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Obrady Komisji Zdrowia Rady Miejskiej.

JESZCZE W SPRAWIE 
POGOTOWIA
	 Stara	maksyma	rzymska	każe	wysłuchać	dwóch	stron.	Tak	
powinno	być	zwłaszcza	wtedy,	gdy	różnice	zdań	są	na	tyle	duże,	
że	 skłócają	większe	grupy	 ludzi.	Sytuacja	 taka	miała	miejsce	
również	w	naszej	gminie.	Piątek	24	listopada	można	śmiało	na-
zwać	czarnym	piątkiem.	Wycie	syren	karetek	pogotowia	i	czarne	
tasiemki	na	ich	antenach	podkreślały	grozę	sytuacji.	I	chociaż	tego	
dnia	zainteresowani	zostali	powiadomieni	przez	Burmistrza,	że	w	
najbliższą	środę	odbędą	się	rozmowy,	na	które	zostaną	zaproszeni	
dyrektorzy	ZOZ-ów	z	Pułtuska	i	Nowego	Dworu	oraz	pracownicy	
służby	zdrowia	z	Nasielska,		puszczona	w	ruch	maszyna	nabierała	
pędu,	a	cała	sytuacja	wymykała	się	spod	kontroli.						

dokończenie na str. 5
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Z PRAC ZARZądu 
MIEJSkIEGO

	 Miesiąc	listopad	był	bardzo	pracowi-
tym	okresem	dla	członków	nasielskiego	
Zarządu	Miejskiego.
Czterokrotnie	 spotykali	 się	 członkowie	
Zarządu	by	omówić	sprawy	które	wyłoni-
ły	się	w	trakcie	minionego	okresu	czasu.	
Jedno	 z	 tych	posiedzeń	 z	22.11.	 zostało	
rozłożone	 na	 dwa	 dni	 z	 powodu	 dużej	
ilości	tematów	do	opracowania.
Pierwsze	listopadowe	posiedzenie	Zarzą-
du	odbyło	się	2.11.	br.
Najważniejszym	omawianym	problemem	
to	sprawa	wprowadzenia	do	budżetu	dota-
cji	celowej	z	przeznaczeniem	na	realizację	
postanowień	znowelizowanej	„Karty	Na-
uczyciela”.	Jednogłośnie	przyjęto	uchwałę	
w	 tej	 sprawie.	 Jednocześnie	 przyjęto	
wniosek	o	wypłaceniu	nauczycielom	całej	
należnej	kwoty	(za	8	miesięcy).
W	drugim	punkcie	obrad	Zarząd	wysłu-
chał	 informacji	 p.	 Skarbnik	 dotyczącej	
sytuacji	finansowej	gminy	za	III	kw.	br.	
Zgodnie	oceniono	ją	jako	trudną	-	szcze-
gólnie	w	kontekście	zapewnienia	prawi-
dłowej	realizacji	Karty	Nauczyciela.
	 Tematem	 -	 na	 „czasie”	 omawianym	
na	 tym	 posiedzeniu	 była	 analiza	 nie-
dociągnięć	 zaobserwowanych	 w	 dniu	
„Święta	Zmarłych”.	Postanowiono	by	w	
roku	 przyszłym	 wyznaczyć	 dodatkowe	
miejsca	 parkingowe	 dla	 samochodów	
osób	które	przyjeżdżają	na	groby	swych	
najbliższych,	 wprowadzić	 ograniczenie	
handlu	 na	 terenie	 przylegającym	 do	
cmentarza	z	powodu	dużej	uciążliwości	
dla	osób	pieszych	oraz	zniszczenia	przez	
ciężkie	pojazdy	chodników	na	ul.	Cmen-
tarnej.	Zwiększenie	współpracy	z	policją	
pomoże	 wyegzekwować	 respektowanie	
ustanawianych	 znakami	 drogowymi	
ograniczeń	 (w	 tym	 roku	 nagminnym	
stało	się	lekceważenie	przez	kierowców	
zakazu	wjazdu	na	ulice	przylegające	do	
nasielskiego	cmentarza).

	 Obecny	na	posiedzeniu	Zarządu	przew.	
Komisji	Infrastruktury	-	p.Marek	Gerasik	
przedstawił	 wniosek	 w	 sprawie	 gazy-
fikacji	 ulic	 Polnej	 i	 Wyszyńskiego	 oraz	
wykonania	na	tych	ulicach	chodnika	(dł.	
400	m).
Zarząd	przyjął	przedstawioną	propozycję	
i	 przed	 wpisaniem	 projektu	 do	 planu	
inwestycji	na	rok	2001	skierował	powyż-
szy	wniosek	do	odpowiedniego	wydziału	
U.M.	w	celu	dokonania	analizy	kosztów	
tej	inwestycji.

	 Wobec	 zgłoszonych	 przez	 radnego	 z	
Pieściróg	-	p.	Kosewskiego	krytycznych	
uwag	 dotyczących	 remontu	 drogi	 re-
lacji	 Malczyn	 -	 Wiktorowo	 -	 Chlebiotki	
-	 Mokrzyce,	 Zarząd	 Miejski	 postanowił	
powołać	komisję	która	zbada	zasadność	
stawianych	zarzutów	a	jednocześnie	oceni	
jakość	wykonanej	pracy.

	 Posiedzenie	Zarządu	Miejskiego	w	dniu	
9.11.	zdominowała	problematyka	finansów	
gminy.	Pani	Aniela	Rogalska	 -	 skarbnik	
gminy	zreferowała	stan	realizacji	budżetu	
gminy	za	III	kwartały	bieżącego	roku	ze	
szczególnym	uwzględnieniem	dochodów	i	
wydatków	budżetowych.	Ogólne	wykonanie	
dochodów	jestna	poziomie	75%	planu	lecz	
zagrożone	jest	wykonanie	planu	dochodów	
gminy	w	formie	podatku	od	osób	fizycznych	
(59%	planu	rocznego)	i	wpływów	z	podat-
ków	od	nieruchomości	(wykonano	ok.	69%	
planu).	Członkowie	Zarządu	analizowali	
sposoby	zwiększenia	 ściągalności	podat-
ków	od	osób	które	notorycznie	uchylają	się	
od	ich	płacenia.
Następnym	punktem	obrad	było	przyjęcie	
uchwały	w	sprawie	wprowadzenia	zmian	w	
budżecie	na	rok	2000	w	celu	wprowadzenia	
dotacji	celowych.	Jednocześnie		zatwierdził	
projekt	uchwały	na	posiedzenie	Rady	Mia-
sta	i	Gminy	dotyczący	zmian	w	budżecie	w	
bieżącym	roku.

	 Trzecie	posiedzenie	Zarządu	odbyło	się		
w	dniu	15.11.	Na	początku	zebrani	wysłu-
chali	informacji	pani	Alicji	Tyc	-	dyrektora	
Miejsko	-	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Spo-
łecznej	w	Nasielsku	na	 temat	warunków	
pracy	i	płacy	pracowników	w	prowadzonym	
przez	nią	Ośrodku	.	Przedstawiła	przygo-
towany	projekt	uchwały	Rady	Miejskiej	w	
sprawie	podwyższenia	najniższego	wyna-
grodzenia	oraz	podwyższenia	wartości	(w	
złotych)	jednego	punktu	dla	pracowników	
samorządowych	zatrudnionych	w	tej	 jed-
nostce	organizacyjnej	gminy.
Zarząd	 jednogłośnie	zaaprobował	przed-
stawiony	projekt	uchwały.
W	drugim	punkcie	obrad		członkowie	Za-
rządu	zaakceptowali	projekt	uchwały	Rady	
Miejskiej	dotyczący	programu	zapobiega-
nia	uzależnieniom	który	realizowany	jest	
przez	MLKS	„Żbik”	w	Nasielsku.	Zajęcia	
sportowe	prowadzone	są	przez	członków	
„Żbika”	z	młodzieżą	ze	środowisk	zagrożo-
nych	patologią	społeczną	w	ramach	miej-
sko	-	gminnego	programu	profilaktycznego	
-	alternatywne	formy	spędzania	czasu.
Jednogłośnie	zdecydowano	o	przekazaniu	
kwoty	22	tys.	zł	dla	klubu	„Żbik”	na	konty-
nuację	programu.
W	dalszej	części	obrad	podjęto	uchwałę	o	
zatwierdzeniu	projektu	budżetu	na	2001r.

	 W	związku	z	pozytywną	opinią	Komendy	
Powiatowej	Policji		dotyczącą	możliwości	
zamontowania	 spowalniaczy	ruchu	koło-
wego	przy	nasielskich	szkołach	-	Liceum	
Ogólnokształcącym	 i	 Zespole	 Szkół	 nr	
1	 	Zarząd	zdecydował	odesłać	powyższy	
projekt	do	wydziału	Urzędu	miejskiego		
w	celu	określenia	szczegółowych	kosztów	
zamontowania	tych	urządzeń	drogowych.		

Natomiast	 w	 celu	 zapewnienia	 bezpie-
czeństwa	 dzieciom	 uczęszczającym	 do	
Szkoły	Podstawowej	przy	ul.	Kościuszki	w	
Nasielsku,	 	Burmistrz	podejmie	starania	
by	 ponownie	 zatrudnić	 w	 ramach	 prac	
interwencyjnych	 Urzędu	 Pracy	 ,	 osoby	
które	pomagały	by	dzieciom	przechodzić	
przez	jezdnię	w	rejonie	szkoły.
Zarząd	zaakceptował	cenę	1m	kwadrato-
wego	działek	przedstawionych	do	zbycia	
w	formie	przetargu	przez	Urząd	Miejski	.	
Jest	to	kwota	18	i	20	zł	za	1	m	kwadratowy	
ziemi.
Burmistrz	 -	 p.	 Mucha	 przedstawił	 ze-
branym	 członkom	 Zarzadu	 relację	 ze	
spotkania	 jakie	 odbył	 z	 rodzicami	 oraz	
Radą	Pedagogiczną	w	Szkole	Podstawowej	
w	 Krzyczkach.	 W	 zebraniu	 tym	 wzięła	
również	udział	zastępca	Burmistrza	-	pani	
Raczkowska.	Zebranie	 to	miało	na	celu	
wyjaśnienie	rodzicom	i	kadrze	nauczyciel-
skiej	programu	restrukturyzacji	sieci	szkół	
który	został	przyjęty	przez	Radę	Miejską	w	
związku	z	reformą	szkolnictwa	w	kraju.

	 Ostatnie	 listopadowe	obrady	Zarządu	
odbyło	sę	w		dwóch	sesjach:	22	i	23.11.
Pierwszego	dnia	nasielscy	radni	spotkali	
się	z	przedstawicielami	gminy	Wieliszew,	
z	 którą	 to	 gminą	 prowadzimy	 wspólną	
inwestycję	-	budowę	wysypiska	śmieci	w	
Jaskółowie.	Negocjowano	warunki	aneksu	
do	porozumienia	o	budowie	wysypiska,	za-
wartego	trzy	lata	temu	z	Wieliszewem.	Jak	
podkreślił	przewodniczący	nasielskiego	
Zarządu	-	p.	Mucha	-	przyczyną	negocjacji	
są	zmieniające	się	uwarunkowania	finan-
sowe	tej	inwestycji,	która	w	dużym	stopniu	
obciąża	 nasz	 gminny	 budżet.	 W	 trakcie	
spotkania	 	 ustalono	 stopień	 rozłożenia	
kosztów	budowy	na	poszczególne	gminy,	
sposoby	 	 współdziałania	 przy	 realizacji	
tej	budowy.
Ustalone	warunki	aneksu	Zarząd	przed-
stawił	Radzie	Miejskiej	do	akceptacji	na	
najbliższej	sesji.

	 W	 następnym	 dniu	 obrad	 	 Zarząd	
zatwierdził	 wstępne	 propozycje	 stawek	
podatków	i	opłat	lokalnych	na	rok	2001.
Burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy	 przedstawił		
sprawozdanie	 z	e	 spotkań	które	odbył	 z	
rodzicami	i	nauczycielami	w	placówkach	
nauczania	w	Nunie,	Żabiczynie,	oraz	Piano-
wie.	Szkoły	te	przewidziane	są	do	likwidacji	
w	związku	z	reformą	szkolnictwa.	W	trakcie	
zebrań	 omawiano	 metody	 zapewnienia	
dzieciom	 jak	najlepszych	warunków	na-
uki	 i	rozwoju	oraz	sposoby	bezpiecznego	
dotarcia	 (transportu)	do	nowych	miejsc	
nauczania.
Jednocześnie	kadra	nauczycielska	została	
zapewniona	o	możliwościach	dalszego	wy-
korzystania	ich	potencjału	i	doświadczenia	
w	pracy	z	młodzieżą.
	 Zarząd	wypracował	stanowisko	w	spra-
wie	wykupu	gruntów	p.p.	Karolaków.
Skierowane	do	Zarządu	podania	o	remont	
i	założenie	nowego	oświetlenia	w	podna-
sielskich	wsiach	przekazano	do	komisji	
Infrastruktury	 w	 celu	 ich	 zaopiniowa-
nia.

Wynotował S.W.
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 30 listopada 2000 roku odbyła się XIX 
zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Obradom 
przysłuchiwała się, a w niektórych punk-
tach uczestniczyła, wyjątkowo liczna grupa 
mieszkańców Gminy.  
	 Po	dokonaniu	zmian	w	proponowanym	
porządku	 obrad	 i	 przyjęciu	 protokółu	
z	 poprzedniej	 sesji	 (bez	 jego	 odczyty-
wania)	 Przewodniczący	 Rady	 udzielił	
głosu	 mieszkańcom.	 W	 tej	 części	 obrad	
zabrało	głos	15	osób.	Najważniejsze	pro-
blemy	zgłoszone	przez	nich	to:	wnioski	o	
umieszczenie	w	planie	gminnym	budowy	
wodociągów	i	dróg	w	ich	wsiach;		sprawy	
oświetlenia	dróg	i	ulic;		kwestie	dotyczące	
wysypiska	odpadów,	oczyszczalni	ścieków,	
karetki	 pogotowia,	 odwołania	 wicebur-
mistrza,	 bezpieczeństwa	 na	 drogach	 i	
ulicach	 oraz	 telefonów;	 postulaty	 doty-
czące	kończenia	wcześniej	rozpoczętych	
prac	i	umieszczenia	przy	drogach	tablic	
z	nazwami	wsi.	Powrócił	kolejny	już	raz	
problem	narkomana.	Zgłoszono	uwagi	do	
zmian	w	miejscowym	planie	zagospodaro-
wania		przestrzennego.		Zwracano	uwagę	
na	potrzebę	dokładniejszego	 rozliczania	
wykonania	niektórych	zadań	 (zwłaszcza	
wtedy,	gdy	trudno	jest	rozliczyć	niektóre	
prace	po	ich	wykonaniu).
	 Do	większości	 ze	 zgłoszonych	proble-
mów	 ustosunkował	 się	 przewodniczący	
Zarządu	Miejskiego,	czyli	burmistrz.	Część	
z	nich	była	umieszczona	w	porządku	ob-
rad	sesji.	Niektóre	zaś	będą	omawiane	w	
najbliższym	czasie	przy	opracowywaniu	
budżetu.	Burmistrz,	odpowiadając	na	pyta-
nia	mieszkańców,	przypomniał,	że	potrzeb	
jest	wiele,	wnioski	są	słuszne.	Wybór	jest		
jednak	 trudny.	 Przypomniał,	 że	 sprawa	
karetki	 i	 służby	zdrowia	była	omawiana	
przez	wszystkie	 zainteresowane	strony	z	
udziałem	radnych	-	członków	Komisji	Zdro-
wia	i	osiągnięto	w	tej	sprawie	kompromis.	
Poinformował	też,	że	termin,	do	którego	ma	
być	rozwiązana	sprawa	telefonów,	jeszcze	
nie	minął.	Obiecał	zająć	się	sprawą	tablic	
z	nazwami	miejscowości.	Poprawi	się	 też	
oświetlenie	dróg.	Duża	ilość	lamp	została	
już	zainstalowana,	następne	będą	instalo-
wane	w	miarę	posiadanych	środków.	
	 W	kolejnym	punkcie	obrad	Burmistrz	
poinformował	zebranych	o	pracach	Zarzą-
du	między	sesjami.
	 Punkt	szósty	poświęcony	był	na	inter-
pelacje	i	zapytania	radnych.	Wypowiadał	
się	co	trzeci	radny.	Zabierający	głos	zgło-
sili	ponad	30	wniosków,	zapytań,	próśb	 i	
zarzutów,	prosząc	o	dokładniejsze	wyja-
śnienie	 niektórych	 spraw.	 Oto	 niektóre	
z	 nich:	 problem	 terminu	 odpowiedzi	 na	
zapytania	 radnych	zwłaszcza,	gdy	radny	
prosi	 o	odpowiedź	na	piśmie;	 odwołanie	
wiceburmistrza	i	ewentualne	tego	konse-
kwencje;	 sprawy	 lokalu	 przy	 ul.	 Rynek,	
wykonywanych	 inwestycji,	 stanu	 kasy	
gminnej,	 składowiska	 odpadów,	 kwestii	
zamykanych	szkół,	nawierzchni	na	ulicach	
osiedlowych,	segregacji	odpadów,	wyrw	w	
nawierzchniach	ulic,	wodociągów,	gazyfi-
kacji.		Wyjaśnień	w	tych	i	innych	sprawach	
udzielił	przewodniczący	Zarządu	w	końco-
wej	części	sesji.
	 W	dalszej	części	obrad	radni	wysłuchali	
obszernego	sprawozdania	z	kompleksowej	

kontroli	 gospodarki	 finansowej	 gminy	
przeprowadzonej	 w	 okresie	 od	 26	 lipca	
do	20	października	w	Urzędzie	Miejskim	
w	 Nasielsku	przez	 Regionalną	 Izbę	 Ob-
rachunkową.	Sprawozdanie	było	na	 tyle	
obszerne,	 że	 postanowiono	 w	 pewnym	
momencie	przerwać	jego	odczytywanie	i	
powrócić	do	niego	po	rozpatrzeniu	spraw,	
na	których	omówienie	czekała	spora	grupa	
mieszkańców	naszej	gminy.	Druga	część	
sprawozdania	 była	 podana	 już	 w	 wersji	
skróconej.	Radni	mają	możliwość	zapozna-
nia	się	z	jego	treścią	w	biurze	Rady.
	 Kolejne	 dwa	 punkty	 porządku	 obrad	
dotyczyły	budowy	składowiska	odpadów	w	
Jaskółowie.	Sprawa	ta	od	początku	budziła	
poważne	 emocje.	 Ponieważ	 w	 porządku	
obrad	było	przewidziane	głosowanie	nad	
dwoma	 uchwałami	 związanymi	 ze	 skła-
dowiskiem,	na	sesję	przybyła	stosunkowo	
duża	 liczba	 mieszkańców	 Jaskółowa	 i	
okolic.	W	dyskusji	nad	projektami	obydwu	
uchwał	oprócz	radnych	zabierali	także	głos	
przybyli	goście.	Sens	 ich	wypowiedzi	był	
jednoznaczny:	nie	chcemy	i	nie	pozwolimy	
budować	w	naszym	sąsiedztwie	składowi-
ska.	Pojawiły	się	nawet	słowa,	które	można	
potraktować	jako	groźby.	Wnioskowano	o	
głosowanie	imienne.	Tak	też	się	stało.	Radni	
większością	głosów	(12	 -	 za,	3	 -	przeciw,	
przy	5	wstrzymujących	się)	podjęli	uchwa-
łę	o	wspólnej	budowie	z	gminą	Wieliszew	
wysypiska	odpadów	komunalnych	w	Ja-
skółowie.	W	drugim	głosowaniu	(14	-	za,	2	
-	przeciw,	przy	4	wstrzymujących	się)		radni	
zatwierdzili	aneks	do	Międzygminnego	Po-
rozumienia	nr	32/97	z	dnia	09.05.1997	roku	
określającego	zasady	współdziałania	przy	
budowie	wysypiska	odpadów	komunalnych.	
Po	akcie	głosowania	 salę	obrad	opuścili	
przybyli	z	Jaskółowa	i	okolic	przeciwnicy	
budowy	wysypiska	w	ich	sąsiedztwie.
	 Na	sesji	 tej	podjęto	 jeszcze	szereg	 in-
nych	uchwał.	Większość	z	nich	nie	budziła	
żadnych	kontrowersji	 i	 podejmowano	 je	
przy	 jednym	 lub	dwóch	głosach	wstrzy-
mujących.	 I	 tak:	 odrzucono	 protest	 do	
projektu	 zmiany	 w	 Miejscowym	 Planie	
Zagospodarowania	 Przestrzennego	 m.	
Nasielska	 terenu	 położonego	 nad	 rzeką	
Nasielną;	 zadecydowano	o	przystąpieniu	
do	sporządzenia	zmian	w	 takim	planie	w	
następujących	miejscowościach:	Lubomin,	
Pianowo,	 Psucin,	 Studzianki,	 Cegielnia	
Psucka,	Miękoszynek,	Paulinowo,	Nasielsk	i	
na	terenach	podmiejskich;	ustalono	najniż-
sze	wynagrodzenie	oraz	ustalono	wartość	
jednego	punktu	w	złotych	dla	pracowników	
samorządowych	zatrudnionych	w	MGOPS,	
dokonano	 zmian	 w	 Miejsko	 -	 Gminnym	
Programie	Profilaktyki	 i	Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych;	dokonano	zmian	
w	budżecie	2000roku	(	po	zmianach	-	docho-
dy	18	601	483	zł,	wydatki	18801483	zł).	Po-
nadto	Rada	wypracowała	stanowisko	wobec	
pisma	Wojewody	Mazowieckiego	w	sprawie	
wezwania	Rady	do	usunięcia	naruszenia	
prawa	(dotyczyło	uchwały	odwołującej	ze	
stanowiska	wiceburmistrza	pana	Stanisła-
wa	Tyca).	Stanowisko	zostało	przyjęte	13	
głosami	przy	8	głosach	przeciwnych	 i	 2	
wstrzymujących.

Notował AZ.

ObRAdOWAłA RAdA PROF. TOMASZ NAŁĘCZ 
w NASIELSKU

	 Oczekiwania	 osób,	 które	 przybyły	 na	
spotkanie	były	dwojakie.	Jedni	oczekiwali,	
że	porozmawiają	z	Profesorem	na	temat	li-
stopadowych	wydarzeń	roku	1918,	inni	zaś	
spodziewali	się	poznać	kulisy	aktualnych	
wydarzeń	politycznych.	W	pełni	usatys-
fakcjonowani	 byli	 ci	 drudzy.	 Spotkanie	
zdominowała	 tematyka	 zdecydowanie	
najnowszej	historii	Polski,	czyli	polityka.	
Mimo	wszystko	warto	było	poznać	osobi-
ście	profesora	Tomasza	Nałęcza,	 jest	on	
bowiem	postacią	nieprzeciętną.

A.Z.

prof. Tomasz Nałęcz na spotkaniu
w nasielskiej bibliotece

	 W	połowie	listopada	Nasielski	Ośrodek	
Kultury	zorganizował	w	lokalu	Biblioteki	
Miejsko	-	Gminnej	spotkanie	z	profesorem	
Tomaszem	Nałęczem.	Jest	on	wybitnym	
historykiem	związanym	ze	środowiskiem	
warszawskim.	 Specjalizuje	 się	 w	 naj-
nowszej	 historii	 Polski	 ze	 szczególnym	
uwzględnieniem	 pierwszej	 połowy	 XX	
wieku.	Wiele	swoich	prac	poświęcił	mar-
szałkowi	Józefowi	Piłsudskiemu	i	jego	roli	
w	dziele	odzyskania	niepodległości.
	 W	ostatnich	latach	prof.	Tomasz	Nałęcz	
działalność	naukową	łączy	z	działalnością	
polityczną.	Jest	jedną	z	najważniejszych	
postaci	w	Unii	Pracy.
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1. INwESTyCjE ZAKOńCZONE.
	 Ułożona	 została	 nawierzchnia	 gryso-
wo	 -	 bitumiczna	 na	 drodze	 Miękoszyn	
-	Zaborze	-	Lelewo	na	odcinku	5	306mb.	
(szer.	4,10m).	Mieszkańcy	w	czynie	spo-
łecznym	dokonali	wyposażenia	tej	drogi	
w	 urządzenia	 bezpieczeństwa	 ruchu.	
Sfinansowali	zakup	znaków	drogowych	i	
je	zamontowali.	Wyrównali	też	pobocza.	
Do	połączenia	tego	ciągu	drogowego	as-
faltem	z	drogą	wojewódzką	w	okolicach	
Cieksyna	pozostało	jeszcze	726m.	Jest	to	
już	jednak	droga	powiatowa	i	realizacja	
tej	części	 inwestycji	zależy	od	środków,	
jakie			będzie	posiadało	starostwo	na	swe	
drogi.					

	 W	 ostatnich	 dniach	 listopada	 zakoń-
czono	 remont	 drogi	 gminnej	 w	 Krzycz-
kach	Pieniążkach.	Asfaltem	pokryto	 jej			
odcinek	o	długości	 400m	 (szer.	 4m).	W	
realizacji	 tej	 inwestycji	mieli	 też	udział	
mieszkańcy	wioski.	Wykonali	oni	roboty	
przygotowawcze.	Asfaltowanie	prowadziła	
Spółdzielnia	Robót	Budowlano	 -	Drogo-
wych	z	Tłuszcza.	Wykonane	prace	zostały	
odebrane	w	pierwszych	dniach	grudnia.

	 Zrealizowany	 został	 pierwszy	 etap	
rozbudowy	Szkoły	Podstawowej	imienia	
Stefana	Starzyńskiego	przy	ul.	Kościusz-
ki.	 Wykonano	 fundamenty	 do	 poziomu	
zerowego.	Inwestycja	finansowana	była	
wspólnie	przez	Gminę	i	Szkołę.	Prace	na	
tym	etapie	rozbudowy	prowadziła	miej-
scowa	 firma:	 Przedsiębiorstwo	 Instala-
cyjno	-	Budowlane	,,Truszkowski”.	Tempo	
realizacji	 kolejnych	 etapów	 rozbudowy		
zależeć	będzie	od	wielkości	środków,	ja-
kie	Gmina	będzie	mogła	przeznaczyć	na	
ich	kontynuowanie.	Pośpiech	jest	jednak	
wskazany,	ponieważ	w	najbliższych	latach	
przybędzie	około	10	oddziałów.		

	 W	ostatnim	dniu	października	odbył	się	
odbiór	prac	przy	budowie	drogi	gminnej	
Mazewo	 -	 Lubomin.	 Wykonano	 roboty	
przygotowawcze,	wykopano	rowy,	nawie-
ziono	warstwę	żwirową,	pokryto	wreszcie	
drogę	asfaltem.	Wybudowany	odcinek	ma	
długość	1158m.	Wykonawcą	tej	inwestycji	
było	Przedsiębiorstwo	Robót	Drogowo	-	
Mostowych	z	Płońska.

2. INwESTyCjE KONTyNUOwANE.
	 Trwają	 prace	 przy	 budowie	 kilome-
trowego	odcinka	drogi	gminnej	Broninek	
-	Kędzierzawice.	Prowadzi	je	Spółdzielnia	
Robót	Drogowo	-	Mostowych	z	Tłuszcza.	
W	chwili	obecnej	wykonywane	są	prace	
przygotowawcze	i	ziemne.	Termin	zakoń-
czenia	 prac	 (łącznie	 z	 asfaltowaniem)	
przewidziany	 jest	 na	 31	 maja	 2	 001	
roku.

	 W	końcową	fazę	weszła	budowa	sieci	

wodociągowej	Toruń	Włościański	-	Toruń	
Dworski	-	Miękoszyn	-	Miękoszynek.	W	
chwili	obecnej	wykonywane	są	ostatnie	
przyłącza	oraz	przeprowadzane	są	próby	
i	dezynfekcja	sieci.	Odbiór	przewidziany	
jest	 jeszcze	 w	 tym	 miesiącu.	 Budowa	
tego	odcinka	 zakończy	wodociągowanie	
miejscowości	przewidzianych	do	odbioru	
wody	z	SUW		w	Psucinie.

3. PRZETARgI.
	 Sieć	 wodociągową	 z	 przyłączami	 we	
wsi	Morgi	budować	będzie	Przedsiębior-
stwo	 Instalacyjno	 -	 Budowlane	 ,,Trusz-
kowski”.	 Długość	 sieci	 z	 przyłączami	
wyniesie	3877m.	Wodę	(z	SUW	Nasielsk)	
otrzymają	42	gospodarstwa.	Prace	zosta-
ną	zakończone	do	31.05.2	001r.

	 ZUW	z	Mławy	będzie	budował	wodociąg	
w	Chrcynnie.	Długość	sieci	 z	przyłącza-
mi	wyniesie	8196	m.	Do	33	gospodarstw	
popłynie	 tą	siecią	woda	z	Nuny.	Termin	
wykonania	zadania	ustalono	na	31.	05.		2	
001r.

	 Wodociąg	Mazewo	Dworskie	A	-	Słusto-
wo	wykona	firma	pana	Truszkowskiego.	
Sieć	wodociągowa	z	przyłączami	będzie	
miała	 długość	 9129m.	 Przyłączonych	
zostanie	 do	 niej	 48	 gospodarstw.	 Wodę	
dostarczy	SUW	Nasielsk.	Termin	wyko-
nania:	30.	06.	2	001r.

	 Z	 Woli	 Błędowskiej	 (gm.	 Pomiechó-
wek)	 popłynie	 woda	 do	 Nowej	 Wrony.	
Sieć	z	przyłączami	będzie	miała	długość	
8392m.	Wodę	uzyska	25	gospodarstw.	Pra-
ce	wykona	firma	pana	Truszkowskiego	do	
30.	06.	2	001r.

4. STRAżE POżARNE 
	 Odbyło	się	spotkanie	Burmistrza	i	pra-
cownika	Urzędu	Miejskiego	zajmującego	się	
inwestycjami	z	Zarządem	OSP	w	Cieksynie	
na	temat	kontynuacji	budowy	remizy	w	tej	
miejscowości.	Według	szacunków	p.	Fran-
ciszka	Kucińskiego	potrzebna	jest	kwota	25	
tys.	złotych,	aby	budynek	przykryć,	zada-
szyć	i	wykonać	stolarkę	zewnętrzną.	Zarząd	
OSP	deklaruje	ze	swej	strony,	że	wykona	za	
własne	pieniądze	roboty	wykończeniowe	(	
tynki,	instalację	elektryczną).	Przy	dobrej	
woli	obydwu	stron	można	byłoby	w	roku	
2002.	przekazać	obiekt	społeczeństwu	Ciek-
syna	i	okolic	do	użytku.

	 25	 listopada	 na	 Placu	 Teatralnym	 w	
Warszawie	odbyło	się	uroczyste	przeka-
zanie	25	jednostkom	Ochotniczych	Straży	
Pożarnych	z	województwa	mazowieckiego	
samochodów	marki	Lublin	przystosowa-
nych	do	prowadzenia	działań	z	zakresu	
ratownictwa	 drogowego.	 Kluczyki	 do	
tych	samochodów	wręczał	prezes	Zarządu	
Głównego	OSP		Waldemar	Pawlak.		Nowe	

pojazdy	 strażackie	 zostały	 poświęcone	
przez	 kapelana	 mazowieckich	 straża-
ków.	Wśród	obdarowanych	jednostek	(20	
tys.	złotych	wpłacił	Narodowy	Fundusz	
Ochrony	Środowiska,	a	29	tys.	zaintereso-
wana	jednostka)	znalazła	się	też	jednostka	
OSP	z	Nasielska.			

5. ChOdNIKI.
	 Trwa	 remont	 chodnika	 przy	 drodze	
wojewódzkiej	nr	619	(ul.	Warszawska	-	od	
ul.	 Ogrodowej	 do	 ul.	 Piłsudskiego).	 Na	
długości	400m	zostanie	wymieniony	do-
tychczasowy	chodnik	na	kostkę	brukową.	
Jest	to	inwestycja	wspólna	Gminy	i	Mazo-
wieckiego	Zarządu	Dróg	Wojewódzkich.	
W	 tej	 sprawie	 podpisano	 odpowiednie	
porozumienie.	W	przygotowaniu	 jest	 też	
dokumentacja	techniczna	na	budowę	chod-
nika	przy	tej	samej	drodze	od	ul.	Ogrodowej	
do	stacji	paliw	na	krańcach	miasta.

6. LOKALE MIESZKALNE.
	 W	związku	z	likwidacją	jednostki	wojsko-
wej,	w	blokach,	w	których	mieszkała	do	tej	
pory	kadra	tej	jednostki,	zostało	zwolnionych	
kilka	lokali	mieszkalnych.	Właścicielem	bu-
dynków	jest	Wojskowa	Agencja	Mieszkanio-
wa.	W	sprawie	wykorzystania	tych	lokali	dla	
zaspokojenia	potrzeb	mieszkaniowych	osób	
z	naszej	Gminy	czekających		na	przydział	
mieszkań	Urząd	Miejski	zawarł	z	Wojskową	
Agencją	Mieszkaniową	umowę	najmu	na	
lat	5.	Nie	będą	to	jednak	lokale	komunalne.	
Czynsz	w	nich	jest	bardzo	wysoki.	Z	 listy	
oczekujących	na	przydział	mieszkań	zostały	
wskazane	osoby	(będą	podnajemcami),	które	
są	w	stanie	płacić	w	określonym	terminie	
przewidziany	czynsz.	I	chociaż	nie	został	w	
ten	sposób	zaspokojony	,,głód”	mieszkaniowy	
w	naszej	Gminie,	to	jednak	na	liście	oczeku-
jących	zrobiło	się	luźniej.

7. OśwIATA.
	 Zgodnie	z	przyjętym	harmonogramem	
dotyczącym	reorganizacji	w	naszej	Gmi-
nie	sieci	szkolnej		odbyły	się,	w	szkołach	
mających	poniżej	100	uczniów,	spotkania	
władz	 samorządowych	 z	 mieszkańcami	
z	 obwodów	 szkolnych	 tych	 placówek	 i	
Radami	Pedagogicznymi	tych	szkół.

8. BUdżET.
	 Trwają	prace	nad	przygotowaniem	bu-
dżetu	Gminy	na	rok	2	001.	Zarząd	Miejski	
opracował	jego	założenia	i	jako	materiał	
roboczy	 przekazał	 do	 merytorycznych	
komisji	 Rady.	 Wnioski	 wypracowane	
przez	 te	 gremia	 staną	 się	 podstawą	 do	
opracowania	przez	Zarząd	projektu	bu-
dżetu.		

9. EKOLOgIA  − MAKULATURA. 

	 Wszystko	 wskazuje,	 że	 skończą	 się	
wreszcie	 kłopoty	 z	 makulaturą.	 Ostat-
nio	była	ona	najczęściej	wyrzucana	na	
wysypisko	bądź	palona.		W	najbliższych	
dniach	Gminna	Spółdzielnia	 ,,Sch’	roz-
poczyna	 jej	 skup.	 Makulaturę	 będzie	
można	 sprzedać	 w	 obiekcie	 GS-u	 przy	
ul.	 Warszawskiej	 2	 oraz	 w	 bazach	 tej	
spółdzielni	w	Pieścirogach	i	Siennicy.

Zanotował AZ.
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	 Zgodnie	z	zapowiedzią,	w	środę	29	listo-
pada	o	godzinie	9.00	w	Urzędzie	Miejskim	
odbyło	 się	 spotkanie,	 w	 którym	 wzięli	
udział	członkowie	Komisji	Zdrowia	Rady	
Miejskiej,	pracownicy	nasielskiego	pogo-
towia	ratunkowego	i	przychodni	zdrowia,	
przewodniczący	Rady	Miejskiej,	burmistrz,		
przedstawiciele	ZOZ-ów:	pułtuskiego	-	dy-
rektor	L.	Trędota,	nowodworskiego	 -	dy-
rektor	N.	Tokarski	i	jego	zastępca	do	spraw	
lecznictwa	K.	Szczeciński.	
	 Wprowadzenia	 w	 dyskusję	 dokonał	
burmistrz	B.	Mucha.	Stwierdził,	 że	cho-
ciaż	opieka	zdrowotna	nie	 jest	 zadaniem	
własnym	gminy,	to	jednak	władze	samorzą-
dowe	uważają,	że	jest	to	tak	ważna	sprawa	
dla	mieszkańców,	 iż	nie	mogą	być	w	 tej	
kwestii	 obojętne	 i	wypracowały	koncep-
cję	organizacji	służby	zdrowia	w	gminie.	
Przypomniał,	że		gmina	Nasielsk	znajduje	
się	w	zasięgu	trzech	szpitali.	Dwudziesto-
tysięczna	jednostka	administracyjna	budzi	
zainteresowanie	wszystkich	trzech.	Toczy	
się	swoistego	rodzaju	walka	o	pacjenta.	
	 To,	czyja	karetka	stoi	w	Nasielsku,	jest	
dla	nich	bardzo	ważne.	Na	ogłoszony	przez	
Kasę	Chorych	przetarg	na	karetkę	wypad-
kową	wpłynęły	dwie	oferty	z	ZOZ-u	Pułtusk	
i	ZOZ-u	Nowy	Dwór.	Komisja	uznała,	że	
korzystniejszą	 ofertą	 jest	 oferta	 ZOZ	 z	
Nowego	Dworu.	Samorząd	nie	miał	na	to	
wpływu.	Sytuacja	taka	może	się		powtarzać	
co	roku,	ponieważ	Kasa	Chorych	zawiera	
kontrakty	na	rok.		Chętnych	na	ten	kontrakt	
może	być	z	czasem	więcej.	Nie	chcemy	być	
pionkiem	w	grze.	Mając	samorządowy	ZOZ	
moglibyśmy	podpisać	umowy	z	poszczegól-
nymi	szpitalami	i	sytuacja	byłaby	bardziej	
stabilna.
	 W	dalszej	części	zabrali	głos	samorzą-
dowcy	 i	przedstawiciele	służby	zdrowia.	
Pierwsi	żalili	się	na	sposób,	w	jaki	prowa-
dzony	był	protest.	Padły	gorzkie	 słowa:	
awantura,	oszczerstwa.	Druga	strona	mó-
wiła	o	roli,	jaką	odgrywa	pogotowie	ratun-

dokończenie ze str. 1
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kowe		w	Nasielsku,	o	swoim	udziale	w	jego	
tworzeniu,	 o	 zagrożeniach,	 jakie	 niesie	
dla	pracowników		i	pacjentów	pogotowia	
decyzja	Kasy	Chorych.	Są	zdesperowani.		
Nie	bardzo	rozumieją	też,	dlaczego	radni	
czują	 się	urażeni	 formą	protestu.	Prze-
wodniczący	Rady	podkreślił,	że	rozumie	
intencje	protestujących,	ale	nie	pochwala	
metod	dochodzenia	do	celu.
	 Do	wypowiedzi	przedstawicieli	stron	
ustosunkował	 się	 dyrektor	 ZOZ	 w	 Puł-
tusku	p.	Lech	Trędota.	Przypomniał,	że	
pacjent	ma	prawo	wyboru	lekarza	pod-
stawowej	opieki	zdrowotnej,	specjalisty	
i	szpitala.	Mówił	o	sposobie	wybierania	
przez	Kasy	usługodawców.	Złożył	ofertę	
na	 karetkę	 wypadkową	 dla	 Nasielska.	
Był	przygotowany	do	świadczenia	takiej	
usługi.	Uważa,	że	Kasy	Chorych	działają	
na	przedziwnych	zasadach.	Po	przegranej	
nie	składał	protestu,	ponieważ,	jak	wyja-
śnił,	nie	miał	do	tego	podstaw.	Z	wypo-
wiedzi	wynikało,	że	czuje	się	zawiedziony	
wynikiem	przetargu.	ZOZ	poniósł	w	tym	
kierunku	pewne	koszty.	P.	Dyrektor	od-
niósł	się	też	do	stwierdzenia,	że	nasielski	
pacjent	jest	pionkiem	w	grze.	Uważa,	że	
jest	inaczej	i	z	tym	stwierdzeniem	się	nie	
zgadza.	
	 Dyrektor	ZOZ	w	Nowym	Dworze	po-
informował	o	przesłankach,	 jakie	zade-
cydowały	o	 przystąpieniu	do	 przetargu	
na	 karetkę	 wypadkową	 dla	 Nasielska.	
Wymogi	 Kasy	 Chorych	 są	 precyzyjnie	
określone.	 Przedstawił	 Kasie	 swoją	
ofertę	 i	 znalazła	 ona	 uznanie	 Komisji.	
Wicedyrektor	nowodworskiego	ZOZ	p.	K.	
Szczeciński	przybliżył	zebranym	sposób	
funkcjonowania	 zreformowanej	 służby	
zdrowia.	Szczególną	uwagę	zwrócił	 	na	
organizację	pomocy	doraźnej.	Znika	po-
jęcie	pogotowia.	Zawierane	są	kontrakty	
na	 karetki	 (wypadkowa,	 reanimacyjna,	
ogólnolekarska,	 przewozowa).	 Pacjent	
ma	 prawo	 do	 całodobowej	 bezpłatnej	
opieki	lekarskiej.	Do	godz.	18.00	porady	
mają	mu	udzielić	lekarze	POZ,	po	godz.	
18	musi	być	zorganizowana	Nocna	Pomoc	

Lekarska.	Karetka	wypadkowa	służy	tyl-
ko	do	nagłych	zachorowań	i	wypadków.	
Musi	 ona	 spełniać	 pewne	 wymagania,	
jak	 np.	 wielkość,	 wyposażenie	 i	 zespół	
ją	 obsługujący	 (kierowca	 sanitariusz,	
przeszkolony	ratownik-sanitariusz,	lekarz	
o	specjalności	zabiegowej		-	chirurg	lub	
anestezjolog).
	 Po	przerwie,	w	czasie	której	odbyły	się	
rozmowy	burmistrza	z	dyrektorami	obydwu	
ZOZ-ów,	dyrektor	ZOZ	w	Nowym	Dworze	
poinformował,	że	dla	załagodzenia	konfliktu	
wycofuje	swoją	ofertę	(	My	nie	pchamy	się	na	
siłę.	Jeżeli	dla	dobra	tego	środowiska	trzeba	
się	wycofać,	to	się	wycofujemy).
	 Przebieg	 wydarzeń	 dobitnie	 wykazał	
mądrość	 rzymskiej	maksymy,	 że	należy	
wysłuchać	 i	drugiej	 strony.	 I	 tak	dzięki	
rzeczowym	rozmowom	udało	się	przynaj-
mniej	 chwilowo	 zażegnać	 konflikt.	 Jest	
jednak	jeszcze	jedna	strona	-	pacjent.	Płaci	
podatki	i	powinien	przynajmniej	wiedzieć,	
jakie	usługi	mu	się	za	nie	należą.	Powi-
nien	też	móc	decydować,	czy	chce	mieć	
opiekę	 zdrowotną	 zorganizowaną	 przez	
samorząd,	 czy	 też	przez	osoby	 fizyczne	
zawierające	kontrakt	z	Kasą	Chorych.		Na	
spotkaniu	poinformowano,	że	lekarze	-	pa-
nie	A.	Łapińska,	K.Rusek	i	pan	K.	Zieliński	
zamierzają	od	1	kwietnia	2001r	otworzyć	
w	naszej	przychodni	Niepubliczny	Zakład	
Opieki	Zdrowotnej.

AZ.

Tej karetki nikt nie chciał i nie chce zabrać!!!

Kronika policyjna
W	nocy	30/31.10	pod	nieobecność	domow-
ników	nieznani	sprawcy	dokonali	włama-
nia	do	domu	na	posesji		przy	ul	Bema	w	
Nasielsku	 .Złodzieje	 wynieśli	 telewizor,	
radiomagnetofon,	czajnik	o	łącznej	warto-
ści	1080	zł.	W	wyniku	przeprowadzonych	
działań	policja	ustaliła	sprawców	kradzie-
ży		Okazali	się	nimi	Piotr	S.,	Jacek	Z.,	Ja-
cek	G.	-	mieszkańcy	Nasielska.	Odzyskano	
też	telewizor	wartości	700	zł.

Nocą	 3/4.11.	 nieznani	 sprawcy	 dokonali	
włamania	 do	 budynku	 biurowego	 P.Z.	
Mot-u	przy	ul.	Polnej	w	Nasielsku,	skąd	
skradli	 zestaw	 komputerowy	 wartości	
4000	zł.	i	uszkodzili	kopiarkę.

Nocą	 6/7.11.	 dokonano	 włamania	 do	
szkoły	 podstawowej	 w	 Żabiczynie.	 Nie-
znani	 sprawcy	 skradli	 kserokopiarkę,	 2	
odkurzacze	i	odtwarzacz	wideo	„Aiwa”	o	
łącznej	wartości	4000	zł.

7.11.	na	ulicy	Kolejowej	w	Pieścirogach	
75-	letni	Julian	O.	wtargnął	nagle	na	jezd-
nię	wprost	pod	nadjeżdżającego	„Forda”.	
Mężczyzna	doznał	złamania	nogi	i	został	
przewieziony	do	szpitala	w	Pułtusku.

8	11.	Robert	K.	dokonał	przywłaszczenia	
powierzonej	mu	do	sprzedaży	wieży	m-ki	
„Philips”	skradziony	sprzęt	odzyskano.

9.11.	Z	parkingu	przy	dworcu	PKP	w	Na-
sielsku	 nieznany	 sprawca	 skradł	 „Fiata	
126p”	wartości	4000	zł.	

9.	11.	W	miejscowości	Winniki	dwaj	męż-
dokończenie na str. 7
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POKRZYWDZONY W PROCESIE KARNYM
	 Pokrzywdzony	 przestępstwem,	 w	
świetle	aktualnego	 stanu	prawnego,	ma	
wiele	 uprawnień,	 o	 których	 nie	 każdy	
jednak	wie.	Informowanie	o	tych	prawach	
jest	rzeczą	istotną,	chociaż		niekiedy	za-
niedbywaną	 przez	 organy	 ścigania.	 Od	
uzyskania	tych	informacji	zależy	jednak	
bardzo	wiele.	Dopiero	przecież	wówczas,	
gdy		pokrzywdzony	będzie	znał	swe	prawa,	
będzie	mógł	z	nich	korzystać.	
	 	Pokrzywdzonym,	 zgodnie	 z	art.	 49	 §	
1	 kodeksu	 postępowania	 karnego,	 jest	
osoba	 zarówno	 fizyczna	 jak	 i	 prawna,	
której	dobro	prawne	zostało	bezpośrednio	
naruszone	lub	zagrożone	przez	przestęp-
stwo.	Chodzi	tu	więc	o	te	osoby,	których	
bezpośrednio	dotknęło	 jakieś	konkretne	
przestępstwo,	np.	osoby	okradzione,	pobi-
te,	poszkodowane	w	wypadku	drogowym,	
zgwałcone,	zamordowane	i	inne.	Osobom	
tym	 przysługują	pewne,	 wymienione	w	
przepisach,	uprawnienia	w	toku	procesu	
karnego,	zarówno	w	czasie	prowadzenia	
dochodzenia	przez	prokuratora,	 jak	 i	w	
czasie	rozpatrywania	jej	przez	sąd.	Jeżeli	
jednak	 pokrzywdzonym	 jest	 małoletni	
(albo	ktoś	ubezwłasnowolniony),	w	 jego	
imieniu	może	występować	jego	stały	opie-
kun	 (np.	 rodzic).	Ponadto	w	przypadku	

śmierci	pokrzywdzonego,	 jako	pokrzyw-
dzony,	w	imieniu	zmarłego	mogą	wystę-
pować	także	osoby	mu	najbliższe	(głównie	
członkowie	rodziny).	Ta	sytuacja	dotyczy	
szczególnie	ofiar	zabójstw,	czy	też	innych	
przestępstw	spowodowania	śmierci,	które	
to	ofiary	nie	mogą	przecież	same	docho-
dzić	swych	praw.	
	 Pokrzywdzony	 ma	 prawo	 w	 postępo-
waniu	 karnym	 zapoznać	 się	 z	 aktami	
sprawy,	 sporządzać	 z	 nich	 odpisy,	 czy	
notatki,	 przy	 czym	 w	 toku	 dochodzenia	
lub	 śledztwa	 prokuratorskiego	 musi	
mieć	na	to	zgodę	prokuratora.	W	postę-
powaniu	 przed	 sądem	 taka	 zgoda	 nie	
jest	potrzebna.	Ponadto	jeśli	prokurator	
odmawia	 wszczęcia	 postępowania	 lub	
umarza	 postępowanie	 w	 sprawie,	 w	
której	 jesteśmy	 pokrzywdzeni,	 mamy	
prawo	 odwołać	 się,	 składając	 zażalenie	
na	 takie	 postanowienie.	 Pokrzywdzony,	
który	 sam	 zgłosił	 dane	 przestępstwo		
organom	 ścigania,	 powinien	 też	 zostać	
w	ciągu	6	tygodni		poiformowany	o	tym,	
jakie	podjęto	działania,	czyli	o	wszczęciu,	
bądź	 odmowie	 wszczęcia	 postępowania	
w	 tej	 sprawie.	 Jeżeli	 informacji	 takiej	
nie	będzie,	może	on	wnieść	zażalenie	na	
bezczynność	policji	 lub	 prokuratury	do	

prokuratora	nadrzędnego.	Pokrzywdzony	
powinien	zostać	ponadto	poinformowany	
o	 zamknięciu	 postępowania	 przeciwko	
sprawcy	 i	 skierowaniu	przeciwko	 temu	
sprawcy	aktu	oskarżenia	do	sądu.	
	 Pokrzywdzony,	 który	 jest	 jednocze-
śnie	 świadkiem	 w	 postępowaniu,	 może	
zażądać	 pozostawienia	 jego	 danych	
osobowych	 (imienia,	 nazwiska,itp.)	 do	
wyłącznej	 wiadomości	 prokuratora	 lub	
sądu.	Warunkiem	jest	jednak,	by	istniała	
uzasadniona	 obawa	 niebezpieczeństwa	
dla	życia,	zdrowia,	wolności	albo	mienia	
(znacznych	rozmiarów)	pokrzywdzonego	
lub	osoby	dla	niego	najbliższej.	Po	takim	
utajnieniu	danych	nikt	inny,	oprócz	sądu,	
czy	prokuratora	nie	będzie	mógł	dowie-
dzieć	się	o	tożsamości	tego	pokrzywdzo-
nego.	Jeśli	natomiast	taki	pokrzywdzony	
obawia	się,	że	ktoś	może	wobec	niego	lub	
jego	najbliższych	użyć	przemocy,	czy	też	
grozić	 w	 czasie	 postępowania,	 może	 on	
zastrzec	 swoje	 dane	 dotyczące	 miejsca	
zamieszkania	 do	 wyłącznej	 wiadomości	
prokuratora	 lub	sądu.	Pisma	procesowe	
doręcza	się	wóczas	pod	wskazany	adres.

A.S.
Ciąg dalszy w następnym numerze.

KĄCIK POEZJI
Mrok nocy gwiazdkę zapalił

Mrok	nocy	gwiazdkę	zapalił.
Nad	Betlejem	srebrzyście	lśni.
Wieść	radosna:	Bóg	się	rodzi!
Niesie	narodom	miast	i	wsi.

Nad	stajenką	przystanęła,
Gdzie	się	narodził	Boży	Syn.
Z	woli	Ojca	nam	zesłany,
Dla	odkupienia	naszych	win.

W	nędznej	szopie	przyszedł	na	świat,
Co	starości	nosiła	ślad.
Jezus	czarta	zło	zwycięży!
Które	zepsuło	cały	świat,

Matka	Boża	uśmiechnięta.
W	Jej	oczach	radość	jaśnieje,
On	dziś	światu	przyniósł	pokój,
Swoją	miłość	i	nadzieję.

Witaj!	Jezu	i	Ty	Matko,
Coś	porodziła	pośród	trzód,
Swego	Synka,	w	zimnej	stajni,
W	której	się	spełnił	Boży	cud.

Pójdźmy	tłumnie	do	stajenki;
Gdzie	akt	Prawdy	brzmi	słowami;
„A	słowo	Ciałem	się	stało
I	mieszkało	między	nami”.
Jerzy	Różalski

Repertuar filmowy 

Kino „Niwa”
listopad − grudzień

28-30.12.2000r
„Księżniczka Mononoke”
-	 animowana	 wersja	 komiksu	 japońskiego	 dla	 młodzieży	 ,	 prod	 japońskiej,	
godz.17.00
„Cuba feliz”
-	film	muzyczny	,prod	francuskiej	,	godz.19.00

05 -07.01. 2001r
„Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”
-	psychologiczny,	prod	polskiej	,	godz.17.00
„Romeo musi umrzeć”
-	film	psychologiczny,	prod	USA,	godz.19.00

12 -14 .  01. 2001	
„Rudolf czerwononosy renifer”
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	 Za	trzy	lata	nasielski	Bank	Spółdzielczy	
będzie	 obchodził	 setną	 rocznicę	 swych	
narodzin.	Będzie	więc	okazja	do	 święto-
wania.	Na	taką	chwilę	trzeba	się	zazwyczaj	
specjalnie	przygotowywać.	Nie	dotyczy	to	
jednak	tego	Banku.	On	już	jest	przygoto-
wany	do	jubileuszowych	obchodów.	Mimo	
sędziwego	wieku	trzyma	się	dobrze,	a	jego	
kondycja	świadczy	dobitnie,	że	idea	spół-
dzielczości	w	tej	dziedzinie	naszego	życia	
społecznego	 jest	 odporna	 na	 przemiany	
społeczne,	polityczne	 i	gospodarcze.	Nie	
straszny	jest	dla	niej	nawet	wolny	rynek.		
Siłą	banków	spółdzielczych	jest	ich	ścisły	
związek	 z	 lokalnymi	 społecznościami.	
Tak	 jest	 i	 w	 przypadku	 naszego	 Banku,	
któremu	ostatnie	lata	przyniosły	znaczne	
ożywienie.	
	 Bank	Spółdzielczy	w	Nasielsku	funkcjo-
nuje	samodzielnie	w	strukturach	Krajowego	
Zrzeszenia	Banków	Spółdzielczych.	Swym	
zasięgiem	obejmuje	oprócz	naszej	gminy	
także	gminy	Świercze	i	Winnicę.	Pracują	tam	
jego	oddziały.	Na	obszarze	swego	działania	
ma	wielu	zwolenników	i	klientów,	mimo	że	
nie	jest	tu	monopolistą.	Jego	członkami	jest	
1328	osób.	W	ostatnich	czterech	 latach	w	
sposób	znaczący	wzrósł	majątek	firmy.	W	
poprzednich	 latach	 informowaliśmy	o	po-
ważnych	inwestycjach	w	oddziałach	Banku	
w	Świerczach	i	Winnicy.	
	 W	roku	2	000.	modernizowano	centralę	
Banku	 w	 Nasielsku.	 Potrzeba	 tych	 prac	
wynikała	w	pierwszym	rzędzie	z	dbałości	o	
klienta.	Bank	stawia	też	nacisk	na	nowocze-
sność.	Dlatego	też	zwiększono	przestrzeń	
dla	klienta,	zwiększono	ilość	kas,	unowo-
cześniono	sieć	komputerową	i	wyposażono	
ją	w	nowe	programy,	 zmieniono	wystrój	
obiektu.	Niewątpliwy	wpływ	na	poprawę	
warunków	 pracy	 w	 tej	 placówce	 będzie	
miała	 zmodernizowana	 sieć	elektryczna	
i	 ogrzewanie	gazowe	obiektu.	Wszystkie	
prace	 remontowe	wykonywane	były	bez	
przerywania	normalnej	codziennej	obsługi	
klientów.	Możliwe	to	było	poprzez	przemy-

ślane	 przygotowanie	 prac,	 ich	właściwą	
organizację	w	trakcie	realizacji	oraz	dobrą	
współpracę	załogi	Banku	i	wykonawców.
	 Po	wielu	miesiącach	żmudnych	i,	co	by	
nie	mówić,	uciążliwych	niekiedy	działań	
przyszedł	czas	na	ich	podsumowanie.	Od-
było	się	ono	w	ostatnią	sobotę	 listopada.	
Przybyli	 na	 nie	 przedstawiciele	 władz	
samorządowych	 z	 Nasielska	 i	 Winnicy,	
przedstawiciele	nasielskich	firm	i	przed-
siębiorstw	 oraz	 sąsiadującej	 z	 Bankiem	
szkoły.	Obecna	była	Rada	Banku	Spółdziel-
czego	oraz	 jego	załoga	 -	 zarówno	obecni	
pracownicy	jak	i	ci,	którzy	korzystają	już	
z	wypracowanej	w	tym	zakładzie	emery-
tury.
	 Na	część	oficjalną	uroczystości	złożyły	
się	okolicznościowe	wystąpienia	prezesa	
Zarządu	pana	Ireneusza	Góreckiego	i	nie-
których	z	zaproszonych	gości.	Swoje	roz-
ważania	na	temat	działalności	nasielskiego	
Banku	 i	 idei	 spółdzielczości	Pan	Prezes	
zakończył	 fragmentem	wiersza	poety	 lat	
międzywojennych	Edwarda	Szymańskie-
go:					
	 Każdy	kto	idzie	z	nami,
	 zwycięża	zawsze	i	wszędzie.
	 słabemu	-	rękę	podamy,
	 silnemu	-	siły	przybędzie.
	 Zgodnie	z	tradycją	dokonano	następnie	
przecięcia	wstęgi	i		modlono	się	o	pomyśl-
ność	dla	tak	potrzebnej	we	współczesnym	
świecie	placówki.	Jej	poświęcenia	doko-
nał	ks.	prefekt	Zbigniew	Mielczarek.	Po	
części	 oficjalnej	 zaproszeni	 goście	 mieli	
możność	 zwiedzenia	 zmodernizowanego	
obiektu.	Zwrócili	uwagę	na	funkcjonalność	
rozwiązań	zapewniających	dobre	warunki	
załatwiania	spraw	zarówno	klientom	jak	i	
personelowi	zatrudnionemu	w	tej		placów-
ce.	Podkreślano	także	jakość	wykonanych	
prac	budowlanych.	Podobnie	jak	było	to	w	
Świerczach	tu	także	wykonawcą	tych	prac	
była	nasielska	firma	-	Przedsiębiorstwo	In-
stalacyjno	-	Budowlane	,,Truszkowski”.	

A.Z.

bANk SPÓłdZIELCZY
W NATARCIu.

Przewodniczący Rady BS Henryk Krajewski dokonuje symbolicznego przecięcia wstęgi

dokończenie ze str 5
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czyźni:	Stanisław	Z.	 i	Józef	D.	dokonało	
rozbójniczego	 pobicia	 Józefa	 Ż.,	 który	
doznał	ogólnych	potłuczeń	ciała.	

13.	11.	W	miejscowości	Głodowo	4	osob-
ników	 ubranych	 w	 mundury	 policyjne	
grożąc	bronią	gazową	zmusiło	mieszkań-
ców	jednej	z	posesji	do	okazania	pomiesz-
czeń	 gospodarczych	 tego	 gospodarstwa.	
Przyczyną	tej	napaści	było	poszukiwanie	
skradzionego	bydła.	Fałszywi	„policjanci”	
zostali	 zatrzymani	 przez	 prawdziwych	
funkcjonariuszy	 do	 dyspozycji	 prokura-
tora.

Tego	samego	dnia	spłonęła	murowana	obo-
ra	stojąca	na	posesji	przy	ul.	Warszawskiej	
w	Nasielsku.	W	wyniku	pożaru	właściciel	
stracił	30t	siana	i	4t	zboża	zmagazynowa-
nego	dla	krów	wartości	10.000	zł.	

14.11.nieznani	sprawcy	dokonali	włamania	
do	mieszkania	w	bloku	przy	ul.	Starzyńskie-
go.	Po	wyważeniu	okna	balkonowego	wła-
mywacze	dostali	się	do	wnętrza	mieszkania	
skąd	 skradli	 telewizor	 „Sony”	 wartości	
1000	zł.

Trzech	uczniów	Zespołu	Szkół	Zawodowych	
w	Nasielsku:	Krystian	W.,	Przemysław	 i	
Krzysztof	B.
grożąc	pobiciem	dokonywali	wymuszenia	
pieniędzy	od	uczniów	młodszych	klas	 tej	
szkoły.	Sprawcy	zostali	oddani	do	dyspozy-
cji	Sądu	dla	nieletnich.

20.11.	zgłoszono	na	policję	fakt	że	w	okresie	
od	13	do	16.11.	z	terenu	kolejowego	w	Pie-
ścirogach	nieznani	sprawcy	skradli	16	szt.	
transformatorów	separacyjno-ochronnych	
służących	do	podgrzewania	rozjazdów	w	
zimę.
20.11.	W	Cegielni	Psuckiej	z	plantacji	drzew	
owocowych	nieznani	 sprawcy	skradli	45	
drzewek	wartości	350	zł.	

21.11.	W	Cieksynie	pod	nieobecność	do-
mownika	 nieznani	 sprawcy	 włamali	 się	
do	domu	skąd	skradli	kominek	i	wkład	ko-
minkowy	wartości	5260zł.	W	wyniku	prze-
prowadzonego	dochodzenia	policja	ustaliła	
sprawców	włamania.	Są	nimi	Stanisław	Sz.	
i	Grzegorz	Sz.	mieszkańcy	gminy	Płońsk.	W	
miejscu	zamieszkania	włamywaczy	policja	
odnalazła	przedmioty	skradzione	w	Cieksy-
nie	oraz	innych	miejscowościach	o	wartości	
ok.15.000	zł.	

24.11.	w	miejscowości	Mazewo	nieznani	
sprawcy	kradli	200	m	kabla	telefonicznego	
wartości	2700	zł.	na	szkodę	T.P.SA.

30.11.	z	terenu	działki	rekreacyjnej	w	Ciek-
synie	nieznani	sprawcy	skradli	samochód	
„Polonez”	wartości		6000	zł.

4.12.	w	Mogowie	nieznani	sprawcy	dokonali	
kradzieży	roweru	górskiego	opartego	o	płot	
jednej	z	posesji	wartości	400	zł.	

Nocą	5/6.	12.	nieznani	sprawcy	włamali	się	do	
hurtowni	elektrotechnicznej	przy	ul.	Płońskiej	
w	Nasielsku.	Włamywacze	skradli	osprzęt	
elektryczny	o	wartości	100.000	zł.
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 Nasielszczanie od dawna lubili teatr. 
Wiemy o tym z kronikarskich zapisków. 
W okresie międzywojennym w naszym 
mieście wystawiono ponad 10 sztuk te-
atralnych. I nie były to tylko jednoaktów-
ki. Wyjeżdżano też, chociaż rzadko, do 
teatrów warszawskich. 

TEATR WRACA dO NASIELSkA

„Odprawa posłów greckich” w roli Heleny − 
Renata Zakrzewska

	 Sytuacja	zmieniła	się	nieco	po	drugiej	
wojnie	 światowej.	 W	 pierwszych	 latach	
podtrzymywano	 przedwojenną	 tradycję	
wystawiania	sztuk	teatralnych.	Zajmowali	
się	tym	ludzie	dorośli.	W	teatr	bawiły	się	
też	dzieci	w	szkołach.	
	 Później	 przyszedł	 czas	 wyjazdów	 na	
spektakle	 do	 Warszawy.	 Zakłady	 pracy	
prześcigały	się	w	fundowaniu	na	nie	bile-
tów.	Czasami	teatry	odwiedzały	Nasielsk.	
Rozpoczęła	 się	 też	 era	 telewizji.	 Ruch	
amatorski	zaczął	zamierać.	W	latach	sie-
demdziesiątych	i	osiemdziesiątych	działa-
ły	artystyczne	zespoły	harcerskie.	Był	to	
też	czas	nasielskich	kabaretów.	Ostatnie	
lata	w	tej	dziedzinie	to	lata	,,chude”.
	 Teraz	 znowu	 zaczyna	 się	 coś	 dziać	
w	tej	 dziedzinie.	 W	 ciągu	 ostatniego	
roku	 nasielszczanie	 mogli	 obejrzeć	 trzy	
spektakle,	 które	 możemy	 zaliczyć	 do	
tzw.	 małych	 form	 teatralnych.	 Na	 50.	
rocznicę	 powstania	 biblioteki	 miejskiej	
SP	nr	2	zaprezentowała	 ,,Sąd	nad	 latar-
nikiem”.	Święto	 	Zmarłych	 	było	okazją	
do	 teatralnych	 rozważań	 nad	 naszym	
życiem		poprzez	spektakl	 ,,Spieszmy	się	
kochać	ludzi”	w	wykonaniu	młodzieży	z	
nasielskiego	gimnazjum.	Liceum	Ogólno-
kształcące	uświetniło	uroczystości	Święta	
Niepodległości	 inscenizacją	 fragmentu	
sztuki	 Jana	 Kochanowskiego	 ,,Odprawa	
posłów	greckich”.

	 Gimnazjalne	 kółko	 artystyczne	 ,,Za	

drogą”	 nie	 ma	 jeszcze	 długiej	 historii.	
Jest	rówieśnikiem	szkoły.	Powstało	z	po-
trzeby	działania	w	dziedzinie	artystycznej	
grupy	dzieci	i	nauczyciela	polonisty	pana	
Krzysztofa	Zadrogi.	W	chwili	obecnej	pra-
cuje	w	nim	20	osób.	Opiekun	za	swą	pracę	
z	 zespołem	 nie	 pobiera	 wynagrodzenia.	
Pomagają	mu	rodzice	szkolnych	artystów.	
Spektakl	 ,,Spieszmy	 się	 kochać	 ludzi”	
przygotowany	został	na	Zaduszki.	Oparty	
jest	 na	 poezji	 ks.	 Jana	 Twardowskiego	
i	 Wisławy	 Szymborskiej.	 Czterokrotnie	
wystawiony	 był	 w	 Nasielsku.	 Obejrzeli	
go	 też	 w	 kościołach	 mieszkańcy	 Jońca,	
Nowego	Miasta	 i	Pieścirogów.	W	chwili	
obecnej	 zespół	 przygotowuje	 widowisko	
pt.	,,Mały	Książę”.

	 Młodzież	Liceum	Ogólnokształcącego	
z	klas	drugich,	trzecich	i	czwartych		przy-
gotowała	 ze	 swym	polonistą,	panem	Ro-
bertem		Parzonką,	inscenizację	fragmentu	
dramatu	Jana	Kochanowskiego	,,Odprawa	
posłów	greckich”.	Pokazano	ją	w	szkole	na	
zakończenie	roku	szkolnego,	w	kinie	z	oka-
zji	Święta	Niepodległości	i	na	powiatowym	
konkursie	form	teatralnych.	W	konkursie	
tym	nasi	licealiści	zajęli	pierwsze	miejsce.	
Swój	udział	w	tym	sukcesie	ma	też	dyrek-
cja	szkoły	poprzez	wspieranie	inicjatywy	
młodzieży	 i	 jej	 opiekuna.	 Możemy	 mieć	
nadzieję,	że	wkrótce	usłyszymy	o	kolejnych	
sukcesach	artystów	z	LO.

AZ.

Krzyżówka nr 12/2000 

W	rozwiązaniu	krzyżówki	prosimy	podać	hasło	wypisane	z	dia-
gramu	według	szyfru:	G	-9;K	-	6;H	-	6;B	-2;L	-1;F	-	5//C	-9;Ł	-	4;L	
-15;B	-14;H	-	5//K	-13;C	-11;G	-	14;E	-8;E	-13;G	-15//J	-7;K	-9;G	
-12;F	-	15;H	-2;G	-6;J	-11;J	-	14.//

Rozwiązania	 prosimy	 nadsyłać	 na	 adres	 redakcji	 do	 dnia	
6.01.2001r.
Rozwiązaniem	krzyżówki	z	nr	11/2000	„Życie Nasielska”	były	
hasła:

ZNACZENIE hASEł:

Poziomo:	 B	 -	 warzywo	 z	 rodziny	 kapustnych,	 podobne	
do	kalafiora	 //symbol	pierwiastka	chemicznego	z	grupy	
metali	przejściowych	/m.at.65/; C	-	w	mit.	gr.	koza	która	
wykarmiła	Zeusa; D	-	kolor	mocno	czerwony,	szkarłatny;	
E	-	ruchoma	drabina	na	statku;	F	-	opłata	uiszczana	orkie-
strze	przez	gości	weselnych	po	zagraniu	marsza	weselnego;	
G	-	grecka	bogini	miłości	-	zrodzona	z	piany; h	-	święty	
patron	 Irlandii;	 I	 -	 dotacja	 finansowa	 przyznawana	 na	
wykonanie	jakiegoś	projektu	z	funduszy	Unii	Europejskiej;	
J	 -	marka	polskiego	autobusu	produkowanego	do	końca	
lat	70-	tych;	K	-	resztka	owocu	pozostała	po	zjedzeniu	//	
zgromadzenie	sióstr	lub	braci	habitowych;	L	-	nazwa	willi	
Karola	Szymanowskiego	w	Zakopanem;	ł- imię	francuskie-
go	włamywacza	-	dżentelmena	//	popularna	nazwa	krajów	
półwyspu	Arabskiego.

Pionowo:	1-	po	czesku	-	góra;	2	-	dwukadłubowa	łódź;	3	
-	dwanaście	tuzinów;	4	-	nadzorujący	prace	kuchenne	na	
królewskim	dworze;	5 -	zamysł	zamieniony	w	działanie;	
6 - widokówka,	kartka	pocztowa;	7	-	carskie	postanowienie;	
8	-	żydowskie	święto	religijne;	9 -	złota	myśl,	przysłowie;	
10	-	gatunek	papug	z	rodziny	kakadu;	11-	drzewny	szkod-
nik;	12	-	zespół	ośmioosobowy;	13-	stolica	Włoch	//	osoba	
zadzierająca	nosa;14	-	trzymasz	w	niej	ubranie;	15	-	córka	
brata.

Poziomo:	maceba,	kler,	proch.	Doktor,	chan,	okruch,	diuk,	ful,	
ara,	studnia,	kod,	Pers,	Nautilus,	epolet,	era,	kolacja,	miot,	trio,	
sza,	kastrat,	PIT,	nit,	atrium,	szmata,	RA.

Pionowo:	 meduza,	 pepesza,	 rzep,	 cykada,	 Roksana,	 Oslo,	 itr,	
brokuł,	Elektra,	entaza,	szum,	Krakatau-	teatr,	cound,	Ir,	rausz,	
la,	it,	MO,	Omo,	Lah,	faks,	kobieta,	renkloda.
Nagrodę	niespodziankę	wylosował	pan	Bogdan	Hopek	z	Nasiel-
ska.	Serdecznie	gratulujemy.
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	 Po	złożeniu	życzeń	i	tradycyjnym	toaście	
Dyrektor	MGOPS	w	Nasielsku	wręczyła	
wyróżnienia	książkowe	paniom:	Małgorza-
cie	Chmielewskiej,	Urszuli	Goszczyńskiej	i	
Jolancie	Pawluk.	Wtedy	na	sali	pojawił	się	
tort	i	zdmuchnięto	na	nim	dziesięć	świec,	
niektórzy	Pracownicy	ocierali	łzy	wzrusze-
nia.	Nadszedł	czas	na	wspomnienia,	wnioski	
i	pytania	do	pani	Alicji	Tyc.
	 Wygłoszony	przez	panią	referat	skłania	
do	refleksji	i	wielu	przemyśleń.
Piękne motto: ”Człowieka trzeba mierzyć 
miarą serca - sercem” zwraca uwagę 
na niezwykłą misję do spełnienia przez 
pracownika socjalnego. Kto zatem może 
wykonywać tę pracę i jaki powinien być 
wzorowy pracownik?
	 Każdy,	kto	jest	porządnym	człowiekiem	
może	pomagać.	Pięknie	o	tym	napisał	prof.	
Tadeusz	 Kotarbiński:	 „(...)	 na	 opiekuna	
nadaje	się	człowiek	dobry,	o	dobrym	ser-
cu,	wrażliwy	na	cudze	potrzeby	i	skłonny	
do	pomagania”.
 Czym powinien wyróżniać się dobry 
pracownik socjalny?
Sądzę,	 że	 powinien	 być	 człowiekiem	
spolegliwymi	skromnym,	powinien	dbać	
o	drugiego	człowieka,	dbać	o	ciągłe	do-
skonalenie	swojego	warsztatu	pracy	oraz	
działać	na	rzecz	podopiecznych.
Jakie cechy warunkują skuteczne funk-
cjonowanie pracownika socjalnego?
Wymienić	tu	można	za	M.	Davies’em	sześć	
kluczowych	cech:
1.	 radość	 życia:dojrzewanie,	 życie,	 roz-

wój.	 Akceptacja	 zmiany:	 uznanie,	 że	
wszyscy	ludzie,	i	on	sam,	stale	musza	
sobie	radzić	z	problemami;

2.	 brak	konformizmu,	twórczość,	otwar-
tość,	 chłonność	 umysłu	 i	 uznanie,	 że	
większość	rozwiązań	w	życiu	ma	cha-
rakter	tymczasowy;

3.	 samoświadomość,	 autentyczność:	 sa-
mowiedza,	szacunek	dla	siebie	samego,	
wiara	w	siebie;

4.	 pragnienie	zwiększania	u	ludzi	swobody	
wyboru	i	kontroli	nad	własnym	życiem.

5.	 odwaga	mówienia	klientom	o	realnych	
aspektach	 ich	problemów,	odwaga	po-
dejmowania	 ryzyka	 niepowodzenia	 w	
realizacji	celów	pracy	socjalnej,	odważ-
ne	próby	 radzenia	 sobie	 z	 sytuacjami	
nieprzewidywalnymi,	odwaga	konfron-
tacji;

6.	 wrażliwość	na	uczucia,	wątpliwości,	lęki	
i	wzruszenie	emocjonalne	klienta.

 Czy nie jest to zbyt wyidealizowana 
sylwetka pracownika socjalnego?
Czy	nie	za	dużo	się	od	nich	wymaga?	Prze-
cież	 ci	 ludzie	mają	 także	 swoje	 rodziny,	
problemy...
Uważam,	że	moi	pracownicy	są	profesjo-
nalistami	w	tym	co	robią.	Ufam	im,	bo	oni	
tworzą	zespół,	na	którym	mogę	polegać.
Obraz	profesjonalnego	pracownika	socjal-
nego	 trzeba	uzupełnić	wiedzą	 i	umiejęt-
nościami,	posiadanymi	kompetencjami	 i	
wykształceniem,	którego	poziom	wpływa	
na	określenie	prestiżu	tego	zawodu.
 Kadra jest profesjonalnie przygotowana, 
ale w obszarze praktyki socjalnej pracow-
nicy napotykają wiele dylematów i stają 
przed koniecznością dokonywania ciągłych 
wyborów o charakterze etycznym.Jakie 
najczęściej zadają sobie pytania?
	 Marta	Łuczyńska	(„O	odpowiedzialno-
ści...”)	wymienia	cztery	główne	obszary	
pojawiania	się	i	identyfikowania	dylema-
tów	etycznych.	Dotyczą	one:
1.	 sytuacji	 związanych	 z	 bezpośrednią	

obsługą	jednostek	lub	rodzin;
2.	 poziomu	polityki	 społecznej	 i	progra-

mów	pomocy	społecznej;
3.	 relacji	w	środowisku	pracy;
4.	 asymetrii	pomiędzy	wartościami	osobi-

stymi	a	zawodowymi.
A oto najczęstsze pytania:
	 Czy	w	każdej	sytuacji	należy	udzielać		
klientowi	pełnej	informacji	o	nim?
	 Czy	w	imię	dobra	klienta	można	naru-
szać	prawo?
	 Czy	istnieją	sytuacje,	w	których	pracow-
nik	socjalny	może	ujawnić	poufne	informa-

cje	o	kliencie?	Komu,	w	jakiej	sytuacji?
	 Jakie	 są	 granice	 ingerencji	 w	 życie	
klienta	i	jego	prawo	do	samostanowienia	
o	sobie?
	 Komu	 należy	 udzielić	 	 pomocy	 w	 sy-
tuacji,	 w	 której	 dwóch	 klientów	 spełnia	
wymagania	 formalno-prawne,	 a	brakuje	
środków	 finansowych	 na	 zaspokojenie	
potrzeb	obydwu?
	 Czy	pracownik	powinien	zareagować	 	w	
sytuacji	naruszenia	przez	swoich	kolegów	
norm	obowiązujących	w	instytucji?
	 	 Jak	powinien	zachować	 	się	pracownik	
w	sytuacji,	w	której	uznawane	przez	niego	
wartości	osobiste	są	sprzeczne	z	zasadami	
obowiązującymi	 go	 jako	 reprezentanta	
określonego	zawodu?
	 	 Czy	 stan,	 w	 którym	 klient	 nie	 chce	
aktywnie	uczestniczyć	w	procesie	poma-
gania	jest	wystarczającym	warunkiem	do	
przerwania	usług?
	 Czy	 zatem	każdy	element	aktywności	
zawodowej	pracownika	 socjalnego	może	
być	wątpliwy	etycznie?
	 Kiedy	narzędziem	pracy	jest	sam	czło-
wiek,	 a	 tworzywem	 też	 człowiek,	nie	da	
się	 uciec	 od	 odpowiedzialności.	 Dlatego	
dylemat	etyczny	jest	wpisany	w	ten	rodzaj	
profesji;	wynikając	z	pracy	z	drugim	czło-
wiekiem,	sprowadza	się	często	do	konfliktu	
między	dozwolonym	stopniem	ingerowania	
w	wolność	klienta,	a	z	drugiej	strony	jego	
prawem	do	decydowania	o	sobie.
	 Czym	 może	 grozić	 takie	 obciążenie	
związane	z	dylematami	etycznymi?
Praca	w	warunkach	 permanentnego	 ob-
ciążenia	związanego	z	wyborami	sprzyja		
zmęczeniu	 emocjonalnemu,	 frustracji	 i	
może	doprowadzić	w	efekcie	do	wypalenia	
zawodowego.
	 Jak	temu	można	zapobiec?
„Człowieka	trzeba	mierzyć	miarą	serca	-	
sercem...”
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Katarzyna Cienkowska

 W dniu 21 listopada 2000 roku świę-
towano dziesiąte urodziny Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nasielsku oraz Dzień Pracowników 
Służb Społecznych. Pani mgr Alicja Tyc 
- dyrektor MGOPS przywitała przybyłych 
gości, wygłosiła referat nt. „Wybrane pro-
blemy pracy socjalnej” i złożyła życzenia. 
Następnie zabrał głos Przewodniczący 
Rady Miejskiej - Grzegorz  Duchnowski 
i Burmistrz Nasielska - Bernard Mucha: 
„Życie jest piękne, ale dla wielu osób 
pojawiają się zakręty życiowe i nie mają 
nikogo, kto zechciałby im pomóc. Ale na 
naszym terenie są ludzie, na których mogą 
liczyć. Dziękuję pani Dyrektor i Państwu 
za ogromny wysiłek i wkład pracy.
 Życzę dużo wytrwałości na następne 
lata, a te skromne kwiaty niech będą 
wyrazem szacunku i podziękowania za 
owocną współpracę i zrozumienie.
Wszystkiego najlepszego”.

Sprostowanie
	 W	numerze	10	„Życia Nasielska”	przedstawiając	sylwetkę	Pani	Reginy	
Olszewskiej	napisaliśmy,	że	Pani	Regina	urodziła	się	w	rodzinie	kupieckiej	i	
że	jest	babcią	dwóch	wnuków.	Powinno	być:		
 Pochodzi z rodziny chłopskiej i jest babcią dwojga wnucząt.

Za pomyłkę przepraszamy

„dyLEMAT ETyCZNy jEST wPISANy
w TEN ROdZAj PROFESjI...”
„dyLEMAT ETyCZNy jEST wPISANy
w TEN ROdZAj PROFESjI...”
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nym	z	okazji	Narodowego	Święta	Niepod-
ległości	przez	K.S.	„Sparta”	Nasielsk.
W	 turnieju	 wystąpiło	 jedenaście	 par,	
sześć	 z	 Nasielska	 i	 pięć	 z	 Ciechanowa.	
Nasielskie	pary	stawiły	duży	opór	wyżej	
klasyfikowanym	 gościom.	 O	 ostatecznej	
kolejności	 na	 czołowych	 miejscach	 de-
1.	 Stanisław	Bronowski	-	Stanisław	Westwalewicz	(Ciechanów)	 142PKT	(59,2%)
2.	 Andrzej	Niewiadomski	-	Hilary	Ślesicki	(Ciechanów)	 141PKT	(58,8%)
3.	 Stanisław	Sotowicz	-	Paweł	Wróblewski	(Nasielsk)	 140PKT	(58,3%)
4.	 Waldemar	Gnatkowski	-	Janusz	Wydra	(Nasielsk)	 129PKT	(53,8%)
5.	 Bolesław	Jasiński	-	Eugeniusz	Karwowicz	(Ciechanów)	 128PKT	(52,9%)
6.	 Zbigniew	Garlej	-	Sławomir	Grędziński	(Ciechanów)	 119PKT	(49,6%)
7.	 Zenon	Cichewicz	-	Zdzisław	Skibiński	(Ciechanów)	 117PKT	(48,8%)
8.	 Tadeusz	Czeremużyński	-	Adam	Duczman	(Nasielsk)	 116PKT	(48,3%)
9.	 Teodor	Brodowski	-	Krzysztof	Michnowski	(Nasielsk)	 106PKT	(44,2%)
10.	Adam	Banasiuk	-	Janusz	Czyżewski	(Nasielsk)	 		99PKT	(41,3%)
11.	Piotr	Kowalski	-	Grzegorz	Nowiński	(Nasielsk)	 		83PKT	(34,6%)

Wyniki	tego	turnieju	były	zaliczane	do	klasyfikacji	„Grand	Prix”	Nasielska.

PO SEZONIE
	 Zakończyły	się	rozgrywki	piłkarskie,	w	których	występowały	
drużyny	z	naszej	gminy.	Występujący	w	IV	lidze	Żbik Nasielsk	
zajął	ostatecznie	przedostatnie	15	miejsce	w	tabeli.	Wkra Cieksyn	
w	klasie	A	zajęła	6	miejsce	na	16	zespołów	występujących	w	tej	
klasie,	a	Płomień Nuna	na	16	zespołów	zajął	11	miejsce	w	klasie	
C.
	 Jak	z	powyższego	wynika	najtrudniejsze	zadanie	czeka	Żbika.	
Aby	utrzymać	się	w	IV	lidze	w	rundzie	wiosennej	musi	wyprzedzić	
trzy	zespoły.	Trudne	 to	zadanie,	ale	nie	niemożliwe,	ponieważ	
straty	punktowe	nie	są	zbyt	duże.	Wkra Cieksyn		może	spokojnie	
przygotowywać	się	do	rundy	wiosennej,	gdyż	nic	jej	nie	zagraża.	

Wysokie	6	miejsce	zapewnia	jej	pewny	pobyt	w	tej	klasie.
 Płomień Nuna	jak	na	debiutanta	wypadł	zupełnie	dobrze.	Z	tej	
klasy	nie	grozi	im	spadek,	więc	również	spokojnie	mogą	przygo-
towywać	się	do	rundy	rewanżowej	,	aby	na	wiosnę	piąć	się	w	górę	
tabeli.
	 Z	rozmów	z	działaczami	ze	wszystkich	klubów	przewija	się	
troska	o	środki	 finansowe	na	przyszły	rok.	Planowane	dotacje	
z	budżetu	gminy	nie	są	duże.	Według	wstępnych	wyliczeń	wynika,	
że	z	trudem	wystarczą	na	podstawowe	potrzeby.
	 Miejmy	jednak	nadzieję	że	znajdą	się	sponsorzy	i	nie	pozwolą	
na	upadek	tego	co	mamy.	Bo	inaczej	straty	poniosą	nie	tylko	kluby,	
ale	całe	nasielskie	społeczeństwo	sportowe	,	a	przede	wszystkim	
młodzież	biorąca	aktywny	udział	w	sportowej	formie	rozrywki.

M.S.

BRydż SPORTOwy
16.11.2000R.	ODBYŁ	SIĘ	II	Nasielski	Turniej	Par	w	brydżu	sportowym,	zorganizowa-cydowały	 minimalne	 różnice	 punktowe.	

Miłą	 niespodziankę	 sprawiła	 nasza	 naj-
lepsza	para	Sotowicz-Wróblewksi,	której	
do	 pierwszego	 miejsca	 zabrakło	 dwóch	
punktów.
Klasyfikacja końcowa:

				Paweł	Wróblewski	 44pkt
2.	Tadeusz	Ceremużyński	 33pkt
4.	Teodor	Brodowski	 31,5pkt
5.	Marek	Rębecki	 31pkt
6.	Piotr	Kowalski	 30,5pkt

				Grzegorz	Nowiński	 30,5pkt
8.	Janusz	Czyżewski	 29,5pkt
9.	Maciej	Osiński	 24pkt
				Dariusz	Wydra	 24pkt
25.11.2000r.	w	Płońsku	odbył	się	finałowy	

Po	rozegraniu	siedmiu	turniejów	(zaliczając	pięć	najlepszych	wyników)	czołówka	
klasyfikacji	przedstawia	się	następująco:
1.	Stanisław	Sotowicz	 44pkt

turniej	 ligi	 okręgowej	 w	 brydżu	 sporto-
wym.	 Po	 rundzie	 zasadniczej	 drużyna	
„Sparty”	Nasielsk	zajmowała	szóste	miej-
sce	i	pozostała	nam	walka	o	miejsca	5-8.	
W	pierwszym	meczu	ponieśliśmy	dotkliwą	
porażkę	z	zajmującą	piąte	miejsce	„Wkrą”	
Żuromin	0:25.	Potem	ulegliśmy	„Ringo”	II	
Płońsk	8:22.	W	ostatnim	meczu	pokonali-
śmy	lokalnego	rywala	„Sonę”	Nowe	Miasto	
18:12.	 Niestety	 wystarczyło	 to	 tylko	 na	
zajęcie	siódmego	miejsca.
Po	 zsumowaniu	 punktów	 ustalono	 osta-
teczną	kolejność:
1.	 Achtel	Ciechanów	 193,5pkt
2.	 Promyk	Ciechanów	 174,0pkt
3.	 Ringo	Płońsk	 173,0pkt
4.	 Świt	Ciechanów	 152,5pkt
5.	 Wkra	Żuromin	 173,5pkt
6.	 Ringo	II	Płońsk	 127,0pkt
7.	 Sparta	Nasielsk	 105,5pkt

8.	 Sona	Nowe	Miasto	 		82,0pkt

	 Po	wyrównanej	grze	bezpośredni	awans	
do	 trzeciej	 ligi	wywalczył	Achtel	Ciecha-
nów,	a	w	barażach	wystąpi	Promyk	Ciecha-
nów.
	 Pierwszy	sezon	Sparty	Nasielsk	w	lidze	
okręgowej	nie	był	zbyt	udany.	Zapłacili-
śmy	frycowe.	Cieszy,	że	potrafiliśmy	na-
wiązać	równorzędną	walkę	z	najlepszymi	
drużynami.	Przy	grze	w	optymalnym	skła-
dzie	i	po	wykorzystaniu	doświadczeń	tego	
sezonu	 jesteśmy	 w	 stanie	 w	 przyszłym	
roku	zająć	wyższą	lokatę.
	 Drużyna	Sparty	grała	w	składzie:	Sta-
nisław	Sotowicz,	Paweł	Wroblewski,	Piotr	
Kowalski,	 Grzegorz	 Nowiński,	 Tadeusz	
Czeremużyński,	Marek	Rębecki,	Krzysz-
tof	Michnowski,	Adam	Duczman,	Teodor	
Brodowski.

	 Nawiązując	 do	 artykułu	 w	 Życiu	
Nasielska	 nr	 11	 pt.	 Kryzys nasielskich 
piłkarzy	 ,	 wśród	 	 działaczy	 sportowych	
i	 kibiców	 wywiązała	 się	 ostra	 dyskusja.	
Jedni	uważają,	że	artykuł	szkodzi	klubowi	
i	był	 skierowany	przeciwko	niemu,	 inni	
natomiast	 byli	 i	 są	 zdania,	 że	 wynika	 z	
niego	troska	i	obawa	o	jego	dalsze	losy.
	 Czy	jest	to	rzeczywiście	kryzys,	nikomu	
nie	trzeba	udowadniać.	Wystarczy	spojrzeć	
na	wyniki	i	końcową	tabelę.
	 Przyczyn	tego	stanu	rzeczy	nie	zamie-
rzam	omawiać,	bo	jest	ich	wiele.	Nie	będę	też	
wypowiadał		swego	własnego	zdania	na	ten	
temat,	bo	byłoby		ono	zbyt	subiektywne.
	 Dlatego	też	pokrótce	przedstawię,	skąd	
wziął	się	ten	artykuł.	Otóż	na	początku	listopa-
da,	tuż	przed	zakończeniem	rozgrywek,	kilku	
byłych	zawodników	i	działaczy	Żbika	w	tym	
o	dużym	stażu	spotkało	się,	aby	spróbować	
podjąć	pewne	działania	na	rzecz	ratowania	
klubu.	Nie	krytykowano	ani	piłkarzy,	ani	też	
działaczy	obecnego	Zarządu	klubu.	Wprost	
przeciwnie.	Bardzo	doceniono	wkład	pracy	
obecnego	prezesa	Andrzeja	Grabowskiego	i	
wielu	innych	działaczy,	ale	też	negatywnie	
oceniono	 tych,	którzy	nie	wnieśli	nic	do	
działalności	klubu,	a	nauczyli	się	tylko	winę	
składać	na	brak			pieniędzy.	Z	tymi	działa-
czami	trzeba	się	rozstać.	Była	i	jest	grupa	
sponsorów,	którzy	chcą	dalej	pomagać,	ale	
są	też	tacy,	którzy	przyczepili	się	do	klubu	
i	udają,	że	pomagają.
	 Apel	o	zwołanie	zebrania	Żbika	to	nie	apel	
o	zmianę	całego	Zarządu,	tylko	przypomnie-
nie,	że	takie	zebranie	powinno	się	odbyć,	po-
nieważ	Statut	klubu	do	tego	zobowiązuje.
	 I	właśnie	na	tym	zebraniu	powinno	się	
dokładnie	omówić	sytuację	finansową,	jaka	
może	być	w	przyszłym	roku	,	na	co	nas	bę-
dzie	stać,	jakie	podjąć	działania	by	ratować	
klub.
	 Za	duże	nieporozumienie	uważam	po-
ruszenie	tematu	,,artykułu,,	na	Sesji	Rady	
Miejskiej.	Rada	ma	dużo	ważniejsze	pro-
blemy	niż	ten	i	nie	ma	wpływu	na	opinie	
działaczy	i	kibiców.
	 Jak	z	powyższego	wynika,	jest	to	troska	
wielu	ludzi	o	dalszy	los	klubu	i	całego	na-
sielskiego	sportu.
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