 
zaakccptowal dzialania ZGKiM. Zwr6cono 
uwagt;: na spos6b jego uzytkowania ora2 na 
koniecznosc zachycenia kierowc6w do ko
rzystania z parkingu. Przez pewien okrcs 

na parkingu nie b~dq po
bierane oplaty. 

Ponadto na tym po

celu rozwiqzanie do kof.

ea problemu targowiska
 
i parkingu. Skonstatowano, ie podj~te do tej
 
pory dzialania wplyn~lY na "odblokowa

nie" miasta.
 

Nastt;pnie zebrani zostah zapoznani z 
przebiegiem dzialan majqcych na celu 
utwo1'zenie Samodzielnego Gminnego 
Zakladu Opieki Zdrowotnej. Prace b~d<'l 

pn~ebiegaly etapowo. W pierwszej fazie 
bi;:dzie on oparty 0 osroclki zdrowia w Pie
scirogach i Cieksynie. W chwili obecnej 
~q przygotowywane dokumenty potrzeb
ne do jego rejestracji. 

Ostatnia cz~sc posiedzenia poswi~co· 

na byla rozmowom Zarz<jdu Miejskiego 
gminy Nasielsk z przedstawicielami gmi
ny \Vieliszew. Gmint;: tt;: reprezentowat 
w6jt p. Edward Trojanowski i kierownik 
Wydziatu Zagospodarowania Pl""Zestl-len
nego. Pl-ledmiotem rozmow byla sprawa 
wsp6lnej budowy skladowiska odpadow w 
Jask6towie. W tej sprawie 09.0$.19971'. zo
stalo podpisane porozumienie okreslajqce 
zas<idy wspoldzialania przy realizacji tego 
zamierzenia. Gmina Nasielsk nie podj~la 

jednak tlchwaly w powyzszej sprawie. Po
nadto zmienily sit;: pewne uwa- runkowa
nia. Portiewaz sk1adowisko jest niezb~dne 

dla wlasciwego funkcjonowania Gminy, na 
tym spotkaniu zamiel""Zano wyjasrti6 wszyst
kie wCjtpliwosci, aby w miary szybko moz
na bylo pn,ystc~pi6 do budov.ry. Dokoncmo 
analizy zawartego porozllmienia. Pl""Zedsta
wiciele naszej Gminy zaproponowali inne 
proporcje finansowania inwestycji przez 

wano kwoty 170 tys. "Jotych. Brakuje jesz
cze 150 tys. zfotych, aby moina bylo zli
kwidowac najbardziej niebezpicczne 
miejsca w nawienchniach. 

Pani kierolvnik Wydzialu Rolnictwa i 
Gospodarki Gruntami wniosla 0 wyzna
czenie czlonk6w Komisji Przetargowej 
dla przeprowadzenia przetargu na sprze
dai dziatek budowlanych przy ul. War
szawskiej i Sosnowej. Zarzqd podjql 
uchwal~ w tej sprawie. Pcllli kierownik 
poinformowala tei 0 decyzji wydanej pe
tentowi odnosnie nieodpiatnego przeka
zania lokalu w bloku przy ul. Elektrono
wej. W sprawie tej wypowiedziala si~ tei. 
pani radca prawny. 

W kolejnym punkcie powrocono do 
spraw finanso'l'i"ych. Rozpatrywano wnio
ski kluhow sportowych 0 dofinansowanie 
ich dzialalnosci. Zasranawiano sit;: nad 
moiliwosciami Gminy w tej dziedzinie. 
Najwainiejsze pytania to: sk'ld wzi(jc 
srodki i jak je podzielic. Problem zosta
nie przedstawiony F\adzie. 

Zarzqd omowil skarg~ rnieszkailc6w Cick
syna skierowanq do odpowiednich s!uzb po 
tym, jak 8 wrzesnia w okolicach szkoly m.idl 
miejsce wypadek, w ktorym poszkodowane 
zostaly dzieci. Zastanav-·iano si~, jak zapew
nit bezpieczenstwo uczniom na terenie calej 
gminy Nasielsk. Sprawt;: przekazano do Ko
misji Infrasuuktury i Bezpieczellstwa. 

Ponadto na tym posiedzcniu Zarzqd 
podjql decyzJe: pOIVolal Obwodowe Komi

ciela kotlowni rozma
wial 0 koncepcji rozwo

ju cieplownictwa w midcie. Podj~to tez 
decyzj~ 0 obniieniu do kOllca roku do 1 zlo
tego za godzin~ stawki za udziat w akcjach 
ratowniczo - gasniczych i szkoleniach. Po
ruszono tez nrtstt:pujCjce problemy: spl'a
Wt; handlu na ul. Mfynarskiej przez obco
krajowcow; rozliczenia finansowego wjed
nej z jednostek OSP; dalszych los6w roz
mow z gminCl Wie] iszew na temat budowy 
wspolnego skladowiska odpad6w. 

. . .
 
26 wrzesnia miato miejsce czwatte w tym 

miesiqcu posiedzenie Zarzqdll Miejskiego. 
Podjt;to na nim decyzjt;: w sprawie wprowa
dzenia do budzetu Gminy dotacji celowych 
oraz zatwierdzono projekt zmian w budie
cie. Problemy te bt;:dq rozpal:lywane na naj
blliszej i nast~pnej sesji. 

Zarzqd wytypowat ze swego skladu 
dwie osoby do podpisania dokument6w 
zwitjzanych z zaciqgni~ciem kredytu w 
Narodowym Fundll~zu Ochrony Srodowi
ska w Warszawie na budow~ kanalizacji 
sanitarnej na osiedlu Pilsudskiego 11. 
Kredyt ten po wykonaniu inwestycji bt;:
dzie m6gl bye w potowie umorzony. 

Ponaclto czJonkowie Zarzqdu zostali 
zapoznaoi Z odpowiedziq wlasciciela fir
my "W~gielek" na temat dalszej wsp61
pracy w temacie cieplownictwa. 

WynotowalAZ. 
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OBR A
zakresie oswiaty gminnej. Jnform()cj~ 

o sprawach oswiaty w naszej gminie 
przedstawita p. wiceburrnistrz. Gmina 
jest organem prowadzqcym dla 13 pla

2 wrzesnia odby!a si~ XVIII 7.wyczaj
na sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. 
T1'adycyjniejuz protok61 z poprzedmej 
sesji przyj~to bezjego od czytania. przy
pomniano, ze radni mogq si~ z nim z 
poznac w biurze Rady. Odrzucono wnio
sek jednego z radnych 0 odczyranie in
teresujqcego go fragmentu p1'otok01u. 

W pun1<:cie po1'zqdku obrad przewi
dujqcym udzielenie gtosu mieszkan
com gminy zabraly gios dwie osoby. 
Mieszkaniec budynku komunalnego 
skarzyt si~ na zachowanie sqsiadow 
(pijailsrwo, awantury). Poinf01'mowa
no, ze rozwiclzywanie tego typu pro· 
blemow lezy w gestii policji. Obieca
110 jednak zainteresowac si~ bliiej t4 
spraw<.j. Osoba dzieriawiClca d7.iatk~ 

komllnalnq przy ul. Kilii1skiego po
info1'mowata 0 podj~tych przez ni q 
dzialaniach w celu jej zakupu. Ocze
kllje na sfinalizowanie sprawy. 
Stwierdzono, ie 0 ile wplynCl wszyst
kie potrzebne dokumenty do Zarzq
du 1iejskiego, nic nie stoi na prze· 
zkodzie, by Rada podj~la decyzj~ w 
ej sprawie. 

W kolejnym punkcie obrad radni ,"y
siuchali informacji burmistrza 0 pra
ca h Zan~(jdu Miejskiego W okr sie od 
ostatniej . esji. Czlonkowie Rady prosi
Ii burmistrza 0 doktadniejsze wyjasnie
nie niekt6rych spraw. Przy okazji za
dawano szereg pytan i zglo.szono sze
reg wniosk6w nie zwi<jzanych bezpo
srednio z przedstawionym sprawozda· 
memo Poniewaz tego typu wypowiedzi 
byly przewidziane w kolejnym punk
cie, przewodniczf!cy obradom pne
wodniczqcy Rady nie wnosi! w tej 
sprawie sprzeciwu. 

r>ytania, interpelacje j wnioski w tej 
cz~sci obrad dotyczyly catoksztaltu za
gadl i n zwiqzanych z codziennym iy
ciem mieszkaiIc6w oraz podejmowanych 
przez Zarzqd dzialan. Zgtoszono wiele 
uwag w sprawie funkcjol1owania targo
wisk. Pytano 0 sprawy zwiCjzane z par
kingiem. Dyskutowano na temat sposo
bu odpowiedzi na interpelacje 1'adnych. 
Wyrazano swoje zdanie na temat stanu 
drog po prowadzonych na nich pracach 
ziemnych. Chodzito lu zwla.szcza 0 stan 
osiedlowych dr6g gruntowych. Duze 
emocje wzbudzHa prawa uiytkowania 
wysypiska smieci w Kosewie. Wymie
niono poglqdy 11n temat, kto powinien de
cydowac 0 zwolywaniu posiedze6 mery
torycznych Komisji Rady. Pytano 0 ak
tualn"l sytuacj~ w sprawie przej~cia 

kompleksu obiektow po bylej jednostce 
wojskowej w Chrcynnie. Proszono 0 uza
sadnienie przyj~tej kolejnosci wykony

wania pewnych inwesrycji. Interesowa
no si~ sprawq propozycji zmian w bu
diecie. Zastanawiano si~ nad korzy
sciami i llciqzliwosciami zwiclzanymi z 
przyjazdem wesolych miasteczek. 
Wnoszono 0 reaktywowanie pracy Ko· 
misji Statutowej. Wyjasniano podnoszo
nCj p1'zez pytajqcych spraw~ moderni
zacji drogi powiatowej \V Krzyczkacl1. 
Zgloszono szereg uwag dotyczqcych 
zycia mieszkancow w d1'ugim co do 
wielkosci skupiskll ludnosci w gminie 
- w Picscirogach. Najwainiejsze z py
tan dotyczyty sprawy gazyfikacji, na
wierzchni uLic, szamba przy bloku ko
munalnym. 

W kolejnym punkcie porzqdku obrad 
zaj~to si~ problemem cieptownictwa w 
gminie. Zamierzano wypracowae kie
runki jego rozw ju w najbliiszych la
tach. W obradach uczestniczyli p. A. 
Ty 'ki, wtasciciel najwi~kszej W lllicscie 
cieplowni i p. B. Wieczorek z Zaktadll 
Ene1'getycznego. 

Wprowadzenia do dyskusji dokonat 
burmistrz. M6wil m.in. 0 no\vej kon
cepcji rozwiqzania problemu cieplow
nictwa w gminie. 0 swoich dotychcza
sowych dzialaniach w Nasielsku i 0 pla
nach na przyszlosc mowii pan Andrzej 
Tyski. Chce, aby zwi~kszye ilose cie
pia pobieranego z jego kottowni po
przez przylqczenie odbiorc6w pobiera
jqcych cieplo z kot1owni komunalnej 
przy ul. Starzynskiego. W tej sprawie 
podjt;to jui konkretne dzial.:1l1in. Swo
jq koncepcj~ rozwoju cieplownictwa w 
gminie przedstawii nast~pnie p. Bog
dan Wieczorek. Bazuje ona na polq
czeniu cieplownicrwa z energetykq. Jej 
podstawCl bylby mariai kapitalowy 
trzech podmiot6w: Zakladu Energe
tycznego, gminy i finny p. Tyskiego. 
Radni pytali 0 s osunek do tej koncep
cji p. Tyskiego oraz 0 to, czy tego ro
dzaju finny jui gdzies funkcjonlljCl. 

Wainym puoktem porzqdku obrad na 
tej sesji byla sprawa uchwalenia regu
laminu wynagradzania nauczycieli, dy
rektor6w szkol i plac6wek oswiatowych 
prowadzonych przez gmin~ Nasielsk. 
Sytuacj~ finansow(j gminy w aspekcie 
jej obowiqzk6w wynikajqcych ze znowe
lizowanej Knrty auczyciela oraz po
czynaiI wladz paiIstwowych przedstawi
ta p. skarbnik. W sprawie tej obok 
radnych wypowiedzieli siy tez przed
stawiciele nallczycielskich zw iqzk6w 
zawodowych. Rada jednogtosnie przy
j~ta regulamin. 

Kolejoy punkt obrad takze poswi~co
ny byl sprawom oswiaty. ChodzHo w nim 
o wypracowanie kierunkow dziatania 'II' 

cOwel\. Do szkol ucz~szcza 3026 
uczniow. Kadra pedagogiczna to: 180 
naucl..ycieli mianowanych, 31 nauc.zy
cieli konu'aktowych i 7 stazyst6w. Hj
wainiejszym elementem w tej informa
cji byia ::;uma, jakq pl-zeznacza!a grni
na nn jednego ucznia w poszczeg61nej 
szkole. I tnk od stycznia do sierpnia 
br. najtaniej kosztowal gminy uczen w 
Zespole zk61 nr 1 w Nasielsku (1252zl), 
a najdroiej w Krzyczkach (3910zl). 
Wiele wzglQdow przemawia za tym, aby 
przeprowadzic restrllktul-yzacj~ sieci 
sZkolnej w gminie, co sprowadza si~ do 
redukcji ich ilosci. Zap1'ezentowano Ra
dzie koncepcj~, kt61'a przewiduje likwi· 
c.Iacj~ czte1'ech szk6t. Proces redukcji 
bylby przeprowadzony \V dwocb etapach. 
W kaidym z nich likwjdowane bylyby 
dwie szkoly. 

przedstawiona propozycja wywotala 
bardzo oiywionq dyskllSj~. Zabierali gios 
zar6wno radni .ink i dyrcktorzy szk61. 
S7.czeg61nie zaa.l1gazowane w tej dyshl
sji byly 050 y, ktorych sprawa ta doty
czyIa. O. tateczn..ie problem rozwiCjzano 
poprzez gtoso v nie. Jako pierwsz~ glo
sowano etapowq . widacj~ 5z1<61. Wi~k
szosciq glos6w pr pozycja ta zos ala od· 
rzucona. Druga propozycja przewidywa
1a jednoczesnq likwidacj~ wszystkich 
czterech przewidzianych do likwidacji 
szk6t. Rada wi~kszosciq glos6w (6 za, 5 
przcciw przy 8 wstrzymujqcych 'i~) 

przyj~la t~ propozycj~ do realizacji. W 
tej sytuacji nie byla jui glOSQWallil tn:e
cia propozycja, aby odto~yc podj~cie 

decyzji do Ilast~pnej sesji i dac radnym 
c:ws do gl~bszego przemyslenia catego 
problernu. Zglaszajqcy jq uwazal, ie po
winna bye giosow<ln<l jako pierwsza. 

W dalszcj CZy ci obrad zabral gios 
przewodnicz"lcy Komisji Rewizyjnej. 
P1'zedtozyt Radzie sprawozdanie z pod
j~tych przez t~ komisj~ kontroli. Pro
wadzono je m.in. w hali sportowej, w 
Stacji Uzdatniania Wody. Badano wy
konanie budietu gminy w I potroczu. 
Komisja poszta tei sladem skargi 
mieszkanca Chrcynna i zbadata zasad
nose postawionych prze7. niego zarzu
tow (generaJnie nie byty zasadne). 

Kolejny punkt obrad p05wi~conybyt 
takie sprawom Komisji Rewizyjnej. Po
niewai I<omisja przez pewien czas pra
cowala w zmniejs7.onym skladzie (pisa
li5my 0 tym wczcSl1iej), zaistninla po
trzeba jego uzupelnienia. Radni zade
cydowali, ie \vaklljqce miejsce zajmie 
radny p. Stanislaw Tyc. 

W dalszej cz~sci obrad Rada podj~la 

uchwal~ w sprawie zmian w statucie 

dok011czenie na str. 4 
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1. InwBsue)e ukotlezone. 
20 wrzesnia dokonano odbioru sie

ci kanalizacji sanitarnej z przykanali
kami na Osiedlu Pitsudskiego II w Na
sielsku. Jej dlugosc wynosi 1538m. 
Docelowo do sieci kanalizacyjnej zo
stanie przy1~czonych oko1o 100 od
biore6w. Prace wykonywala firma 
"Melwobud" z Cieebanowa. Zostaty 
one wykonane nalezycie i nawet przed 
terminem. 

W Mogowie oddano do uiytku zmo
dernizowany odeinek drogi (naldadka 
bitumiczna) relacji Sienniea - Lelewo 
o dtugosci 1 OOOm. Jest to droga po
wiatowa. Inwestycja byla prowadzona 
wsp61nie przez Powiatowy Zarzqd 
Drag w Nowym Dworze Maz. i gmin~ 

Nasielsk. Prace byly wykonywane 
przez Sp61dzielni~ Robot Budowlano 
- Drogowych z Tiuszcza. W pierwszym 
etapie prac modernizacyjnyeh na tej 
drodze brali rowniez udzial mieszkan
cy rVlogowa. 

2. Drogll ebodnlkl. 
Podbudow~ zwirowq \vykonano 11a 

odcinku 1 200m drogi gminnej rela
cji Konary - Malczyn. W dalszym eta
pie droga ta otrzyma nawierzchni~bi
tumicznq. Jest to inwestycja gminna. 
Prace wykonywaio Przedsi~biorstwo 

MIK Roboty Ziemne i Drogowe z Ko
sobud gm. Raciqz. 

tWQI'ionego SamO~qdowego Gminne~ 

go ZeSl10tu Opieki Zdrowotnej. ZWi~r 
zane jest to z potl'zeb& pr'"/.eDrowadze~ 

nia pl'aoprzy jego powotywaniu ua dwa 
etapy. W pLerws2yrn erapl(} gminny 
ZOZ b<;:dzie dziatal W opa:rciu 0 051'00
ki zdrowja w Piescirogach i Cieksynie. 
Po w§jasnieniu sprm~ zwiqzany h .Z 
wtas~l,oSciq o5rodka zdr6wia" • ·asiel~ 

sku bl;)d~ie zrealizowany II etap ()lrga~ 

nizacji gminnego ZOZ. 
ast. pna cz~st obrad poswil;)cona oyla 

sprawom hudzetu. Pb wnikliwej dysktr
sji radni podj~li uehwat~ zwi~ksZ'aj~cl.} 
o kwot~ 114 939z1 dochody Gminy i 0 

314 1139zt jej wydatki. Po}ych zmia-

Trwajq prace pr'!;y budowie chodni
ka na u1. Cmentarnej. Dlugosc budowa
nego odcinka vvyniesie 300m. Wykony
wany jest on z kost1<i brukowej. Prace 
prowadzi Zarzqd Dr6g i Most6w z Plon
ska. 

3 Wodoelqgl. 
W koncowq faz~ wkroczyly prace 

przy budowie wodociqgu Mi~koszyn 
ToruD. Dworski - ToruiJ. Wtoscianski. 
Wykonawcq inwesrycjijest miejscowa 
firma p. Tl'uszkowskiego. 

4. Rozbudowa szkolY. 
Rozpocz~te zostaly robory budDW

lane przy rozbudowie Szkoly Podsta· 
wowej przy ul. Kosciuszki. W pierw
szym etapie zostanie wykonany stan 
zerowy obiektu (fundamenty i roboty 
ziemne) .Prace wykonuje miejscowa 
firma p. Truszl<owskiego. 

Za uciqzliwosci zwiqzane z podj~ty
mi pracami przepraszajC\ rodzicow i 
uczniow wladze samorzqdowe i dyrek
cja szkoly. LiezC\ na zrozumienie i po
moe z ich strony. 

5. Ekologla. 
W pierwszych dniach paidziernika 

odbyto si~ spotkanie przedstawicieli 
Starostwa, Nadlesnictwa Plonsk i 
Urz~du Miejskiego z rolnikami naszej 

nach dochody Gminy wyniosq 1 '908 
633z1, a wyda,tki 18108 633z1. Po stro
me wydatk6w wprowadzono l1iedob6r 
ua kwot~ 200 OUOzl. Ma on bye pokry
ty pozycz'kq Z Wojew6dzkiego FlIndll
SZlJ Ochrony Srod6wiS/,{a. W tym celu 
Rada podj~la kolejnl:\ uchwat~
,tlc!!:W'at~ w 5praWn~ zacletgni cia. pd~ 
t'Y'»Z:ki z Wojew6dikieg<'J FundllSzu 
Qchrony Slodowiska oa l~wotc: 
200000zt. 

Na sesji tej Rasia podjda tez 
uchwaf~ w sprawie wynagrodzenia 
burmistrza. Koniecznosc podjf;cia tej 
t1chwaly wynilda Z l'ozporzqdzenia 
premiera regulujttcego z8sady wyna
gradzania pracownik6w samorzqdo
wych. 

Notowal AZ. 

gminy, ktarzy zgtosili ch~c zalcsienia 
jesieniq 2000 roku gruntow porolnyeh, 
Z rolnikami tymi podpisano umoviY na 
wydanie sadzonek potrzebnych do za
lesienia zgloszonych przez nich are
al6w. 
Ogolem zgloszono eh~c zalesienia oko
to 25 hektar6w. W sumie roku 2000 
przybylo nam okolo 100 ha lasu. Grun
ty kIas V i VI, kt6re Sq rolnic2o oie
llzyteczne przeznacza si~ na zalesie
nie. Wydatnie zwi~kszy to lesistosc 
naszej gminy. W tej chwili wynosi ona 
okolo 10%. Zalesienie naszej gminy 
jest najmniejsze w wojew6dztwie ma
zowieckim. Srednia krajowa lesistosc 
\vynosi 30%. 

Zwiqzek Sp6lek Wodnych w Nowym 
Dworze Mazowieckim wykonal zgod
nie z przedmiarem rob6t (tal, to si~ 

fachowo nazywa)konserwacj~ rzeki 
Nasielnej na odcinkach uregulowa
nych przez grunty w5i Krzyczki. Wy
I<ooaoo wykaszanie sl<arp, uSLJni~to 

przetamowania oraz dokonano hako
wania dna rzeki (tak nazywa si~ llSU

ni~cie kozucha roslin korzeniqcych si~ 

w dnie rzeki). 
Na odcinku nieuregulowanym od 

ujscia do rzeki Wkry do Nasielska USll

ni~to przetamowania, kt6rych najwil;)
cej by to w okolicach mo::>t6w. Przy 
moscie w Cieksynie zatrzymane pnie 
sci~tych drzew mogly spowodowac 
przy duzej woelzie llaruszenie kon
strukcji mostu. 

Naj wi~cej jednak smieei takic h j ak: 
opony, metalowe cz~sci samochodowe, 
akumulatory, stare meble zalegaio w 
Nasielsku przy mostach na 111icach 
rVIlynarskiej, Zwil'ki i Wigury oraz 
Kosciuszki. 

Wykonanie robot nadzorowal In
spektorat Meliol-acji i Urzqdzen 
Wodnych w Nowym Dworze Mazo
wieckim. Odbior mb6t odbyt si~ z 
udziatem przedstawicieJa Urz~du 

Miejskiego p. Andrzeja Lasockiego. 

Mieszkailcy wsi zwracajq si~ 0 wy
konanie melioracji szczcg6towych 
swoich grunt6w. Z takim wnioskiem 
zwrocili sit; ostatnio mieszkaricy Sien
niey i Paulinowa.W przedmiotowej 
sprawie otrzymali odpowiedz odmo~;
nCj. Jest ona l1zasadniana brakiem 
smdkow finansowych oa wykonanie 
melioracji. Na lata 2 000, 2 001 prze
widuje sit; ograniczenie srodkow fi
nansowych, jakimi b~dzie dysponowal 
Wojew6dzki Zarzqd Melioracji i Urzq
dze6 Wodnych w Warszawie. 

Notowat AZ. 

--._---~-----
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Drodzy Paiistwo, nastatokres cz~stych 

zmian pogody. Temperatura i wilgotnose 
powietrza potraji nas zaskakiwae i zm ie
nine si? wciqgu dnia. Powoduje to os lab i.e
ni.e odpornosc~ problemem stojq si~ na
wracajqce lub przewlekie injekcje zatok i 
oskrzeli. W nasZ)'Tn cyklu posW'if-conymji
zykoterapii tym razem 0 inhalacji,jako 
korzystnej mewdzie terapeutycznej lV tego 
typu schorzeniach. 

Tstotne jest rozr6Znianie inhalacj i na
wiliajqcych od aerozolowych. Nawiliajq
ce to dziatanie duiych cZqstek prl.ydatne 
gt6wnie w leczeniu schorzen gornych 
drag oddechowych, jak zatok nosa, jamy 
nosowo - gardtowej, krtani i tehawicy. 
Kaidy je maze zaslosowac w domu z po
moc<,\ garnka gorCjcej wody z dodatkiem 
soli kuchennej, soli emskiej, morskiej ezy 
sody oczyszczonej. Gorqca para daje prze
krwienie, wzmaga wydzielanie sluzu. a 
dodatek soli dzia13 osmotycznie (dajemy 
szczypt~ soli na 1 Ii t1' wody). Inhalacje z 
solq korzystne b~dij przy suchej btonie slu
zowej, przy nadmiernym wydzielaniu 

poleeam dodatek oIejkow eteryeznych, 
ktore dziatajq osuszajqco. Zabiegi powin
ny trwac okoto 5 minut i stosowane bye 2 
do 4 razy dziennie. 

W odroinieniu od inhalacji nawiliajq
cych, inhalacje aer02olowe, czyli te nisko 
cZqsteczkowe wymagajq specjalnego 
sprz~tu typu nebulizator cisnieniowy lub 
ultradiwi~kowy. Wytwarzane w tej meto
dzie cZqstki "',Iielkosci 2-5 mm mogq do
cierac do oskrzelikOw i p~cherzyk6w pluc
nych, a \vi~c nadajq sie do terapii dolnyeh 
drag oddechowyeh. Metoda ta pozwala do
datkowo stosowac roine leki mukolitycz
ne, rozszerzajqce osk1'zela, a nie lylko leki 
osmotyezne ezynne czy proste n3wilianie. 

Zyczqc Panstwu zdrowia, pragnl; jednak 
podkreslic koniecznosc konsultacji z leka
rzern zaminru fizykoterapii, ttl takie obok 
wskazafl istniejq przeci'W·wskazania do sto
sowania okreslonych zabieg6w. Przypomi. 
nam tez, i.e inhalacje z dymu tytoniowego 
tak popularne w spoleezel1stwie, majq wy
lqcznie negatywne skutki zdroWoD1e. 

Cezary Rusek 

Sta stYka co z nle wvnlka?
 
Od kilkujui. lat przynajmniej dwa razy 

w rol<u publikujemy wybrane dane sta· 
lystyczne dotyczqce naszej gminy. Wy
daje sil; nam, ze te dane, ktore przekazu
jemy, Sel najwainiejsze. Czytelnicy suge
rujq nam wprawdzie, i.e informacja ta 
winna bye szersza i ba1'dziej wnikliwa, 
ale t1'udno nam dotrzee do Iliektorych 
danych, a i wielkosc naszego pisemka nie 
pozwala na zbyt szerokie rozpisywanie 
si~ na niekt6re tematy. Aby choeiai CZl;
:§ciowo zaspokoic ciekawosc mieszkml
c6w gminy, wkr6tee przekazemy dane 
dotycz4ce stanu bezrobocia oa terenie 
gminy, ilosci zarejestrowanych podmio
t6w gospodarczych ilosci za1'ejesn'owa
nych pojazdow. Na pewno nie uda si~ 

nClm ustalic sredniej plaey w naszej gmi
nie. Bye maze uzyskamy dane dotyez9ce 
sredniej ptaey w niektorych zakladach 
panst\vowyeh i sp6Idzie!czych, ale tych 
jest niewiele na naszym terenie. 

Dla przypomnienia: obszar Gminy 
'1 98,0049km 2 C18S,3344km 2 to wsie, 
12,670Skm2 to miasto). Najwi~kszaobsza
rowe wies - Nuna (8,35km2). Najmniejsza 
obszarowo miejscowosc - Piescirogi rowe 
(O,8982km2). G~stose zaludnienia: w gmi
nie - 98 os6b na km2; w miescie - 591 os6b 
na km2; oa wsi 650s6b na km2.· ajg~sciej 

zaludnionq miejscowosciq S4 Piescirogi 
Nowe -1296 os6b na km2. W miescie najed· 
nym kilometrLe k\.vadratowym zomieszku· 
je tylko 586 osob. 

Obecnie w gminie Nasielsk mieszkajq 
19 482 osoby. To 0 10 os6b mniej nii 
mieszkato tu w styczniu tego roku. ad 

styeznia nie zmienita si~ Iiczba Iudnosci 
w miescie. Mieszka tu 7451 os6b. Na wsi 
zas w 'tOSlInku do stycznia mieszka obec· 
nie 0 10 os6b mniej. Zyje tu 12031 osob. 

Nasza gmina jest sfeminizowana. Na 
9666 nwzezyzn przypada a7. 9816 kobiet. 
Kobiety przewaiajl:l w miescie. Na 3605 
m~iczyzn przypada 3846 kobiet. Na wsi 
jest odwrotnie. M~iczyZl1 mieszka tam 
6061 a kobiet tylko 5970. Ogolna prze
waga ilosci kobiet nad ilosciq m(;':iczyzn 
weale nie ozn<;lcza, ie b~d<j one mialy kto
poty ze znaleziemem zyciowego partne
ra. W okresie od wieku dzieci~cego do 
lat 60 jest duio wil;cej m~zczyzn nii ko
biet i dotyczy to nie tylko terenu wsi. 
Proporcje te zmieniajq sil; gwaJtownie po 
60. roku zycia. W tym wieku mieszka w 
nasze.J gminie ponad dwukrotnie wi~cej ko
biet. Dlaczego tak jest? Tego nie wiemy. 
Wydaje si~, ie slaba plee nie jestweale taka 
staba, a ta mocna nie jest weale mocna. 
Wniosek st'ld dla pan prosty ptynie-Irzeba 
bardziej dbac 0 panow. 

W pierwszym p61roczu 2 000 roku uro
dzilo si~ w naszej gminie 93 dzieci (63 
na w5i, 33 w miescie), a zn1ildo 89 os6b 
(66 na wsi, 23 w mieseie). t\iepokojijce 
jest to, ie na wsi wil;cej osob zmarto niz 
sit; urodzilo. Tendencja ta wyst<jpila w 
poprzednim okresie takie w miescie lecz 
juz nastqpilo jej zatrzymanie. Malzel'lslw 
zawarto 47 (29 nil \\lsi, 18 w miescic). W 
poprzednich latach mati.enstw zawiera
no znacznie wil;cej. 

A2. 

Kronika
 
pol·cyjna
 

Nocq 6/7 09 nieznani sprawcy skradli 
z domk u leln iskowego w Cieksynie 8 okien 
wartosci 8600 zt. 

8 .09. w Cieksynie Marek C. jadqc z nad
miernq szybkosciq Silmochodern "Opel 
Kadet" zjecbat na pobocze i uderzyl w 
grup~ uczennic z miejscowego gimna
zjum. 4 osoby doznaly obraien cial<:l. 
Jedna z dziewczqt z polamanymi konezy
nami przebywa w szpitalu w Pultllsku. 
Sprawca tego wypadku zllany jest z bra
wurowej niebezpiecznej jazdy. 

13.09 w Mogowie na wskutek zwarcia 
inslalacji elektrycznej splonlll budynek 
gas poda rezy. 5traty oszacowano na 
ok. 5.000 zl. 

W noey 14/15.09. w Chechn6wce niezna
ni sprawy dokonali kradziei.y samocho
du marki "Polonez". Po kilku dniach ka
roseri~ lego pojazdu odnaleziono 2alo· 
pionq w stawie zwirowni w Nunie. Stra
Iy oSZaCOWi1l10 rHl 6000 z1. 

Nieznani sprawcy dokonaJi wlamania do 
nasielskiego gimnazjum, skqd ukradli 
sprz~t sportO'wy - 8szt. hantli i pas do 6wi
czefl rehabilitacyjnych_ 

20.09. w Piescirogach mieszkaniec Nowe
go Dworu Maz. Kazimierz S. skradl ro
wer g(Jrski sloj<jCY na jednej z poses.ii. W 
v.ryniku poj~tego przez policje poscigu 
zlodziej rower6w :costal zatrzymany. 

25. 09. \1./ Nasielsku nieznani sprawcy 
skradli stojqcy przy ut. Kilinskiego sa
mochod marki "Audi" nalezqcy do oby
watela USA. 511'aly poszkodowany oec
ni-! na 18.000 z1. 

Rowniei tego dnia IV Mi~koszYJ1ie 

dw6ch chuliganow ze Studzianek 
I<::rzysztof K, i Grzegorz S. dokonalo na
pasei na 2 miesz.kaneow teJ miejscowo
sci .Przy uzyciu niebezpieeznych narz~
dzi pobili dotkliwie swe ofiary powodu
jqe hezne obraienia ciala. 

Noc<j 27/28 w Nowej Wsi nieznani spraw
cy dokonali kradzieiy "Fiata 126p" war
tosci 13.000 zt. 

Sienniea. Z terenu WZGS-u nieznani 
sprawcy skradli spawarkl;', spr zark~ 
o1'az .,v~ze spawalnieze wraz z zaworami 
wartosci 450021. 

29.09. nieznani sprawcy dokonali wla· 
mania do siedziby "Ca1'it3s-u". Skradzio
ne zostaly cz~sci komputera : klawiatu
1'a, monitor ,wartosei 1900 zt. 

29.09. w Nasielsl,u nieznani sprawcy 
wtamali Sly do budynku gospodurczego 
najednej z posesji, skqd skradli 8 rynien 
PCV wartosci 600 zt. 
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REGINA OLSZEWSKA 
z domu Kolakowska, urodzita sit:; w Na
sielsku w rodzinie kupieckiej. Nauky W 

szkole podstawowej rozpoczf(fa w 
Krzyczkach, a ukoilezyla w Nasielsku. 
Nastepnie kontynuowala naukf; w na
sieIskim Liceum 0661noksztak"lcym. 
Tam tei u boku druhny Jadwigi Rost
kowskiej rozpoczf(la dzialalnosc hal'
cerskol, 

Studia ukonczyJa na Uniwersytecie 
Warszawskim zdobywajqe tytul magi
stl'a filologii polskiej. Posiada 11 stopieD. 
specj alizacj i zawod owej, 

Pierwszq swojq prac~ rozpoczyla jako 
nauezyeieIka w Szkole Podstawowej 1 r 1 
IV Nasielsku. Nastypnie pracowata w Ku
ratorium Oswiaty w Ciechanowie na 
stanowisku wizytatora. Potem w Insty
tucie Ksztalcenia Nauczycieli w Cieeba
nowie i w Liceum Ogolnoksztalcqcym w 
Nasieisku. Obecnie jest na emerytu1'ze. 

vV 1961 1'oku zawarla zwiqzek maliell
ski. Jest matk q dw6jki dzieci i babciq 
dw6ch v'iIluk6w. 

C6rka ElZbieta jest magistrem na
uczania poezqtkowego i pracuje w 5zko
Ie Podstawowej Nr 1 w Nasielsku. Syn 
Marek jest lekarzem internist<j i pracu

je na stanowisku komendanta Samodziel
uej Plac6wki Stuiby Zdrowia wModlinie 
Twierdzy. 

W wyborach samorzG\dowych 1998r. 
wybrano j q na 1'adUq miasta i gminy, it w 
czerwcu 20001'. zostala czlonkiem Zarzq
du Miejskiego. Pracuje VI komisji 05wia
ty Kultury i Sportu oraz przewodniczy ko
misji P'letargowej. 

Pragnie, aby w czasie jej pracy w sa
morz<\dzie, wybudowano oczyszezalni~ 

Sciek6w. inwestycji priorytetowej Na
sielska, oraz uloiono chodnik do g1'anic 
miasta na ulicy Warszawskiej, kt6rajest 
wizylOWq ulicq miasta. 

,Tej zaillteresowania to ksiqzka i jesz
cze raz ksiqzka, oraz l1istoria, kt6rej by 
si~ p05wiecilo, gdyby uie dostala sie nn 
filologie ]JolskCj. 

Bardzo ceni u ludzi sumiennose 
punktualno5c i llczciwosc. Nie zuosi ob~ 
ludy i klamstwa. 

o 
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Poczqwszy od tego numern co miesiqc 
b?dziemy zamieszczac rubryk? porad 
prawniczych, kt6re b~dzie prowadzil 
magister prawa Pan Andrzej Szybkie. 

Dzis pierwszy temat. 

PRAWO DO OBRONY 
KaZdy z nas ma prawo bronie sic;: 

przed agresjL~, przed bezprawnym ata
kiem na swe zdrowie, zycie, mienie i 
i11ne dobra. Dotyezy to r6wniei obro
ny przez nas innych os6b, ezy ieh mie
nia. Od. czasu do czasu moiemy jed
nak dowiedziec si~ z mediaw 0 przy
padkach oskarzania przed s<ldem 
os6b, ktare broniqc si~ wyrz<\dzHy 
sprawcy krzywdl;: albo pozbawity go 
iyGia, Dopiero orzeczenie sqdu wyja
snia, czy w danym przypadku naleiy 
takiego ezlowieka ukarae, ezy tei, ie 
moie mamy do ezynienia z ob1'on4 
koniecznq, stanem wyiszej konicezno
sci, albo innq okolicznosciCj wylclcza
jClcCl przest~pnosc ezynu. Pokrzywdze
ni przestypstwem CZt;sto nie do kon
ea Sq przekonani 0 swym prawie, cz~
sto tei nie broniq si~ w obawic przed 
konsekwencjami prawnymi. Nie po
winno si~ miee jednak iadnyeh Wqt
pliwosci w takich sytuaejach. Kaidy 
bowiem ma prawo do tzw. ob1'ony ko
niecznej. Zgodnie z kodeksem karnym 
polega ona na odpieraniu bezposred
ruego, bezpl'awnego zamachu najakie
kolwiek dobra prawnie chronione 
(nrt.2S§ 1k.k,), Chodzi tu 0 bronienie 
siebie, kogos, czyjegos mienia itp. 
przed atakiem, ktory jest bezprawny. 
Przykladowo moie to bye obrona 
przed pobiciem, zab6jstwem, gwal
tern, zniszczeniem mienia, kradziez<l, 
itd. Ustawodawca sranowi, ie czyny 
takiego broniqcego si~ nie S<i pl'Zestyp
stwem i nie powinny bye karane. Mu
SZq zostae jednak spelnione okreslo
ne warunki. Zamaeh, przed kt6rym 
si~ bronimy, powinien bye bezpl'aw
ny (nie wolno np. bronie siy p1'zed 
legalnymi dzialaniami policjD i bez
posrednio zagraiac danemu dobru 
(tzn., ie mozemy spodziewae siy na
rllszenia w najbJizszym czasie). Oso
ba broniqca si~ powinna bezposred
nio i niezwlocznie odpierac dany atak. 
Nie moze bye U2nany za obrone ko
niecznq odwet, przeprowadzony np. 
po pi~cju mililltach, ezy tei wyprze
dzenie sprawcy obronCl jes2cze przed 
zamaehem. Wolno nam uiywac jedy
nie srodk6\v oraz sposob6w, kt6re Sq 
w danym przypadku konieczne do 
odparcia ataku. Poza tym spos6b 
obrony powinien bye adekwatny d.o 
sytuacji i niebezpieczenstwa zamachu. 
Nie mozna wiee bronic si~ np. przed 
opluciem przy pomocy siekiery. 

Jezeli PQwyisze wymagania oie 
zostana, spetnione, moierny bye na
raieni na osl<arzenie 0 tzw, przekro- + 



czenie obrony koniecznej, kt6re stanowi prze
st~pstwo. Jednak i w takiej ytuacji sqd moie 
zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary, a 
nawet odstClPiC od jej wYl11ie1'zenia. vVina bo
wiem takiej osoby jest mniej. za nii wina zwy
klego przest~pcy. W pewnej sytuacji sqd ma 
nawet obowiqzek odstClpic od wymierzenia 
kary b1'oniqcemu si~, ktory przekroczyt gra
nice obrony koniecznej. Jest to wypadek, w 
ktorym przekroczenie to (ezyli np. uzycie zbyt 
niebezpiecznego narz~dzia, czy tei zbyt wcze
sne podj~cie obrony) "bylo wynikiem strachu 
lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicz
nosciami zamachu". Chodzi tu 0 takie okolicz
nosci, w kt6rych st1'ach, czy wzburzenie Sq re
akejami typowymi. 

Jeieli jednak speinimy dane wymogi, mo
iemy bye pewni, ie postqpilismy zgodnie z 
prawem. Osoba, kt61'a dzialaj<.jc W obronie 
koniecznej uczyni sprawcy krzywd~, ezy na· 
wet go zabije nie popetnia przest~pstwa, gdyi 
tak stanowi ustawa (kodeks karny). Wobee 
tego przepisy kodeksu post~powaniakarnego 
stanowiq 1'6wnie2., ii w takiej sytuacji nie wsz
czyna si~ post~powania karnego, a jeieli zo
stalo wszcz~te - umarza. Innymi SfOWY nie po
winno si~ prowadzic post~powania karnego 
przeciwko takiej osobie i pociClgac jej do ad· 
powiedzialnosei. Istnieje jednak spor, kt6ry or
gan procesowy moze podjqc decy;l;je 0 "nie
sciganiu" w takich przypadkach. Zazwyczaj 
prokuratura przerzuca podj~cic takiej decy
zji na sqd, kt61'Y dopiero w toku post~powania 

sqdowego ustala, ezy miala miejsce ob1'ona ko
nieczna, a jesli tak to, ezy nie byto w tym wy· 
padku jej prze1<roczenia. W zasadzie ustawo
dawca nie postanowil, ie za kaidym razem, 
kazdy kto broniqc si~ wyrzqdzi napastnikowi 
krzywdo;; powinien byc oskariany przed Scl
demo Oceny, czy mamy do czynienia z obro
nq koniecznC\, moie dokonac takie p1'oku1'a
tor. Z l' szt'l ostatnio k1'akowska p1'okuratu
ra, stwierdzaj4c, ii pewien 1ek31'z (kt6ry za
bil wlamywacza wchodzqcego do jego miesz
kania) dzialat w stanie wyzszej konieczno
sci, postanowila odstqpic od przedstawienia 
mu zarZlltu popelnienia zab6jstwa. Tym sa· 
mym nie czekano na dose cz~sto dlugotrwa
Ie i kosztowne post~powal1ie sqdowe, opiera
jqC si~ na materiale dowodowym zebranym 
w postt;powaniu przygotowawczym. Bye. 
moze, w rownie ewidentnych przypadkach, 
decyzje takie bt;da, podejmowane czdciej, 
przy czym takie w odniesieniu do os6b dzia
lajqcyeh w obronie koniecznej. 

Pamili!tajmy, ie zawsze mamy prawo bronk 
siebie i innych przed bezprawnymi zachowa
niami. Czyn taki, majqcy na celu wylqcznie 
przeeiwdziatanie zamacho\·\,i na nasze dobra, 
nie maze bye uznany za przest~pstwo. To w 
kotlcu napadni~ty jest pok1'zywdzonym, a nie 
napadajqcy. Pami~tajmy jednak i 0 tym, ie 
bronia,c sit; mamy jedynie llwolnic si~ od 
sprawcy, nie zadajqc mu dodatkowych eier
pien. W przeciwnym bowiem wypadku sami 
stajemy si~ przest~pcq. Obrona przed bez
prawnym atakiem jest prawem kaidego z nas 
i nikt nie maze nam zarzucic, ie z tego prawa 
skorzystalismy. 

Andrzej Szybkie 

Zestawienie slow ksiqdz i major nie 
wywotuje obeenie wiykszegozdziwie
nia w naszym kraju. Alejeszeze Die
dawno bylo zupelnie inaczej. 0 tym rue 
pamili!tajui nawet pokolenie obecnych 
dwudziestolatk6w. Ciekawostktj za
lVartq w tytule mojego tekstujestto, ie 
ksiqdz, 0 kt61'ym b~dy pisa1,jest Pola
kiem i do tego z urodzenia nasielsz
czaninem, a oficerskiego topnia ma
jora dosluzy1 si~ w armii amcrykall
skiej, w kt6rej przez pi~l:nascie lat pel
nit funkcjr; k, pelana. 

Ksiqclz Jerzy Leszek Tyc urodzil si~ 

22 wrze5nia 1939r, w Glodowie k. Na
sielska. W roku 1953 ukollczyl Szkot~ 

Podstawowq or 2. W tym teiroku wstq
pil do Niiszego SeminariumDuchow
nego wPiocku. Po dziesi~ciu lataeh na
uki i studiow w Niiszym i Wyiszym 
Seminarium Duchownyrn w P10cku 
otrzyrnal s\Vi~cenia kaplaJ1skie. Juz \'II 
czasie po- bytu w seminarium daly si~ 

zauwaiyc dwajego dodatkowe zainte
resowania. Pienvszym byta muzyka. 
Gdy inni koledzy wwolnym czasie spa
cerowali po seminaryjnym ogrodzie lub 
grali wping-ponga, on siadal do forte
pianu i z pasjq uderzal w klavrisze. Sam 
to slyszatem i chociai sp1'awy muzycz
ne by1y 1ll0jq stabq stron'l, to wiem, ie 
ezynH to bardzo dobrze. 

Drug[jjego pasjq byta ijest do dzi
siaj historia. Seminarium ptockie lIla 
bal'dzo bogate zhiory biblioteczne. W 
tym samym gmachu miescilo si~ tez 
archiwum. W czasie wolnym od nauki 
alumn J. Tyc szedt do biblioteki i z pa
sjq wertowal stare ksi~gi i dokumen
ty. Szukal w nich wiadomosci 0 miej
scowosei, z kt6rej pochodzil, 0 Nasie1
sku. A nie 53 bylo to latwe, poniewai 
wiele z interesujqcych go tekst6w na· 
pisane by to wj~zyku laciilskim. Efek
tern jego docieka11 byto oko1o 60 stron 
maszynopisu ob1'azujqcego tysiCjcletniq 
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histori~ Nasielska ze s2czeg61nym 
uwzgl~dn.ieniern dziej6w nasielskiej 
pm-at1i. Wraz z otrzymaniem swi~
ce6 kaptailsl;jch w rokul963 przy
szly nowe obowiqzki i nasz rodak nie 
mia1 czasu na kontynuowanie roz
pocz~tej pracy. Wczesniej jednak 
przekazaijeden egzemplarz maszy
nopisu swemu przyja ielowi. T n 
przechowal go (CZli!sto korzystajqc z 
zawar-tyeh tum tresei) i po blisko 
czterdziestu latach pokazal autoro
wijego studencld dorobek. Wjerz~, 

ie ksiqdz Tye po POVl'Tocie do kraju 
b~dzie prae~ t~ kontynuowal, co 
moze zaowocowac rnonografiq Na
sielska. 

Pdniqe kaplatlskie obowiqzki w 
wielu paI'afiach (Raeicli, Gostynin, 
Cieksyn, BiezUJ'I, Rypin) duio czasu 
poswit;cat pracy naukowej. W tym 
czasie zafascynowata go historia pa
rafii Sw. Trojcy w Rypinie i historia 
samego Rypina. Ajest onanaprawd~ 

ciekawa. Fragment dziej6w tej para
fii byt tematemjego pracymagister
skiej, jakq obronil nu KUL-u \V 

1971r.Praea ta staia siE;; podstaw<\ 
p6zniejszej ksiq.Z~i, pt."H.zymsko
katolickaparafia Sw. Tr6jcy w Rypi
nie W okl'esie niewoli narodowej 
(1793 -1918)" wydanej w 1991roku. 

Po dziesir:ciu latach p1'acy dusz
pasterskiej w parafiacJl diecezji 
ptockiej wyjechat w 1973r. do Sta
n6w Zjednoezonych, aby tarn praco
wac wsr6d Po1onii amerykaJlskiej. 
Pracowal w wielu pa1'afiach stanu 
New Jersey. SWq kaplanskq poslug<;: 
petnil jednak nie tylko w 51'odowi
skach polonijnych. Czasamijeidzil 
tez do takich miejsc, gdzie Sq nie
wielkie skupiska llldnosci pocho
dzenia polskiego, a nie rna polskiej 
parani. Po dziesi(iciu latach pobytu 
w USA (1983r.) r07.poczqt prae~ ka· 
pelana wojskowego. Przez pierwsze 
dwa lata sprawowal te obowi,!zki 1'a· 
zem Z obowitjzko.mi w parafii cywil
nej. Od 19851'. ai do przejscia nH 

emerytur~ w 19991'. pelnit ty1ko ka
plaflskq poslugG w wojsktl jako ka
pelan. 

W czasie pobytu w USA pracowat 
takie naukowo. Uko6czyt studium 
doktoranckie nn Katolickim Uniwer
&ylccie wWaszyngtonie. W1985 roku 
opublikowal pra~ doktorskqna ternat 
The Polish - Catolie Immigrant' and 
the policy ofnon assimilation. Prace 
ksi~dza Je1'zego Tyca ul,uzujq si~ w 

dokot1czenie na st/'. 8 
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Kino "Niwa" paidziemik - listopad 

dokofzczenie ze str. 7 

lYC/OWE I'ASJE 
KS/fDZA MAJORA 

polskich i amerykailskich pi
smach specjalistycznych. Pu
blikuje tei w Polsce. Najwaz
ruejszajego pracajeszcze przed 
rum. To praca na temat dziej6w 
Nasielska. Poczqtek zastai zro· 
biony przed czterdziestu laty. 
Praca duszpasterska i nauko

wa to nie jeclyne zaj~cia ksi~

dza dr. Tyca. W szkotach kato
lickich przy parafiach uczyl religii, historU, spiewu i etyki. 
Dziala w Zwiqzku Polak6w wAmeryce. mez 7lat petnil w 
nun funkej~ sekretarla. W czasie pobytu w Milltown zbu
dowal dom rekolekcyjny dla potrzeb wojska. W 2000 roku 
ukonezyt buclowy domu dla emerytow3nych kapelan6w. 

Obecnie ks. dr Jer.q Tye korzysta z zastuionej emery
tury. Poniewai jednak w Stanach brakuje ksi~iy, podjql 
prac~ w zakresie kaplanstwa konsultingowego VI zmniej
szonym zakresie godzin. Z czasem planuje wroci6 do Pol
ski i poswi~cic si~ pracy nallkowej. 

AZ 

Komisariat Policji - tel. 997, Nasielsk 691-22-07, 691-23-77 
Ochotnicza Stra:i Po:iarna - tel. 998, asielsk 691-22-88 
Pogotowie Ratllnkowe - tel 999, Nasielsk 693-09-99 
Pogotowie Gazowe - tel. 691-22·22 
Pogotowie Energetyczne Nasielsk - tel. 691-24-21 (po 
godz. IS.00 PIOli.sk - tel. 662-26-45) 
Pogotowie Wodoci<jgowe!\'asielsk - tel. 691-24-96 
Pogotowie Ratunkowe wraz zambulatorilm1 dyzuruje caio
dobowo w budynku Przychodni przy ul. Sportowej \V Na
sielsku. 

,.Poutaranczowa 1iuL..." 

Telefon zaufania dla os6b z problemami alkoholowy
mi czynn y: wtorek - 16.00-20.00, sroda: 12.00-16.00, 
tel. 69-30-250. 

Stacja Opield - Centr-mu Pie1'fguiarstwa 
Rothinncgo "Caritas" Diece7Ji Plockiej 

Gabinet zabiegowy w "Starej Plebanii", ut. Zwirki i Wi
gury 5 tel. 693-14-28. czynny jest od poniedzialku do I 
pi<jtku w godz. 7.30-19.00. I 

W soboty, niedziele i swiyta czynny jest w godz. 8.00
10.00 i 16.00-18.00 

TelckoDDlnikacja Polska 

Hozm6wnica T.PS.A. czynnajest w dni powszednie j w pra
cujqce soboty w godz. 7.00-21.00. W walne saboty w godz. 
8.00-14.00. W niedziele w godz. 9.00-11.00. 

Poczta Polska 

Urz<\d Pocztowy Nasielsk-l czynny jest w dni powsze
dnie i w pracujqce soboty w godz. 8.00-18.00. W soboty 
w godz. 8.00-13.00. W niedzicle urzqd pocztowy jest 
nieczynny. 

18·22. 10.2000 
"Prymas - trzy lata z tysiqca", dra
mat psychologiczny prod. polskiej 
godz.18.00 

27 - 29. 10. 2000 
"Ja, Irena ija" komedia kryminal
na, prod. USA godz. 17.00 

"Ostrajazda" komedia prod. USA, 
godz.19.00 

"Prymas - my lata 'l tysiqca" 
Wlatach pi~cdziesiqtych kardynal 
Stefan Wyszynski zostaje areszto
wany i zamkni~ty w Opllstoszalym 
zrujnowanym klasztorze. Wraz z 
nim lIwi~ziono ksit?dza Stanislawa 
aresztowanego za nauczanie religii 
i zastraszollij zakonnic~ siosl.I~ Le
oni~ , wsp61pracujqcq z "czuwajq
cym" nad Prymasem komendantem. 
Ubek musi sit;)gnqc po dodatkowe 
metody zmi~kczcnianietypowego 
wi~znja. TrwajCj przygotowania do 
prowokacji- Hei. Teresa I<ot!ar
czyk, wyst~pujq: Andrzej Seweryn, 
Zbigniew Zamachowski, Maja Osta
szewska. Czas projekcji 103 min. 

* * * 

"Ja ,Irena j ja" Charlie od 17 
lat stuzy w policji . Jest wzorowym 
obywatelem: ci~zko pracuje, ofiar
nie pomaga innym i z oddaniem 
wychowuje trzech dorastaj4cych 
syn6w. Jestjedno mate ale...Char
lie cierpi na rozdwojeniejaini i ma 
swe alter ego - agresywnego, bez
czelnego Hanka, ktory nie przebie
I'a wslowach, pije na umor i uwiel
bla perwersyjny seks. Rei. Bobby 
i Peter Farrelly, wyst~pujq: Jim 
Carey, Anthony Anderson, Mongo 
Brownlee, Jerod Mixon. Czas pro
jekcji 117 min. 

"Ostra jazda" Josh studillje \V 

Ithaca, a jego narLeczona mieszka 
W odlegl'ym a 1800 mil Austin. 
Przez pomyikt;l zostaje wystana do 
!liej kaseta wideo zawierajqca nie 
siodkie pozdrowieuia ad Josha, ale 
zapisjego erotycznych wyczynow 
z l<oleiankq z llniwersytetu. Boha
tel' wraz z prz:rjaci61mi podej muje 
desperacki wyscig z czasem. NIusi 
dotrzec do Austin wczesniej nii 
kaseta. Rei. Todd Philips, wyko
nawcy: Breckin Meyer, Amy 
Smart, Paulo Constanzo. Czas pro
jekcji 93 min. 

03·05.11.2000 
"Cziowiek widmo" thriller, prod. 
USA, godz. 18.00 

10 - 12. 11.2000 
, M~ska gra" -film SellSaC)~ny prod. 
USA, godz.18.00 

14 -'9.112000 
"Droga do Eldorado" pl7.ygodovry 
dla dzieci /animowany/, prod. USA, 
godz.17.00 

"Czlowiekwidmo" Utalentowa
ny naukowiec na zlecenie rzqdu 
pr6buje rozwildac tajemllicCj nie
widzialnosci. WynalezionCl sub
stancj~' wypr6bowuje na sobie . 
Staje si~ niewidzialny. ale przygo
to\-vane na niego antidotum oie 
dziala. Jednakjego obecny stan za
czyna mu si~ podobac corm: bar
dziej. Rei. Paul Verhoeven, wystt;
puji:l : Steve Altis,Kevin Bacon, 
Kim Dickens. Czas projekcji 114 
min. 

"M~ska gra" Po trzech latach 
bez sukces6w trener "wielkiej" 
niegdys druzyny futbolowej popa
da w nielask~. K1'yzys druzyny 
zbiegl si~ z jego osobistymi pro
blemami. Trener kochal ezy:ty, 
uczelwy sport, w J,t6rym waine 
byIo, jak si~ wygrywa Illb prze
grywa. Teraz znalazl si~ w dra
Illatycznej sytuacji wyboru mi~
dzy wyznawanymi do tej pory za
sadami a ocze1.;iwaniami praco
dawcy i kibic6w. Rei. Oliv r Sto
ne. wyst~pujq: AI. Pacino, Came
ron Diaz, Dennis Quaid. Czas 
pl'ojekcji162 min. 

* * .;.; 

"Draga do Eldorado" Dwaj 
przyjaciele Tulio i Miguel, drobnl 
k3J1Ciarle z XVI - wiecznej Hiszpa
nii wYgIywajq \V k05Ci map~ wska
zujqCq drog~ do Eldorado - ziotego 
miasta. \Vyruszajq w niebezpiecz
l1Cl podr6i i doeierajq do mitycznej 
krainy. Najwyiszy kaplan Eldora
do postanawia wykorzysta6 sytu
acjq do przejycia wladzy w miescie 
- ogtasza Tulia i Miguela bogami, 
majqc nadziej~ ie pomogq mll ani 
wobalenill dobrodusznego i Inqdre
go wodza. Rei. Don Paul i Eric" 
Bibo " Bergeron. Czas projekcji 
89 min_ 
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Jesien. Wezesne zmierzchy, dtugie 
wieczory. I jeszcze duio ciepla. 
Wszystko to sprzyja spacerom i prze
jaidikom na rowerach. Wygl<tda1oby to 
pi~knie, gdyby nie te codzienne komu
nikaty informuj<.jce, ze zoowu wsrad 
ofiar drogowych wypadl<ow najwi~cej 

bylo pieszych i rowerzystow. Na t n te
mat piszemy prawie co roku. Piszemy 
i apelujemy 0 uwage i rozwage. Zwra
camy si~ szczeg61nie do rodzic6w, aby 
przestrzegali swoje dzieci przed nie
bezpieczenstwami czyhaj"lcymi na kaz
dym kroku. 

Podstawowa zasada poruszania si~ 

po drogach m6v.,j, ze musimy bye na 
niej widoczni. Dlatego nie moina po 
zmroku i 0 zmroku jei.dzic po drogach 
rowerem bez swiatel (przednich i tyl
nych). Nie wystarczy tzw. odblask. Na
wet posiadanie swiatel !lie gwarantuje 
petnej widzialnosci. SWiatio roweru 
jest stabe i kierujqcy samochodem do
strzega je stosunkowo poino. Sytuacja 
jest jeszcze bardziej niebezpieczna, 
gdy rower znajdzie si<: mi~dzy dwo a 
mijajqcymi si~ sarnochodami. Kierow· 
cy wzajemnie sit:; oslepiajq i wtedy 
znajdujllcy sie mi~dzy nimi rowerzy
sta ezy pieszy jest bez szans. Niebez
pieczenstwo wzrasta tez i to gwaltow
rue w czasie padajqcego deszczu. 
Wydaje si~, ie z chwil<} zapadania 
zmroku najlepiej zrezygnowac z jaz
dy rowerem i reszte drogi pokonac 
[Jieszo prowadz"lc rower po chodniku 
lub poboczu. 

Zasada widocznosci na drodze obo
wiqzllje nie tylko rowerzyst6w, ale tak
ie pieszych. Dobrze byloby, aby wszy
scy piesi poruszaj<jey si~ po zmroku po 
drogach p~siadali elementy odblasko
we. Mogq to by wisiorki lub odblasko
we paski umies2ezone na r~kach lub 
nogach. 1ego rodzaju odblaski moina 
nabyc w wielu sklepach. Pami~tajmy 

tez, ie przechodzqc wieczorem po pa
sach takie jestesmy naraieni na duie 
niebezpieczenstwo. Nie wymuszajmy 
swoicb praw. Poezekajmy cierpliwie <Ii 
przejadq samochody i dopiero wtedy 
przechodzmy przez jezdni~. 

ZograniczonC! widocznosciq mamy do 
czynienia nie tylko po zmroku. Niehez
pieczniejest takie na drogach rano i wie
czorem, gdy jest widno, a slonce znaj
duje si~ nisko nad horyzontem. SWiec<j
ce prosto w oezy kierowcy sionce spra
wia, ie ten widzi bardzo niewiele, a I pie
szy przechodzqcy przez jezdni~ i pa
trz"tcy w strO/1l~ stollca tei nie widzi nad
jeidiajqcego samochodu. Uwaiajmy i 
przechodimy przezjezdni~dopiero wte

dy, gdy jestesmy stuprocentowo pew
ni, ie nie nadjeidia zaden pojazd. 

Ja koniee kilka spostrzeiell. Glow
na ulica naszego miasteczka oproez 
oznakowan pionowych, czyli popular
nych znak6w drogowycb posiada tei 
oznakowanie poziome, czyli popular
ne pasy. Czy to si<: nam podoba, czy 
tei nie w razie wypadku b~dzie to bra
ne pod uwag~. 

Oznakowanie to sprawia, ie prawie 
na caiym ciCjgu przelotowej ulic)' nie

moiliwe jest prawidtowe pal'kowanie. 
Chqc ominCjc zaparkowany nieprawi
Mowo wzdl'ui linii ci<jglej samoch6d, 
musimy na niCj najechac i w ten 5pos6b 
takie my przekraczamy pr7.episy. Do
tqd wiele os6h usprawiedJiwiato si~ po
licjantom brakiem parking6w. 
Obecnie w rynku jest juz urz<\dzony 
parking i takie wyjasnienia z pewnosciq 
oie b~dq brane pod uwag~. 

AZ. 

•Z CYKLU BUSKO-BLIZEJ
 



SIr.l() 

ROzpocz~cieXV Swialowego Dnia Mlodziety wRzymie. Uczeslniczyly VI nim 72 osoby z Nasielska. 

Rok 2000 jest rokiem WieUdego Ju
bileuszu, Rokiem SWi~tym. W roku tym 
wspominamy narodziny Pan Jezusa. 
Wydarzel1ie to jestprzelomowym wyda
rzeniem w dziejach ludzkoSci. Fakt ten 
:twierdzajq zar6wno wierzqcy jak i me
wierzqcy. Wierzqcy jednak majq moral
ny obowiqzek przezyc go w sposob 
szczegolny. Kosci61 zaproponowal wier
nyrn wiele sposob6w godnego przeiycia 
tal< niezvvykIej chwili. Jednym znichjest 
pielgrzymowanie do swiqtynjubileuszo
wych i innych miejsc swi~tych. 

Wielu wiemych z parafii naszej gminy 
tlczestniczyto bCjdz to illdywidualnie, bqdi 
w r6inego rodzaju wsp61notowych piel
grzymkach do micjsc swi~tych. Pisalismy 
jui 0 udzi~le nasielszczan w pielgrzymce 
do Ziemi Swi«;;tej. Pisalismy tei 0 przezy
ciach wielll w dniu pllejscia przez nasze 
miasto pielgrzym6w diecezji etckiej. Nie 
~pos6b jednak odnotowac lIdzialu miesz
kallcOW naszej gminy we wszystkich pqt
niczych \V~dr6wkach.Odnotowacjednak 
naleiy przynajmniej niekt6re Z tuch. 

W dniach od 9. VIII do 22.VIII grupa 
l1aszej m10dzieiy (72 qsoby) 
uczestniczyla Vi' XV Swiatowym Dniu 
Mtodzieiy w Rzymie. Opiekunem jej od 
strOlly duchowej byll,s. Zbigniew Mil
czarek. Wyjazd ten mial bardzo bogaty 
program religijny. Codzienne msze sw., 
konferencje, odprnwianie Drogi Krzy
lowej, czuwanie z Ojcem Sw. to tylko 
niekt6re z punktow ego programu. Na 
specjalne odnotowanie zasluguje zwi4
zana z tym wyjazdemjubileuszowa piel
grzymka do bazyliki sw. Piou'a i do Je
go grobu. Pie}grzymi pt zeszli tez przez 
Swi~te Drzwi i uzyskali zwi<jzany z tym 
odpust zupelny. Uczestnicy wyjazdu 
mieli ponadto moinosc zrealizowania 
programu turystycznego. 

W pierwszej polowie sierpnia trady
cyjnie w~drowalismy na Jasnq G6r~. 

Okolo 90 os6b z naszej groiny SZ10 tam z 
pielgrzymkq plock'i. 

W grupie bt~1<itnej,kt6rej przewodzil ks. 
Rata.! Gutkowski z Cieksyna bylo 60 pqt
nik6w z Nasielska i 17 z Cieksyna. Tra
dycyjnie tei grupa starszych pielgrzy
mow przyl<\czyia sic: do pieszej piel
grzymki warszawskiej. 

ad kilku jui lat Nasiels2czanie bio
rg udzial w suwalski j pielgrzymce do 
Ostrej Bramy. W tym roku pielgrzymi 
trud podjc:lo 6 osob. W clniach ad 
IS.VII. do 26.VII szli do Wilna IV gru
pie, ktorej przewodniczyl yiy wika
riusz nasielski, a obecnie probos2cZ 
parafii M.Hosierdzia Bozego w Wyszko
wie ks. Stanislaw Szulc. 

Miejsem szczcgOlll1e cz~sto odwic
dzanym IV ostatnich latach jest Lichen. 
NasielSlczanie \V roku jubileuszowym 
odwiedzili to miejsce pielgrzymek kil
kakl"otnie. Ostatni raz byli tam w pierw
szycb dniach paidziernika.. Dwoma au

tokarami pojechalo 80 os6b. Grupie 
przewodzil ks. I\rzysztof Kujawa. Piel
grzymi uczestniczyli we Mszy sw., ad
prawili wsp6lnie Drog~ K1'zyiow'1. zwie
dzili sankluarium. \V drodze powrotnej 
pojechali przcz tam~ we Wtoclawku j 

tam modlili si~ w miejscll, gdzic zgimll 
oj- ciec duchowy polskich robotnik6w 
ks. Jerzy Popie!uszko. Dalsza trasa piel
grzymki wiodta na modIitw\! do jubile
lIszowej swiqtyni naszej plockiej diece
zji do sanktllarium w Sk~pem. 

l'a poczqtku napisalem, 7.e trudnojest 
udnotowac udzial mieszkallcOw naszej 
gminy \1/e \vszystkich pielgrzymkach, W 

jakich wzh;li udzial. Dlatego tei na ko
nice podam jes7.cze dwa micjsca, kt6re 
odwiedzil" nasi pielgrzymi. Jedno to 
Zuromin, a drugie to Medjugorie. 

AZ. 

Wpierwszym etapie pobylu we Wfoszech Nasie!szczanie przez 4 dni przebywali wdiecezjl Citla di Castello. 
Na zdjr;;ciu biskup ordynariusz tel djecezji ks. Tomaso Pelegrino wrozmowie zpielgrzymami zNasielska. 
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CEMENT~ WAPNO, PUSTAKI
 
CEG~ KLINKIEROWA
 

STVROPIAN, STVROSUPREMA
 
WELNA MINERA NA, PAPA
 

OTWORV I OSCIEZNICE
 

NAWOZV SZTUCZ E 

R szard Br s.kiewicz 
Nasielsk, ul. Nowa Wres 27, tel. 691 2892 

STANDARD Nasielsk, ul.Warszawska 18 A 

Zda;? a. I(ClJ7 zatIJJ7ze atlMe,/ 

:1:~U~ If 'PllZI~~.Aiv , ~ 
I F..LI..FOI\ry KO)IOnKOlfl~ WIZJA TV 

NASIELSKI OSRODEK KULTURY
 
ORGANIZUJE WYJAZD 

DO SALI KONGRESOWEcY PKiN 

. NA KONCERT ZESPOt-U 

B· KASU ER 
25 'LISTO'pAD GODZ.1700 

B~lety w cen~e lOO, 90,~ 85,-65, 45, 35, 
mo~na zamaw~a~ w kasie kina NIWA'do 30 paidz~ernika 

Do ceny biletu nalezy dodac ~O zl:.. na pokrycie koszt:.6w 
przejazdu autokarem do Warszawy i powr6t 

~-=I:2I:)-=CZ~.-= Z4.VV.~Z~~L-..-_____ _ _ 

CENY OGLOSZEN w "ZN" 
l.Ogloszenia drobne (s{owne) ~ tylko dla os6b 

fizycznych nie rrowadzqCych dzlalalnosci gospo~ 
darczej - ,OOzl/slowo . 

2.0g1oszenia powierzchniowe-~mniejszy modul 
reklamowy = 1/] 6strony - 37,SOzl 

Nasielski Osrodek Kultury 
oglasza zapisy do 

~~UZYCZ ~.:.M 
~9"9..a~ . 

• •• v v tkich chr:tnych zapr" . W 
we wtorki i piqtki 0 godz. lSo

0 

Stosujemy boniflkaty (dot.p-tu2) j~ 
za 2edycje· 15% 

~ Za{rudni~ operatora pompy do betonu. Zprak~k~.za 3edycJe ~ 20% 
tel. 0-2261296 051ub 0·502222153za 4i wi~c~ edycji . 25% 

r:F Sprzedam ch~zantemy drobno igrubo kwialowe·oraz ulg~ dla "statego .KlientaJ
) za ponowne umie

szczeme reklamy w"ZN'J -10% whurcie tel. 0-22 79302 45 gm. Nasielsk 
Zapraszamy do siedziby redakcji: (jf' Sprzedam mieszkanie. M3 (42m) wNasielsku. 
Kino NIWA ul. Kosciuszki 12 Wiadomosc. tel. 0-22671 4679 



Krzvitiwka nr 10/2000
 
151 

'----------'-_--'---_L.------'-_--'---_L.----L_..L-_ 

A 

B 

C 

o 
E 

F 

G 

H 

J 

K 

L 

l. 

M 

N 

Znaezeole hasel:
 
Poziomo - A - wsp61na nauka dziewcz'lt i 
chtopcow; B - mqci w gtovv'ie; C - trzyma 
CiG na Ziemi; D - IV przyslowiu: - jak i dzie
ci nie rna gIOSll; E·- "nagi" kwiat II okrzyk 
zdziwienia i zaskoczenia; F - piykny u ko
bier; G - guz drzewny I nazwa iac.11 ;do· 
ptyw rzeki sw. Wawrzynca w Kanadzie H 
techniczne okreslenie srednicy otworu II 
autonomiczne terytorium w pn. -zach. Ka
nadzie z nDjwyzszym szczytem Kanady. 
Logan; I - jest nim Nasielsk 1/ moie spowo
dowac paiar ; J - naramiennik II jeden z 
pierwiastkow promieniotworczych odkry
tych przez M. Curie -Sklodowskq ; K· ab· 
raZliwie 0 mieszkancu wsi II suchy pakarm 
dla zwierzycia ; L - jedna z grup krwi czlo· 
wieka;!. -antonim oszustwa 1/ tajfun, hura· 
gan; M- uprawialy jlj czarownice; N - masa 
i61tawoczerwona uiywana mi~dzy innymi 
do nacierania wlosia smyczk6w II symbol 
pierwiastka chemicznego : rad II w mit. 
babilonskiej : stw6rca swiata. 

Pionowo - l-inaczej:lampka oliwna ; 2 
potwierdzenie, aprobowanie ; 3 - jedna z 
czterech ksif}g Nowego Testamentu ; 4 

drzewo lisciaste rosnqce na terenach pod
moklych ; 5 - wyisza uczelnia humanistycz
na ; 6 - Urz&,d Ochrony Panstwa (slu6t) II 
"ruszaj ,naprz6d" - w zawolaniu do konia; 7 
. hotel dla studenta II skalisty przylqdek 
najdalej wysuni~ty punkt Ameryki Pd. ; 9 
znosije kurall Zbigniew - znany pitkarz pol
ski II nocny motyl ; 10 - miala Asa w ele
mentarzu II inaczej - przeb6j 1/ marka pol. 
skich samochod6w ci~z.arowych z lat 60-tych 
; ll-pojazd kolowy sluzp,cy do przewoienia 
grupy osob I I gamoniowate zwierzaki z baj
ki a Gumisiach ; 12 - omasta II imiy matki 
Jezusa; 13-mieszkanka p61wyspu Arabskie
go ;14 - swi~ty m(lczennik z Oswi~cimia ; 
15 - dluga biala szata lilurgiczna duchow
nych katoJickich II dawniej-Ioszek do prze
chovvywania latwo psujqcych si~ produkt6w. 

W rozwiqzaniu krzyz6wki prosimy podac 
haslo wypisane z diagramu wed tug szyfru I 
jest to przyslowie polskie I: D-7, D-9, D -14, 
N-ll,r-3 II Col, G-9, 1-4 ,J-6, K-4, A-4,H-S, 
N-7,I,-911 'I.-311 L·iS, H-II, J-15, D-13, IIK
12, N-3, F-l, A-l, B-l411 G-'l, t-2, t·3, H-S, 
L·IS, F·lOII 

Rozwiqzania prosimy nadsylac na adres 
redakcji do dnia 6.11.2000. 

.. zYCIE NASIELSKA:.II CZASOPISMO SAMOR;U\DU GMINNEGO 
WYDAWCA:
 
Zarz'Id Miejski w NasieJsku
 

REDAGUJE ZESP6t,: 
M. Tyc,~. Stam.irows!<J - redaktor naczelny, A. Zawadzki, M. Wasierzyriskl, 
M. Stamlrowskl. ZdJ~cla: T.Zawadzki, Projekt winiety: M. Grubecki 
Cezary Warda (DTP) 

ADRES REDAKCJI: 
Kino "Nlwa" w Nasielsku, ul. t<osciuszki 12, teL (0231 69-12-343 
PrePress: A W·R Put.TUSK PRESS 

Maleria/ow nie zam6wionyeh redakcja oie lWraca, a pooadlo zastrz~a sobie prowo dokonywania skr616w i 2miall 
tytLJIow wnades/any,h tekstach. Redakeja nie odpowiada za lies, nades/anych reklam j ogtoszen. 

SI'OBT 

BRYDZ SPORIOWY
 
Turniej par w brydiu sportowym w ra

mach GRAND PRIX Nasielska zostat
 
wznowiony.
 
Oto wyniki "Paidziernikowego" turnieju,
 
kt6ry odbyi si~ 06.10.20001'.
 
1.	 Stanislaw Sotowicz Waldemar Wro

blewski46 pkt (63,9%) 
2.	 Pawel Balcerzak i Marcin Wojcie

chowski 44 pkt (61,1%) 
3.	 Tadeusz Czeremuiyflski i Dariusz 

Wydra 42 pkt (58,3%) 
4. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowinski 

36 pkt (50,0%) 
S. Teodor BrodowSki i Krzyszto( IVlich

nowski 30 pkt (41,7%) 
6. Janusz Czyzewski j Janusz Muzal 

28 pkt (38,9%) 
7. Alicja Bartosik i Helena Calinska 

26 pkt (36,1%) 
CZ016wka klasyfikacji Grand Prix Na
sielska po szesciu turniejach (po odrzu
ceoiu dw6ch najgorszych wynil\(l\v): 
1. Stanislaw Sotowicz 3S pkt 

Pawet Wroblewski 3S pkt 
3. Teodor Czeremuiynski 29 pkt 
4. Teodor Brodowski 28 pkt 
S. Janusz Czyzewski 27,5 pkt
 

Marek R~becki 27,5 pkt
 
7.	 Piotr Kowalski 26,5 pkt
 

Grzegorz Nowi6ski 26,S pkt
 
9. Dariusz Wydra 24 pkt 
10. Maciej Osinski 23 pkt
 

Marcin Wojciechowski 23 pkt
 

PIERWSZOLIGOWCY W 
NASIELSKU 

Z irLicjatywy kierownictwa hali sporto
wej po raz kolejny nasielscy kibice mogli 
obejrzec mecz pitki siatkowej, kt6ry ro
zegraly dwa pierwszoligowe zespoly: Che
mik Bydgoszcz i Stolarka Wolomin. 

Chociai mecz byllypowo towarzyski, 
nie zabraklo w nim zagran na naj\....yz
szym krajowyrn poziomie. Oba zespo!y 
bardzo powainie przyst~pily do tego 
spotkania i dostarczyly zebranej na try
bunach pubJicznosci wiele emocji. 

Przy tej okazji kierownictwo hali spor
towej pragnie podzi~kowacwlascicielom 
sklepu Standard w Nasielsku za finansowq 
pomoc przy organlzacji tego meczu. 

PlKA NOINA 
Z r6znym powodzeniem wiedzie ,gil;': 

druzynom pitki 110inej. Zar6wno pilka
rze Zbil,a, jak r6wniei Wkry Cieksyn i 
Plomienia NUlla po dobrych meczach 
maj<j tei zIe, a ich miejsca w tabelach 
54 takie jak gra. 

Przyczyn tych niepowodzen naleZy szu
kat me tylko w przygotowaniach zawodni· 
k6w do rozgJ.ywek. Z rozm6w z dzialaczarni 
i zawodnikami wyni.ka, ie borykajq si~ om z 
r6inymi problemami, ktare przede wszyst
kim decydujq 0 tak slabej dyspozycji. 

W nast~pnym numerze napiszemy, co 
naprawd~ nurtuje nasielskich sportow
c6w i podamy aktualne tabele. 


