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OBRADOWAlA ADA
Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej zostalo zwolane na
dzien 15 stycznia biezqcego roku Wobec bardzo duzego zainte
resowania mieszkailc6w naszej gminy problem ami i decyzja
mi podejmowanymi na tej sesji Przewodniczqcy Rady pan Grze
rr'-". Duchnowski zarzqdzil i.e odb~dq siq one w kinie "Niwa"
, ".sielsku,
Po stwierdzeniu prawomocnosci obrad (obecnych byio 22 rad
nych) przystqpiono do ustalenia porzqdku obrad. Przedstawio
ny radnym projekt przewidywal opr6cz stalych punkt6w - ana
liz~ sytuacji oswiatowej i sieci szk61 na terenie naszej gminy w
swietle reformy oswiaty oraz chyba najbardziej kontrowersyj
ny punkt "Podj~cie uchwaly w sprawie Jikwidacji 8zM!: filia w
Krzyczkach, Nuna, Pianowo, Zabiczyn" Pozostale punkty nie
wywolywaly wi~kszego zainteresowania przybylych na sesje
mieszkailc6w gminy.
W wyniku dyskusji przyj~to wnioski radnyeh: -radnego Mi
chala Grubeckiego by osoby nie zainteresowane problemem
restrukturyzacji szkolnietwa mogly wypowiedziec sie w swo
ich sprawach tradycyjnie w punkcie 4 obrad sesji pIUewidujq
cym udzielenie' glosu mieszkailcom przybytym na sesj~, zas
osoby zainteresowane tematyk q oswiatow'l wypowiedzq si~
podczas dyskusji 0 szkolnictwie. (punkt 8 porzqdku sesji) 
wniosek radnego Macieja Krzyczkowskiego. Rada przyj~la
r6wniez wniosek radnego Grzegorza Arciszewskiego by pIled
podjeeiem dyskusji 0 szkolach wysluchae informacji Skarbni
ka gminy -pani Anieli Rogalskiej 0 sytuacji finansowej gminy
lla koniec 2000 roku.
I raz kolejny -tradycyjnie - postanowiono przyjqC protok6l
z U6przedniej sesji bez jego odc'lytyWania.
W nas£epnym punkcie wysluchano spraw z jakimi przybyli na
tq sesj~ mieszkailey Nasielska. Koncentrowaly sie wok6J bez
pieczenstwa drogowego w naszym miescie, prawidlowego ozna
dokoficzenie
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Nasielskie Towarzystwo Kultury
Liceum OgolnoksztafcClCe
im. J. Iwaszkiewicza
w Nasielsku
Zapraszaj'l na wystaw~

"Wezwani do Zwyci~stwa i Wolnosci"
Mundur i bran zOlnierza polskiego
Z lat 1914-1945 ze zbior6w militari6w
Edwarda Malinowskiego
Wystawa bedzie czynna w dniaeh 20.02 do 28.02.2001r. w go
dzinach 11 00 _16 00 w budynku Liceum Og61noksztalcqcego w
Nasielsku, ut Starlyflskiego 10.

rodzy Czytelniey%
Od marca b.r. w Zyciu Nasielska b~dz.ie ukazywala si~ wklad
Ita "Notatnik Nasielski" redagowana przez Nasielskie To
warzystwo Kultury, Znajdziecie tam Pailstwo reportaie, ese
je, wywiady, szkice krytyczne, spoleczno kulturalne, a tak
ie k<\cik poezji.
Zachecamy do lektury.

Zsrzotd N.T.K.

IEBEZPIECZENSTWO
A PASACH
Z duiym niepokojem obserwujemy od pewnego CUlSU, co
dzieje si~ na naszych drogach. Coraz cz~sciej zdanaj<j si~ wy
padki, do kt6rych dochodzi na przejsciach dla pieszych, Na ulicy
PJoilskiej zgin~fo dzieeko. W centrum miasta obraien doznata
kilkunastoletnia dziewczyna. W innym miejscu samoch6d
wpadl na samoch6d, lub zostat potr'lcony rowerzysta. Mirna,
ie wsz«dzie gdzie potrzeba stoj& znaki drogowe, jest sygnali
zacja swietlna nad pasami, Sq nakazy Kodeksu Drogowego 0
ograniczeniu szybkoSci w miejscach zabudowanych, czesto
widzimy pl(dzqce przez Nasielsk samochody z szybkosci'l znacz
nie wil(ksZ q od dozwolonej.
Dose CZ((sto widzimy, ie za kierownicq siedzq bardzo mtodzi
lUdzie, kt6rzy bez wyobraini zagraiajll swojll bezmysln'l i bra
wurowqjazdq spokojnym mieszkailcom miasta. Dia wielu z nich
taka jazda tei. konczy sie tragicznie.
AJe ezy tak musi bye? Czy musimy oboj((tnie si~ temu przy
gl<'ldac? Czy nie moiemy temu zapobiec?
Jeieli sami nie zadbamy 0 wlasne bezpieczenstwo, jeszcze
nie raz dojdzie do groznego wypadku.
Nie moiemy Iiczyc tylko na Policj~, ie ana nas przed tyro uchrom.
Dlatego lei: Apelujemy do mieszkaflc6w, aby kaidy oajaw la
mania przepis6w drogowych starali si~ zauwaiyc i zapami~
tac. Zanotowac numer, mark!? i kolor samochodu i powiadomic
odpowiedni4 wtadze:.

Apelujemy tei do tych brawurowo jeidi<jcych kierowc6w.
Wi((cej wyobrafni. Zycie mamy jedDo i Die cbclellby§my go stra
cit w tak beznadziejny spos6b.
Zupelnie innq spraw<ljest pijany kierowca. Taki powinien bye
surowo ukarany i pozbawiony prawa jazdy nawet na zawsze,
Apelujemy tei do wladz miejskich naszej gminy i do odpo
wiednich sluib drogowych. W kilku miejscach naszego miasta
wskazana bylaby sygnalizacja swietlna. Warto byloby tei w nie
kt6rych miejscach ograniczyc szybkosc przez wykonanie tzw.
garb6w na jezdni. W wielu miastach Polski takie garby cz~sto
sie spotyka nie tylko na osiedlach mieszkaniowych, ale tei na
gt6wnych ulicaeh.
MS

Z prac

arzqdu Mlejsk ego

Pi erw sze posiedze nie ZarZq d u
Miejskiego w nowym roku odbylo si~
4.01. Na poczqtku rozpatrywano po
dania i pisma ktore wptynyty do tego
gremium.
Zarzqd postanowit przychylic si~
do prosby klubu uczniowskiego "Po
lonez" z Zespotu Szk61 nr 1 0 dofinan
sowanie obow zimowego dla dzieci 
w cz~sci tyczqcej opiaty klimatycznej
po przedstawieniu przez dY1'ekcj~
Szkoly poniesionych kosztow.
Odrzucono prosb~ p. A. Tyskiego 
wtasciciela firmy "W~gielek" 0 umo
rzenie podatku od nieruchomosci za
obiekt kotlowni.
W zwiqzku ze wzrostem ceny dru
ku i wprowadzeniem 7 (io podatku
VAT na czasopisma - zaaprobowano
po.clniesienie ceny miesi(:cznika sa
mo1'zqdowego "Zycie Nasielska" do
kwoty 1.50 zt.
Zaaprobowano prosbr:: Dyrekcji Na
sielskiego Osrodka Kultury 0 bezptat
ne udost~pnienie autoka1'u na p1'ze
woz dzieci na imprezy kulturalne w
czasie ferii zimowych. Planowane Sq
wyjazdy do Warszawy i Piocka.
W zwiqzku ze wskazanym przez
Rad y Miasta i Gminy kierunkiem re
strukturyzacji sieci szk61 w gminie
Nasi~lsk Zarzqd Miejski przygotowal
4 .projekty uchwai w sprawie zamia
ru likwidacji 5zk6i w Krzyczkach, Za
biczynie, Nunle i Pianowie.
W dal'S'2ej cz~sc obrad Zarz&du
rozpatrywano p1'ojekt po}qezenia
dwach plac6wek kultury, kt6re ist
niejC} na naszym terenie - tj. Nasiel
skiego Osrodka Kultury i Miejsko 
Gminnej Biblioteki Publicznej w jed
Oq instytucj~. Z wyraionej przez rad
c~ prawn ego opinii wynika, ze tako
we polCjczenie nie przyniesie
oszczGdIJosci finansowych, a r6'vvniez
nie jest zgodne z zaleceniami Mini
sterstwa Kultury. W zwiqzku z tym
postanowiono jeszcze faz przeanali
zowac ten projekt.
Ostatnim punktem bylo przyj~cie
wniosk6w 0 popraw~ nawierzchni
drag: Wiktorowo - Ma!czyn, oraz 2 
kilometrowy odcinek drogi Borkowo
- , lowiny. Tymi drogami dowozone Sq
dzieci do szkoly w Cieksynie.

Pierwszym punktem praey ZarzCj
du IVIiejskiego w dniu 11.01. byto spo
tkanie z mieszkancami wsi Krzyczki
w sprawie zamiaru likwidacji istnie
jCjcej w tej wsi szkoly. W gorqcej dys
kusji przedstawiciele wsi podnieSli
problem bczpiecznego transportu
malych dzieci (klasy I - III) do szko
iy podstawowej w Nasielsku. Miesz
kancy rozumiejqc trudn'l sytuacj~
ekonomicznq gminy zapl'oponowali
zmniejszenie k05Zt6w utrzymania
szkoty poprzez sprzqtanie obiektu
szkolnego, wykonywanie drobnych
rem ontaw oraz pomoc przy zimowym
ogrzewaniu szkoiy. Jednoczesnie
podkreslili, ie Sq otwarci na \vszel
kie sugestie i propozycje Zarzqdu.
Jednoglosnie, pozytywnie przyj~
to 5tanowisko w Spt'8wie nieodplat
nego przej~cia budynku mieszkalne
go po bytym posterunku policji w
Cieksynie administrowanego do tej
pory przez KomendG Wojewodzk q
Policji w Radomiu.
W zwiqzku ze znaczqcq podwyikq
stawek czynszu dzierzawnego za ko
m6rki, garaze i gol~bniki w 2000 roku,
Za1'z<jd zaakceptowal propozycj(: by
w roku biezqcym stawki te utrzymac
na poziomie roku ubiegtego.
Jednoczesnie postanowiono przed
luiyc umowy z tymi dzierzawcami,
ktal)'lTI termin umowy wygasl w dniu
31.12. ubieglego 1'oku do konca 2002
1'oku na dotychczasowych warull
kach. Spowoduje to ujednolicenie
terminu umow ze wszystkimi dzier
iawcami.
W nast~pnym punkcie cztonkowie
Zarzqdu zapoznali siy z pismem Sta
1'ostwa No\Vodworskiego w sprawie
wspotfinansowania inwestycji drogo
wych na terenie naszej gminy. Plano
wane Sq prace na drogach powiato
wych: Nasielsk - Pomiech6wek, Na
sielsk - Lelewo, Nasielsk - Nuna.
Za1'zqd pozytywnie rozpatrzyt prosb~
Nasielskiego Towarzystwa l\ultural
nego 0 dofinansowanie i przeznaczyl
kwot~ 700 zL

Posiedzenie Zarz<'.!du Mic]skiego w
dniu 18.01 b.r. bylo nietypowym dla
tego gremium gdyi odbyto sit; w Wie
liszewie. Radni - cztonkowie Zarzq

du przybyli tam na zaproszenie wtadz
gminy Wieliszew by podpisac aneks
do porozumienia w sprawie wsp6lnej
budowy Zakiadu Unieszkodliwiania
Odpadow Stalych w Jaskotowie. I tak
poctpisany aneks porwierdza:
- refundacjt;: 50% poniesionych kosz
tow wlasnych gminy Nasielsk za
wykonanie dokumentacji technicz
nej obiektu,
- przeblJdow~ drogi Chechnowka 
Popowo B01'owe - Jask6towo dIu
gosei 5,5km,
- bu dow~ instalacj i wodociqgowej
dla wsi Popowo Bm"owe
- wykonanie sanita1'iatow w Szkole
Podstawowej w Popowie Borov"-"l
- rekultywacj~ wysypi~k<l odpa,. 'I
komunalnych w Kosewie
- potoienic dY\vanika asfaltQwego na
odcinku 800 m w Popowie Boro
wym oraz wyiwirowanie 3,2km
drogi w ChechnOwcc.

Ostatnie \V mi siqcu styczniu obra
dy Zarz<jdu odbyJy si~ 25.01 2001 roku
Dominowaly sprawy finansowe i in
westycyjne.
Dyrektor Szko}y podstawowej w
Nasielsku pani Agnieszka Mackie
wicz przedstawiia problemy zwiCjza
ne z funkcjonowaniem kierowant:j
przez nit} plac6wki. Poinformowaia,
ie obecnie uezy si~ 700 dzieci w t'n--"
300 na I zmianie. Podkreslil:a koni,
nose kontynuacji rozpocz~tej w roku
ubieglym rozbudowy budynku szko
1)'. W nowych pomieszezeniaeh 111a si~
miesci6 szatnia i sale dydaktyczn e.
Mirno przek1'oczenia w ubieglym
roku planowanych wydatkow inwe
stycyjnych 0 20.000 Zf, uznano ko
niecznosc dokoitczenia tej inwestycji
i postanowiono uwzglt;:dnit jq przy
podziale rzeczowym srodk6w inwe
stycyjnych w rokll bieiqcym.
Drugq 050b q przedstawiaj<jC<'l pro
blemy kierowanej przez siebie jed
no~tki byia pani ALicja Tyc . dyrek
tor Miejsko - Gminnego Osrodka Po
mocy Spotecznej. Trudna sytuacja
kierowanego przez p. Tyc Osrodka
spowodowana jest zwi~kszajqcym
si~ ubozeniem naszej spotccznosci.
Wedlug danych bezrobocie w gmi
nie Nasielsk przckroczyio 18,9%,

wiele rodzin nie daje sobie rady z
normalnym funkcjonowaniem, bra
kuje srodk6w na zywnosc i ubrania.
Coraz cz~scjej zwracajq si~ do opie
Id 0 pomoe. Skromnosc srodk6w fi
nansowyeh jakimi dysponuje Ide
rownictwo tej plac6wki nie pozwala
na zaspokojenie potrzeb wszystkich.
Pracownicy pomocy spo1ecznej
wraz z nauczycielami z nasielskich
szk61 uwazajq, ze nalezatoby objqC
bezplatnym dozywianiem w szko
tach w formie obiad6w co najmniej
ISO dzieci. Dlatego tei zwraca si~ Z
potrzeb q zabezpieczenia kwoty
20.000 z1. na dozywianie dzieci oraz
10.000 zt na zasHki jednorazowe dla
podopiecznych Osrodka. Jednocze
sole przedstawila propozycj~ zaak
ceptowanq przez Zarzqd by przezna
czyc pewnCl kwot~ ze srodk6w fun
duszu przeciwalkoholowego na do
~;~ ianie dzieci biorqcych udzial w
zaj~ciach swietlicy terapelltycznej.
ZarzCld popad wniosek 0 dofinan
sowanie w kwocie 20.000 Z1 i przezna
czy6 na zasilki proponowanq kwot~.
Dyrektor ZGKiM w Nasielsku
przedstawit wniosek 0 podV\ryzszenie
oplat za wod y i scieki w 2001 roku 0
01<. 10%, czynszu regulowanego 0 ok.
18%, optaty czynszowej za wynajem
lokali uiytkowych 0 20% i za lokale so
cjalne 0 15°Jc.. Stawka oplat za ustugy
wywozu nieczystosci i omiatania wzro
sia by 015%. Czionkowie Zarzqdu po
stanowili przeanalizowa6 proponowa
ne podwyiki i rozwaiy6 argument)' za
i przeciw podniesieniu stawek.

W trakcie posiedzenia rozpatrzono
pozytywnie podania: 0 umorzenie po
datku od nieruchomosci za I p6irocze
ub. r. skierowane przez Prezesa S K
R-u w Nasielsku; 0 zaniechanie nali
czania podatku od nieruchomosci dIn
budynku Komisariatu Policji w Na
sielsku - podanie Komendy Powiato
wej Policji w Nowym Dworze Mazo
wieckim oraz podanie Mazowieckie
go Zarzqdu Dr6g w Warszawie 0 za
niechanie naliczania podatku od bu
dynk6w tego przedsiybiorstwa znaj
dujfjcych siy w Nasielsku. W roku bie
zqcym MazO\viecki Zarz<jd Dr6g roz
patrzy moiliwosc modernizacji ire
mont6w dr6g wojew6dzkich przebie
gajqcych przez Nasielsk oraz moder
nizacji drogi Nasielsk - Piescirogi.
W zwiqzku z pismem Prezesa
Agencji Mienia Wojskowego - Skar
bu Pansn,va Zarzqd postanowit jedno
glosnie przyj<jc wniosek 0 zwotanie
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w
dniu 2.02 2001 roku Gl6wnym punk
tern tej sesji b<;\dzie podjycie decyzji
o przej~ciu przez gmin~ nieruchomo
sci zabudowanej po jednostce wojsko
wej w Chrcynnie za kwot~ 150.000 zt.
B~dqcy gosciem 11a obradach Za
rzqdu przewodoiczqcy Rady Miej
skiej pan G. Duchnowski zwrocit si~
z prosb~ 0 przygotowanie na najbliz
SZq sesj~ budietowq:
- projektu budietu,
- uwzgl~dnienie w projekcie budze
tu kontynuacji rozbudowy 5zko1y
Podstawowej w Nasielsku.

Wynotowa( SW
cyz

Nasielski Osrodek Kultury
organizuje kurs j~zyka angielskiego.
Zaj~cia

odbywac si~ b~dCl
w 5-6 osobowych grupach
1 raz w tygodniu..
Koszt 1 godz.. lekcyjnej wynosi 10 zl.
bliisze informacje mozna uzyskac,
w kinie NIWA ul. Kosciuszki 12,
lub pod numerem telefonu 69 12 343.
W zystkich ch~tnych
serdecznie zapraszamy

INFORMATOR
MIEJSKI
Komisariat Policji
tel. 997, Nasielsk 691-22-07,691-23-77

Ochotnicza Strai: Poiarna
tel. 998! Nasielsk 691-22-88

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

Pogotowie Gazowe
tel. 691-22-22

Pogotowie Energetyczne Nasielsk
tel. 691-24-21
(po godz.15.00 Ploilsk - tel. 662-26-45)

Pogotowie Wodociqgowe Nasielsk
tel. 691-24-96

Pogotowle Ratunkowe
wraz z ~mbulatorium dyiuruje
caiodobowo w blldynku Przychodni
przy ul. Sportowej w NasielsKu.

"Po maranczowa linia"
Telefon zaufania dla os6b z problema
mi alkoholowymi c2ynny:
wtorek - 16.00-20.00,
srada: 12.00-16.00, tel. 69-30-250.

Stacia Opieki - Centrum
Pieltilgniarstwa Rodzinnego "Caritas"
Diecezji Plockiej
Cabinet zabiegowy w "Stal-ej Plebanii",
uJ. Zwirki i Wigury S tel. 693-14-28, czyn
ny jest ad poniedzialku do pigtku w godz.
7.30-19.00.
W saboty, niedziele i swi~ta czynny jest
w godz. 8.00-10.00 i 16.00-18.00

Telekomunikacia Polska
Rozm6wnica T P SA czynnajest W dni
powszednie i w pracujqce soboty w
godz. 7.00-21.00. W wolne saboty w
godz. 8.00-14.00. W niedziele w god~.
9.00-11.00.

Poezta Polska
Ul'Zqd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest
w dni powszednie i w pracujqce sobo
ty w godz. 8.00-18.00. W saboty w godz.
8.00-13.00. W niedzielc urzqd poczto
wy jest nieczynny

dokoficzenie ze srr. 1

Burmistrza 0 jego postawie aspolecznej.
Rowniez radny Arciszewski przypomnial
o wnjoskach jnkie sldadal juz na poezi.lt
ku obecnej kadcnejiRady 0 zmniejszenic
stawki diety radnego. Podkrdlil ic do
obecnej chwili nie otrzymal wyjasnienia
na pismie dlaczego usunj~to go ze skladu
wienie wielu radnych z powodu tego ie
Rom
i sj i przeta rgow ej.
;r.adal· je rCldny . czlonek Zarz<jdu; kos"/..
Bunnistrz w swej wypowiedzi zgodzil
tow budowy gminnej oezyszczalni licie
si~ z zarzlltem p. Areiszewskiego, ze robi
k6w; remontu autokaru szkolnego; bez
si~ inwestycje pod konkretnego radnego
pieczenstwa poruszama si~ dzieci po uJi
gdyz on sam jest tego najJepszym przy
cach Nasielska zwtaszcza w okolicach
kladem i illwestycja kanalizacji na osie
Szkoly Podstawowcj
dIu Pilsudskiego I i II, W olm;:gu wybor
przy ul. Kosciuszki - naleialo by roz
patrzyc mozliwosc zainstalowania na tym czym radnego Arciszewskiego. Na koniec
prlcjsciu dla pieszyeh sygJlalizacji swie[l Bllrmistrt zaapelowal 0 zakonczenie ja
!owej dyskusji i przejscie do temataw
nej; problemu zatruwania srodowiska na
turalnego spalanymi przez mieszkuncow zasadniczych tej sesj 1.
Zgodnie z przyj~tym wczesniej pon:<jd
odpadami - ZWlaszcza spalania butelek
kiem obrad pani Aniela Rogalska - Skarb
plastikowych. Pytano czy istniala by moi
nik Gminy przedstawila zehranym stan
liwosc wprowadzenia - tytu!em ekspery
fll1ans6w
samorzqdowych na koniec ubie
mentu - segregacji odpad6w aa jednym
glego roku. W swym wystqpieniu zastrze
I. osiedli mieszkaniowych w Nasielsku,
Radni poruszyli tei spraw~ dr6g miejskich gla jednak ze przedstawiane dane Sq nie
peIne gdyz wiele srodk6w finansowych
i osiedlowych, ktore w wielu miejscach Sq
splywa
na kOIlto UrzGdu dopiero pod j.-,,
w fatalnym stanie 0 bardzo zniszczonej
nawierzchni. Podniesiono problem plano niee stycznia. Pelniejszy obraz fina l~
b~dzje mozna okrdlic dopiero po sporzq
wania kierunk6w rozwoju gilliny i reali
dzcniu
sprawozdania budzetov,:ego kt6re
zacji bUdowy infrastruklury komunalnej,
planOWal)e jest 11328 stycznia. Fak-temjest
spraw~ zrzeczenia si~ przez radnych diet
za udzial w pracach gminnych organow ze na pokrycie ubicgloroczI1ych zobowi<J
samorzqdowych w rarnach oszcz~dnosci. zall inwestycyjnych zabrakto w kasic
Odpowiadaj i1C aa przedstawione dezy· miejskiej 680,000 zl. Wedlug analizy eko
deraty Burmistrz stwierdzit ze dla rad nomieznej koszty wydatk{)w na oswiat<j w
nego kt6ry dziata rzetelnie w ramCJch naszej gminie wynoSZq obecnie 5S % eu
PrLyj<:tych spolecznych obowi qzk6w,dic lego budzetu i zamykaj 11 sie k wotq
tanie jest iadnq rekompensarq. Nie na 10,335.370 zt.W biezi.jcym roku planowa
lezy traktowac tego jako I.arobku a jako ny jest wzrost wydatk6w o$wiatowych
03% Przedstawienie k052£OW obstugi
zach<:t~ do wzmozonej praey. Wraca.i<!e do
szk61
oraz wyliczenia przewidywanych
IVczeSniej przedstawionych pytarl powie
dzial ie samorZ<Fl nasielski zlozyt ofellV oszez~dnosci w przypadku decyzji za
do kasy Chorych na podpisanie umowy mknil;:ciu cztereeh malych szk6i wiejskich
zabezpieczajqcej podstawowq opiek~ l'ozpocz<;ly dyskusjr; na temat rcorguniza
zdrowoinq w gm[nie oraz piel~gniarstwo cji sieei szkolnej w naszej gminie. Zabie
szkolne i jest przekonany ie samorzi.luo rajqcy glos przedstawiciele poszezegt'll
wy ZOZ ruszy I. dniem 1.02 biezqccgo nych wsi przekonujq radnyeh ic podj<;cie
roku. Czynionc Sq starania 0 przejecie decyzji likwiduj'lcej szkoly jest bledna.ze
Przychodni Zdrowia w lasielsku. Pozo od tej decyzji powrotu nie bC(dzie Szkol~
stajq jednak do uregulowania sprawl' to cos wic:cej niz wodociqg czy droga. W
bez szkoly to wies chora. 5zkola wiejsKu
wlasnoSciowe tego obiektll.
jest
dziS jedynym osrodkiem kuHlIry na
Dzialania proekologiczne podejmowa
wsi.
Decydujqc
0 oszezGdnosciuch pamie
ne przez Gmin~ - a wiec budowa oczysz
tajmy
0 malyeh dzieeiach kt6re ucz~szcza
czalni sciek6w i Zakladu Uty!lzacji Odpa
dow S<j wcdtug Burmistrza priorytetowy jq do tych wiejskich szk6t. Przeciei to one
mi. Pr,~ygotowana zostalu juz specyfika siedmio i osmiolatki trzeba b~dzie dowo
cja przetargowa na budowG oczyszczalni zic do miasta zapewni6 1m opiek~ i poczu
i w najbliiszym czasie b~dzie ogtoszony eie bezpieczellstwa przez caly dzien. Dzie
przetarg na j ej buciow~, zas 18.styczni a ci kt6re w wiclu przypadkach l1ie sqjesz
jl17.cwiduje si~ wyjazdowe posiedzenie Za czc w pelni samodzielne i b~dq si(;'. cwJy
rzgdu w Wieliszewie IV celu podpisania zagllbione i zagrozone w nowym niezna
aneksu do porozumienia z Gminq Wieli nym srodowisku duiej miejskiej szko!y.
Pani wizytator Agnieszka Karwacka 
szcw 0 buclowie wysypiska nieC"tystok1.
przedstawicielka
Kuratorium Oswiaty
W dalszej cz~sci obrad radni zaez~li zu·
~ Ciechanowa podkres!a fakt ie reforma
rlucac sobie stronniczosc, dzialanie pod
edukacji wstala wprowadzona po to by
publik~\ partykularyzm wtasnych intere
osictgnqc lepsze standardy ksztatc.enia.
s6vJ a takie postawy aspoleezne. Radny
M. Grubecki Or'Zypomniat, ie juz w ubie Dyskusj a zmierza do wyliczenia czysrych
gtym roku wobec trudnej sytuacj i finan koszt6w strat i zys1<ow. nie chodzi tyilw
sowej gminy wraz z rOldnym Gizif,skim o l<oszry,ale 0 inne spoleczne eele. Sllbwell
postulowal do Rady 0 rezygnacj~ z d.iet do cja b~dzie przYZIlQWQI1Q I1Q minlmll/1I18
knnea ro]<u.BGdC\c w6wczas ezlonkiem dzieci W oddziale na wsi. ezy Gmina w
Zam:jdu poznal bliiej problemy dzialania bowiqz.uje sit;: dokladac srodki rezygnlljCjc
Rudy. Dlatego ObUrzOllY jest twierdzeniem tym SQmym z innych zadaii inwestycyj

Obra owaa
kowania znakami drogowymi ulic, budo
wy ehoclnika na uliey Polncj, gdyi abec
nie dzieci zmuszone Sq chodzic jezdniCj
uliey Polnej lub ulica pow do Zespolu
Szk6t nr 1.
Soltys ze wsi Siennica przedstawil pro
blem postulat6w inwestycyjnych dotyezq
c)'ch jego wioski z kt6rymi zwraca si~ do
wszelkich instytucji samorzqdowych na
szczeblu gminy jui od wielu lat. Mirno
obietnic otrzymywanych w latach ubic
glych nie moie doprosic si~ 0 konkrctne
dzialanie.
Natomiast mieszkailcy Nowin zwr(lCili
sie z problemem dOW02U dzieci mieszka
jilcych w tej miejscowosci do szkoly. Po
stulujq by autobus szkolny zabieral ieh
dzicci z Nowin a nie jak do tej pory male
dzicci musialy wGdrowac piechotq, poko
nujqc najbardziej niebezpiec,;ne odcinki
dr6g do najblizszego przystanku.
W odpowiedzi na te sygnaty i postulaty
pan BurmistrL stwierdzil ie mimo dotych
czasowej dobrej \\,sp61pracy z policjq, bt;
dzie dokladal staran by zwi~kszYG stan
bezpieczenstwa w naszym miescie a zglo
szone problemy przeanalizowac razem
Z odpowiednimi organami porzqdku pu
IJlicznego, PodkresliJ fakt ie policja me
rytorycznie podlega Korneildzic Woje
w6dzkiej w Radomiu a finansowo $taro
stwu powiatowem u, wi~c samorzlld grni 11
ny jest tylko posrednikiem w przekazywa
niu do odpowiedniego szezebJa zai tnia
Iyell spl'aw i Iwoblcm6w z interwenejil
o szybkic ich zalatwienie.
Natomiast odpowiadajqC na postulat
pana Piekarskiego- sottysa z Siennicy za·
pewnil ie ch06 skromnosc srodk6w finan
sowych na inwestycje pozwalajedYllie na
realizacj~ najpilniejszych potrzeb, jako
przewodnicz;-~eyZarzqdu Miejskiego ezy
ili wszelkie starania by pozyskac i zapel'!
nie srodki na inwestycje z poza gminy
dqzqe tym sarnym clo zapewnienia rozwo
ju infrastruktury w gminie,
Trudna sytuacja dzieci zamieszkalych
w Nowinach jest duzym problemem, choG
nie wszystkie dzieci S4 dOl oione do szko
ty autobusem - stwierdzil Burmistrz wod
powiedzi na przedstawiol1q sprawe 2 No
win. Zapewnil ze Zarzqd Miejski dokona
analizy sytuacj i i jesl i tc prosby okazq siG
sluszne to od wrzeSnia bye moze uda nam
si~ tlwzg1edni6 to w rozkJadzie dol'.'·ozu
dzieci.
Po przyjt:ciu okresowego sprowozda
nia Burmistrza z prac ZaJ'ZCjdu Miejskie
go a okresie pomi~dzy sesjami Hady gtos
odduno radnym. Zgtosili (Jni wiele zapy
tUI1,wniosk6w i uwag dutyczqcych proble
mow gminy. Poruszano sprawy urucho
mienia gminnego ZOZ - u zwlaszeza
w kontckscie dq£enia przez CZl';SC nasie 
skich lekarzy do stworzenia Samodziel
nego Niepublic7.negQ Zespotu Opieki
Zdrowotnej, - pytanie to wywotato zdzi·

ada

°

nych ?( podkreslenie SW )Szkoly nieefek

tywne SCI "wtykane" samorzqdom przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. ic
chodzi 0 wyposaienie W kompu{cr, lecz
o to czy jeSt w szkole infonnatyk, by dziec
ko przy jego pomocy umia!o wlasciwie
korzystac z komputera. Na niejednym
z radnych ci<\zyc b~dzie duza odpowie
dzialno 'C za podj~cie tej decyzji. Po pierw
Sloe jako ll1ieszkanca obwodu szkolnego
i po dmgie jako radnego Rady Miejskiej
w trosee 0 dobro gminy. Moze nalezy roz
wazyc pOl<tczenie dw6ch obwodow szkol
nych w jeden? Czy jest sens utrzymywa
nia szk6l 0 niskiej liezbie dzieci skoro
J\Tinister nie przewiduje klas lqczonych
i oddziatow 0 liezbie dzieci mniejszej jak
18 ? Pani Kurator prosi radnych 0 r07.wa
g~ przy podejmowaniu deeyzjj bo w tyrn
przypadku nie chodzi 0 koszty lecz p'rzedc
wszystkim 0 efekty ksztatcenia.
Po wyst<lpieniu przedst3wicielki Kura
torium ponownie rozgorzata gorqca dys
kusja. Radni i przybyli na sesjy Rady
mieszkailcy Piano'Na, Nuny, Krzyczek:
; ';"biczyna przekonywali do swych racji
Jzostawieniu szk61 w iell miejscowo
seiaeh. Radny Maciej Krzyezkowski
stwierdza i.e srodki finansowc dla Gll1iny
poehodzq z ptaconych prz.....l mies;::kanc6w
podatk6w i chcemy jc w ten spos6b utrzy
mujqc szkolo:; - odzyskac. Pan Duszynski 
mi szkanicc Nuny jest przekonany ie
obecne dzialania rzqdu idq w kicrunku
poglc,:bienia spolecznej ciemnoty. Czy nie
lepiej nauczy si y 10 dzieci nii28 w jednym
oddziale. Postuluje 0 utl'Zymanie istnienia
szk61 nawet kosztem innych istotnyeh
spraw dla Groiny. Z podobnym apelem
zwr6cil si y do radnych radny Andrzej
Krolak, kt6ry juk stwierdzit nie bvdzie
powtarzal przytoczonych przez przed
mowe6w argumentow. Kolcg~ radncgo
popart tei Maciej Krzyczkowski wniosku
jqC 0 niepodejmowanie uchwal w sprawic
zamykania szk61 w gl1linic gdyi taka de
cyzj a i postawa radnych bc,:dzie przez spo
l~czellstwo z]e widziana. Burmistrz przy
nnial zcbranym 0 fa1<cie ze decyzje
Hady to oie tylko te popularne "pod pu
bJik y " ale r6wniei tc tmdne dzis - lecz
dajClcc perspektywy na lepsz'l przyszlosc.
Nie stac nas jako spoteczenstwo na mar
notrawienie skromnych srodk6w jakimi
obecnie dysponujemy. Tworzymy polity
k y grninnq i nie je. tesmy w stanie odpo
wiadac za polityke paJistwa w zakresie
oswiaty. Jako burmistrz bedzie on~downi
kiem dwueto.po\,vego zamykania szk61.
Pani Raczkowska - z-ca Burmistrza za
pewnHa 0 przygotowaniu dla wszystkieh
nauczycicli, zatrudnionych w planowa
nych do likwidacji szkolach etatach w ist
niejqcych plac6wkach. To.ki jest stan na
dzien dzisicjszy gdy;;: szkoty w Nasielsku,
Piescirogach i Cieksynie zglosily zapo
trzcbowanie 110. kadr~ nauczycielskq. Jak
b~dzie w pr.lyszlosci - nie moze okreslic
jak wielu nauczycieli zrnuszonych zosta
oie do przekwalifikowania si~ zawodowe
go z powodu braku ctatll \\' szkole. Czesc
radnych ( panowic Arciszewski, Grubec
ki, Krzyczkowski ) zgtosila wniosek by

ograniczyc diety radnych 0 SO %, zml1iej·
s2cnie sktad6w Komisji Rady i Zarzqdu
Miejskiego do S os6b i diete Pr.lewodni
cZqcego Rady 0 SO %. Uzyskane srodki
proponujq przeznaczyc na utrzymanie
wiejskich szk6L Zgtoszony fOl'malnie
wniosek do projektu Regulaminu Rady
20stal przez Rady w gtosowalliu odrzueo
ny. Po ustalcniu fonny glosowania nad
projcktarni uchwal 0 zamiarze likwidacji
szk61 i pr.lyj<:ciu ie kaida uchwa!a b~dzie
gtosowana osobno rozpocz~to glo50wania:
Projekt uchwaly w sprawie zamiaru li
kwidacji szkoly w Krzyczkach zostat przez
Rad~ odrzucony - za likwidacjq glosowa
to 4 radnych, przeciw 4, wstrzymalo sic,: od
gtosu 11 radnych. Uehwala nie uzyskala
wiekszosci gtosow.
Ro.da rowniez odrzucila pozostale
3 projekty zamiaru likwidacji szk6l: w Nu
nie 5 - za, przeciw - 9, wstrzymujqce siy 3;
w Pianowie - za 0., przeciw 16 przy
4 wstrzymuj<jeych sie; w Zabiezynic - za
1, przeeiw - 9 przy 9 wstrzymujqcych sic,:.
Znamiennym jest fakt ze w trakcie glo
sowania mieszkancy powstawali z foteli
i dokladnie przypatrywali si~ glosujCleym
radnym. Deeyzja zapadta. Mieszkaney
wiosek Sq zadowolcni. W gorzkieh lowaeh
decyzj~ radnych podsumowal Burmistrz
stwierdzajqc, i.e hrniemy w slcPCl uliczk~
a prtyszlosc okaze ezy za 4 lata zamiast
4 nie b~dziemy zmuszeni zlikwidowac
7 szk6t Przewodniczqcy Rady przyznat
racje Bunnistrzowi i podsull1owaL." te
raz musimy sie martwic SkCld wziqc fun
dU5ze na utrzymanie szk6l, zas aa pyta
nie dlaczego Rada robi tak malo inwesty
cji nalezy dla wyjasnienia przypomniec
dzisiejszq postaw<; i dccyzjc,: radnyeh."
Zadowolcni odniesionym zwyci~stwem
mieszkafJ.cy Krzyczek. Pianowa, Nuny
i Zabiczyna opllseili nasielskie kino.
przy prawie pustej sali radni przystq
pili do omawiania nas{epnego punktlJ Se
sji t(ljest om6wienia projektu nowclizacji

dotychczasowego regulaminu organiza
cyjnego Urzedu ;','liejskiego. Projekt ten po
konsultacjach j wprowo.dzeniu uwag przez
kierownik6w istniejqcych obecnie wydzia
16w rna rozparzyc i zatwierdzic Rado.
Miejska. Po odczytaniu dokumentu rozpo·
cz~ta sic;: dysku:ja Na pytania radnych
odpowiadali kierownicy Wydzia16w szcze
g6towo omawiaj<lc i uzasadnjaj<le wprowa
dzane zmiany.
Kontrowersje wzbudzito zawarte
w projekcie stanowisko "Pelnomocnika
ds. infonnacji niejawnych, danych osobo
wych i wyborow" Stwierdzono iejest onO
w nasie skim Ul'Zl(dzie zb~dne a pracow
nik wypelniajqcyzadania tego sto.nowiska
"bedzie sie obijal" Na wniosek radnego
Arciszewskiego Rada zrezygnowala z uj
mowania tego stanowiska w regulaminie
organizacyjnym Urz~dlL R6wniei odrzu
eono wlliosek radnego Tyca 0 powolanie
stanowiska Sekretarza - ktory to POWl nien
dziaiac niezale:.i:nie od Rady
(stnnowisko apolityczne), i gwaranto
walby wysoki poziom uslug administra
cyjnych, Jcdnoczesnie kierowal by pra
cami Urz~du pod nieobecnosc Burmi
stl'za i jego zastepcy.
W ostatecznym gtosowaniu 16 gfosami
za i 1 przeciw Rada zaakceptowafa nowy
regulamin organizacyjny Url~du,
W ·olejnym punkcie dokonano zmiall
w S atucie Gminy i w Regulaminie Rady
Miejskiej, Padly odrzucone przez radnych
poprawki wnioskuj<.\ce 0 zmniejsz nie Ji.
czebnosci os6b biol''lcyeh udzial w pracach
komisji stalych Rady i w Zarzqd"lie Mi j
skim. Ponownic odrzucono wniosek zgio
szony teraz przez radnego Grubeckiego
o dopisanie stanowiska Sekretarza w pro
jekcie omawianego tatutl1. Znowelizowa
ne dokumenty przyj~to wi~kszosci4 glosOw.
Rozpocz~ta 0 godzinie 10 ranD sesja za
koilczyla si~ w pMnych godzinach wie
czornych.
wYltotowal SW

Prosz~ 0 pomoc!
Jestem charq samotnq osobq.
Zwracam si~ z gorqCq prosbq do czytelnik6w, ludzi dobrej woH
o wyjqtkowq pomoc finansowq na dalszy tak mojego kosztow
nego leczenia.
Operacja poza granicami Polski wraz z przeszczepem wyniesie
40 000 zl.
Pomoicie mi prosz~!

Z wyrazami wdziEtcznosci
Alicja Chmura
Nr Konta
PKO BP Pultusk
Oddz. Nasielsk
10201622-75776-270-41
tub Nasielsk 05-190
ul.Warszawska 41/49b/2
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OSWIADCZEN E
Rada Miejska wNasielsku ZARlj\DU MIEJSKIEGO WNASIELSKU DOTYClJ\CE
WNIOSKU GRUPY RADNYCH 0 DWOtANIE lRlJ\DU.
WNIOSEK GRUPY
RADNYCH HADY
MIEJSKIEJ W NASIELSKU

W zwi'lzku z nieodpowiedziall1<t postawi!
czJonk6w Zarz'ldu lVliejskiego \V trakcie glo
sowania Ilad niczwykJe i,totnymi ze wzglc;du
nil wydatki z budielu gminy projcklami
uchwal 0 zarniarze Ji1<widilCji szk01 podstawo
wych w Krzyczkacll, Nunic, Pianowie i Zabi
czynie, co mialo miejsce na XXl/ Sesji Rady
Micjskiej w Nasjclsku, IV d niu J 5.0 1.2001 r.,
il objawilo siQ poprzcz fakty:
a} wSlrzymywania si4< czlonl{6w Zarz'ldu od
glosu (fJani Kry$tyna Haczkowska, Pani
Regina Olszcwska, Pall Kazimierz Drabik.
Pa n \Vo j ci ceh }< l-zyczkowski).
b) glosowania przeciwko przyi~ciu uchwaly, k16
rej projckt opracowal omz przedslawit prze
ciei Z8n'ld Miejsld (czlonek Zarzadu Piln
Wojciech Krzyczkowski).
.

Nalciy nadmicnic, ie Rada Miejska na :A'vm
Sesji ustalila, <~by Z,lrl'ld Miejski pocljql clziata
nia w kierunku jcdnoc7.,esnej Jikwidacji ezterech
w/w szk6t, co zaowocowalo szeregiem spotka6

Zarzqd Miejski w Nasielsku oswiad
cza, iz podjqt dzialania zmierzajC\ce do
likwidacji szk61 0 najmniejszej liczbie
uczni6w i najwi~kszych kosztach utrzy
mania. Likwidacja ta miala odbywac si~
dwuetapowo. [ etap mial obejmowac li
kwidacj~ Szkoly Podstawowej w Krzycz
kach i Zabiczynie, nCltomiast w II eta pie
Szkol~ Podstawowq w Nunie i Pianowie.
Rada Miejska na XVIII Sesji ustalila
aby Zarz<jd Mic,iski podjqf dzialania
w kieru nku jed noez es nej 1i kwi dacj i
wszystkieh 4 szk61. Na Sesji w dniu
15,01.2001. w momencie glosowania
nad Jikwidacj<:j Szkoly Podstawowej
w Krzyczkach ze wszystkich glosuj<j
cych "za" likwidacjq 75% glos6w nale
ialo do eztonk6w Zarzqdu. W og61nym
gIosowaniu 50% glos6w przeciwko za
mkni~ciu
Szkoly
Podstawowej
w Krzyczkaeh pochodzilo od grupy r&d
nych podpisanych pod wnioskiem 0 od~
woIanie Zarzqdu. Zastanawia fakt, ii
radni podpisani pod w/w wnioskiem,
zarzucajqcy cztonkom Zarzqdu niego

spodarnosc sami gtosowali przeciwko
likwidacji tej szkoly. W sytlJacji, kiedy
nie zostala podj~ta uchwala 0 zamkni~
ein najmniejszej szkoly 0 najwYZszych
kosztaeh utrzymania, kaidy z czlonk6w
Zarzqdu nad kolejnymi uchwatamj oli
kwidacji szk61 gtosowal wedlug wlasne
go uznania i sumienia biorqc pod uwa
g~ spoleczny aspekt sprawy.
PamdoKsem jest to, ii jeden z radnych
podpisanyc!l pod wnioskiem 0 od\','ola
nie Zarz<1du, zabieraj<jc glos w dyskusji
na sesji w dniu 21utego 2001 rOKu stwier
dzil, ii lepiej nie likwidowae szk61, po
niewai zwolnienia pracowoik6w i kosz
ty z tym zwiilzane b~d'i wieksze nii kosz
1)' utrzymania tych plac6wek.
Z uwagi na powyisze wniosek grllpy prl:
nych 0 odvmlanie Zarzqdu nie jest
dyktowany dobrem gminy ani dbaloscia
o jej finanse a jedynie dbalosci<:j 0 par
tykularne intel·esy.
Zarzqd Miejski w Nasielsku

Zarlqdu ZlTlieSl.kancamj zainteresQwanych wsi,

Te konsu](acje z miejscowyl11i spolecwoSciallli
byly widocznie niesktlleczne ~koro licznic l,gro
madzeni w sali kinowej dali dowo niezmien
nosci swego sprzcciwu wobec zamiaru likwida
cji szk61 w ich miejscowoSc-iach. Zarzqd osla
tecznie nie znalazt argumentow, aby 0 koniecz~
noki likwida.;;ji szk61 (podyklowanej przeciei

ezy im ktos pomoie?

MIESZKANCY SlUSTOWA

Do naszej redakcji przybyl mieszka
niec SJustowa pan Henryk Dzierz~ckj,
ktory w imieoiu calej spo!ecznosci wio
panowac nad sytuacjq.
ski, za naszym posrednicrwem, prosi
Dlatego (ei, zgodnie z ArI.2Sc.1. uSlawy 0 wjadz~ lokalml 0 pomoc w zalatwieniu
samofUjdzic gminnym z dnia 8 marca 1990 r. kilku bardzo istotnych dla mieszkanc6w
wraz z p6zniejszymi zmianami
Slustowa spraw, a nie wymagajqcych
wnioskujerny 0 odwolanie Zarzqdu Miej zbyt wielkich wydatk6w z samol7.:(fdowej
skiego w Nasielsku, jako gremiurn nieudol
kasy, ani tei sporzqdzania plan6w inwe
nego, przynoszqcego miastu j grninie Na stycyjnych.
sielsk straty na/!./ry zar6wno rna terialnej,
Pan Dzierzycki mimo, ze sam jest in
jak i moralnei
walid<J, i chodzi przy pomoey laski, ak
tywnie uczestniczy w pracach spoleez
Olrrymuj;'j;
nych dla dobra innych niepeinospraw
Rada Micjska \1,' Nasielsku
nych. Dziala w Zwiqzku Inwalidow i
Zarzqcl Miejski w Nasiebku
Zwiqzku Niewidomych w P1OJlsku. Jak
Gazeta S, morzqdowa
stwierdzil, problemy mieszkanc6w Stu
"ZYCIE NASIELSKA"
stowa (podane ponizej) znane jui byly
poprzedniej Radzie Miejskiej. Mirna
obietnic nie nie zrobiono, A teraz, zna
jqC problemy obecnej Rady, nie chee bye
natr~tem i nachodzic radnych na kazdej
sesj 1. Chce natomiast za naszym posred
nicrwem podzielie si~ problemami SIu
stowa z cal<j Gmioq. Bye moze we innych
miejscowosciach Sq podobne sprawy nie
wymagajqce duzych pieni~dzy, a mog"!
ce bardzo pom6c ich mieszkancom.
Oto lstotne problemy:
W Slustowie mieszka duio os6b oie
petnosprawnych. Dla wiel u z nich jedy
wzg~dami e'konomicznymi

oraz organizacyj~
nymi) zninceresowanyeh pll kOllac, i przestaJ

dOPJ~~
~V'eIlIU..(S;' ~1S

AwWo/Ld1;~

0~;(~' /?lMd.

;;Z;::;;;tii:1;;:
G4'~Ir~t
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ROS~ 0

POMOCI

nyrn srodkiem transportu jest autobllS
PKS. ProszC\ \Vi~c, aby w po{owie drogi
pomi~dzy obecnymi przystankami, przy
wjddzie do Stustowa zrobic przystanek
"oa zqdanie", Wielokrotne rozmowy na
ten temat konczyly sit: stwierdzeniem,
ie to droga wojew6dzka, nie moina
niej postawic przystanku itp. Mirna, "..0
prywatny wlasciciel zgodzil si~, aby na
jego polu, wytqczajilc pas drogi zrobic
przystanek i postawic znak, do tej pory
rue udalo siy tego zalatwic.
Mieszkancy Slustowa proszq rowniei
o uzupelnienie oswietlenia i zamontowa
nie jeszcze kilku lamp.
Prosz<:j rov;rniez 0 wi(Okszy dost~p do te
lefonu. 0 telefonizacji w gminie wiele si~
m6wilo i pisalo, ale byty to tylko obietni
ceo A mieszkancy Sq gotowi sami wiele
zrobic i z(linwestowac w to przedsi~wzi~
cie, tylko trzeba im w tym pomoe.
Od Redakcji.
\\'yc!lodz<jc naprzeciw pros born l11iesz~
kanc6w Slustowa, publikujerny ich pro
blemy, majqc nadziej~, ie odpowiednie
stuzby miejskiE. w ramach swoich kom
petencji pomog'-! w zalatwieniu tych
spraw.
M.S.
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Z ZYC A GMI Y
NUNA
Miejscowosc potOZODa VI poludniowej
czesci grniny na trasic Nasielsk - Warsza
wa przez D~be. Okoto 121<.m od Nasielska
od glownej drogi w prawo odchodzi droga
po c<:~sci asfaltowa, kt6ra pl7echodzi przez

W planach inwestycyjnych gminy jest
dalsze asfaltowanie drogi, kt6ra polqczy
dwie gt6wne drogi I'qczCjce Nasielsk
z Wal'szaWq przez DGbe i Nasielsk - Nowy
Dwor Mazowiecki
\V zapiskach historycznych Nuna Zllaj
dowala siG w powiecie
pultuskim, a w b'1nini<':
i parafii Nasielsk. \Vy
mieniana tei jest
Z okresll I wojny swia
towej, ora2 j aka dose
wazny punkt strate
giczny Z okresu wojny
w 1920 roku.
Problemem miesz
kanc6w jest mala ilose
telefon6w, oraz zla ja
kose dr6g, Natomiast
utrapieniern wywoione
odpady popl'odukcyjne
z Zaklad6w "Polfa"
w Tarchorninie, oraz
Z osadnika niec.zystosci, kt6re Sq przYVlOZO
ne i rozlewane na pola woko! wsi.
Jak m6...... ii4 micszkancy, dzieje siG to za
wiedzq i zgod q niektorych wlaScicieli pol.
o

Kaplica wNunie
calC! wid. Nuna nalezy obszarowo do jed
nej Z wi«kszych w gminie. Znajduje si~ tam
90 gospodarstw 0 powierzchni 835 ba. Ogo
lern zamieszkuje tam 300 os6b w tym: 141
pId ienskiej i 159 plci m~skiej Istan na 31
grudnia 20001'1 W wieku od 0-6 lat jest 19
ch1opeow i 14 dziewczqt. W wieku od 7-15
lat 17 chlopc6w i 17 dziewcz<jt, W wieku
od 16-19 lat jest 8 kawalerow is panien.
Powyicj 19 lat do 60 lat 91 mt;zczyzn i 66
kobiet, natomiast powyzcj 60 lat 24 m~i
czyzn i 39 kobiet.
W Nunie znajduje si~ Szko1a Podsta
wowa, Kaplica, Strai Po~.arna, sklep spo
zywczo przemyslowy, klub spanowy
"Plomien".
Soltysem 1 uny jest rudny miasta i gmi
Andrzej Krolak, natomiast Zbigniew
l-lqtkowski jest radnym powiatowym.

zjum dowoione do Nasielska. Lorcin gra
~iczy z Nun,"!, Zabiczynem, Chechn6wk q
i Popowem Borowym. problemem miesz
kar\cow podobnie jak w innych wioskach
gminy jest maly dost~p do telcfonow, zly
stan dl 6g, a przede wszystkim dose duia
odleglose do lekarza. Mieszkar1cy w wie
lu sprawach musz'! przyjezdzae do Na
sielska il jcdynym srodkiem transportu
jest autobus PKS, kt6ry nie Zilwsze 1'02
kladem dopasowany jest do potrzeb.
S()!tysem Lareina jest pan Zbignicw Mi
lewski.
W zapisk()(:h historycznych Lorcin wy
st~puje w powiccie pultllskim, a w gmi
nie i parafii asielsk.
o

LORCIN
- lezy przy trasie Nasielsk DGbe oko1o
10 km od Nasielska Powierzchnia Larei
na wynosi. 318 ha, na kt6rych znajduje siG
34 gospodarstwa l'o]ne. mieszka tam
132 osoby w tym: 72 pld l11Gskiej i 60 ptci
damskiej. W wieku 0-6 lat 1 cillopiec
is dziewczqt. W wieku od 7-15 lat
12 chlopc6w i 7 dziewczllt. W wieku 16
191at9 chlopc6w i 3 dziewczynki. W wie
ku od 20-60 Jar 41 m~zczyZ!l i 30 kobiet,
a powy'lej 60 Jat 9 m~zczyzn i 15 kObiet.
Dzieci ucz~szc<:ajq do szk6t podstawo
wych w Nunie i Zabiczynie, a do gimna

Mt.ODZIANOWO
- lezy przy ctrodzc piaszczystej na trasie
Nasielsk • I una.•Test jednq z najmniej
szych miejscowosci w gminie. Liczy 50
bie zaled wic 8 gospodarstw na 120 ha Za
rnieszlwje tam 49 osob z czego 25 os6b pid
mt;skiej a 24 plci ienskiej. W wieku od 0
6 lar jest 3 chlopc6w i 3 dziewczynki.
W wicku od 7 -15 lat 8 Clllopc6w i 6 dziew
czynek. Nie nw iadnej panny ani kawaJe
ra w wieku ad 16 -191at. Natomiast w wie
ku do 20 do 60 lat jest 12 mGzczyzn i 11
kobiet a powyzej 60 lat 2 m~zezyzn i 4 ko
biety. Pod wzgl~dem infrastruktury jest to
najbardziej zuniedbana wies w gminie.
Nie ma zudnej drogi asfaltowej a te piasz
czysle SCI IV bardzo oplakanym stanie. Jak
IV calej gminie mieszkancy prosz'1 0 do
stt;P do te1efon 11,
Soltysem jest pani Teresa Borzyflska.
W zapisaeh historyeznych Mlodzianowo
naleialo do powiatu p111tuskiego \>.,1 gmi
nie i parafii Nasielsk. W Mlodzianowie w
1827r. znajdowaiy si~ ry1ko 3 domy i 18
mieszkancow.

a

Wywiad z Rzecznikiem Praw Ojiar MSWiA
Krzysztojem Orszaghiem
Od pewnego czasu moina dowiedziec si~
z medi6w 0 powolaniu Rzecznika Praw
011ar. Czy moglby pan powiedziec, czym
zajmuje sit; Rzecznik?
Krzysztof Orszagh:
Rzecznik Praw Ofiar zajmuje si~ szcroko
rozumianq pomocq ofiarom przest~pstw.
Pomoe ta obejmuje udzielanie porad
prawnych, pisanie roznego rodzaju pism
procesowych i urz~dowych, intenvencjc
pisemne i telefo'niczne w sytuacji niewla
sciwego traktowania os6b pokrzywdzo
nych, ezuv..· anie nad prawidlowym prze
biegiem post«powania karnego w konkret
nych sprawaeh. Zadania Rzecznika obej
muj~ takie !ieisl q wsp6lpract; z organiza
cjami pozarzqdowymi, mediami w zakre
sie ochrony praw ofiar przest~pstw, jak
r6wnicz opracowywanie propozycji i pro
jcktow zmian obowi'lzuj[icego prawa w
kierunku wszechstronnego zagwaranto
\Vania praw i interes6w os611 pokrzywdzo
nych pnestt;pstwem.
Kto moie zglosic sie do Rzecznika?
KO.: Pnyjmujemy zgloszenia od os6b,
kt6re staJy si y ofiarq przestypstwa i ktore
uwai.ajc!, ie ieh uprawnienia i interesy nie
Sq nalezycie chronione 1 respektowane
przez organy paiistwa. Moze to bye row
niez osoba najblizsza w stosunl<u do ofia
ry przestypstW<l.
Gdzie naleiy si~ zgJaszac?
KO.: Aktualna siedziba Rzeeznika Praw
Ofiar miesci Siy pr.ty ul. Okryznej 57 IV
Warszawie. Zg.toszenie moie miet [ormy
pisemn"!, osobist q ora2 telefonicZl1'l.
Jakich form pomocy moina oczekiwac od
Wydzialy Rzecznika Praw Ofiar?
KO.: Jakjuz wspomrualem, Rzecznik Praw
Ofiar; przy pamoey I.espolu swych pracow
nik6w podejmuje r6inorodne dzialartia w
konkretnych sprawach os6b pokrzywdzo
nych i stanowi to podstawowy obszar dzia
talnosci Rzeeznika. Podejmowanc dziala
nia dotyczq g16wnie pomocy w zakresie
doehodzenia praw oriary IV proeesie kar
nym, nieldedy jednak m~qszerszycharak
ter i SOl posredllio zwiqzallC 2 faktcm po
krzywdzenia PI-LCstQPstwem.
ezy urzqd Rzecznika PTaw Ofiar jest rze
cZY'\'iscie potrzebny? Mamy przeciei inne
instytucje zajmujqce si~ ochronq praw
obywateli, takie jak np. Rzecznik Praw
Obywatelskich ...
KO,: Urzqd Rzecznika Praw Ofiar nie
moze bye postrzegany jako konkurencja
dla iunych organaw ochrony prawnej.
Rzeeznik Praw Obywatelskich zajmuje si~
wszelkimi sytuacjarni, W kt6rych dochodzl
lub maze dojsc do naruszenia praw i wol
nosei obywatelskicl1. Tak szerokie ujecie
zakresll jego kompeteneji w znaeznym
stopniu utrudnia skupienie sit:;: na prawach
os6b pokrzywdzonych przestypstwami.

Uwaiam, ie Sq to osoby z<lslugujqce na
szczeg6lnq ochron~ i pomoc ze strony Pan
stwa, a praktyka dni3 codziennego dostar
cza az nazbyt wielu przyldad6w niec!ostrze
gania tego problemu wsr6d funkcjonariu
S2Y panstwowych, Nie moina dopuszcz,ac
do sytuacji, w kt6rej fakt pokrzyv.rdzenia
prlest~pstwemjest tyll<o poez<jtkiem trau
matycznych przeiyc potGgowanych na
st,;;pnic kontaktami Z organarni scigania i
wymiaru sprawiedliwo~ci.Podsurnowujqc
lIwazam, ze waga spolcezna tego preble
mll uzasadnia potn:eby powolania wyspe
cjalizowanego w tym zakresie urz~du.
Co naleialoby zmienic w polskim prawic,
aby polepszyc sytuacj~ pokrzywdzonycb
przez przest~pstwo?
KO.: Przede wszystkim nalezy jak naj·
szybeiej zakonczye prace nad Stworze
niem Panstwowego Funduszu Kompensa
cyjnego. Stosowny projekt ustawy jest
aktualnie przygotowywany. Istnicnic ta·
kiego funduszu jest normq w wielu pail
stwach demokratyeznych i rna za zadanie
zapewnienie odszkodowania i zadoscuczy
nienia ofiarom przest~pstw, w sytuacji,
gdy takiej rekompensaty nie mozna Ut,y
skat od sprawcy,

Jakie najwifiksze wyzwania stoj<! pned
Rzecznikiem Praw Ofiar?
KO.: DzialalnoSc Rzecznika Praw Ofiar
ma na celu przcde wszystkim ksztaltowa·
me, poprzez interwencje w konkretnych
sprawach, wlasciwego podejscia i nasta·
wienia do problemow ofiar przest~psnv.
Moina bowiem zao'bserwowac wyrazny
rozdzwiyk pOllli«dzy formalnymi deklara
cjami i zapisami ustawowymi a pn.lktyk q
i codzicnnq rzeczywLstosci q, Nic wystar
ezy ulepszenie obowiqzuj"jcego prawa,
wprowadzenie kolejnyeh gwarancji dla
os6b pokrzywdzonych,jeieli nie pociqgnie
to za sobq zrniany mentalnosci osab odpo
wiedzialnyeh za realizacje norm praw
nych. Zadania RZ8cZllLka mogq bye nale
iycie realizowane w warunkach wlasciwe
go umocowania organizacyjnego tego
urzt;du. Dlatego te:.i: powstal pomysl wpro
viadzenia w zycie ustawy 0 Rzeczniku
Praw Ofiar Przestcpstw. Ustawowe lImo
cowan ie u rz~du urnoili wi precyzyj ne
okreslenie uprawnicn Rzecznil<a i sposo
by ieh reiilizacji, zobliguje inne oqr""y
paflstwa do wsp61dzialaJlia j bydzie .,I.
razem wlaseiwego podejScia do niezwy
kle istotnego problemu spotecz.nego.
Dzi~kuj~ bardzo

za

rozrnow~.

Z Rzecznikiem Praw Ofiar MSWiA
rowwwial Andrzej Szybkie.

PORADY PRAWNICZE
W ferW01-l.e debaty publicznej poswi<;
conej bezrobociu, na dalszy plan spycha
ny bywa inny, hardzo iSletny problem na
szego rynku pracy. Otaz rosnqcc obci,/ze.
nia publiczl10prawnc coraz czesciej skla
niajq pl-acodawcow do obchodzenia abo
wiqzujqcego prawa w zakrcsie zatrlldnia
nia praeownik6w, Przepis art. 22 § 11 ko
deksu pracy jednoznacznie stwierdza, Ii:
swiadczenie pracy na warunkach w nim
okreslonyeh (tj. osobiscie i pod kierownic
twem zatrlldniBjqcege) prowadzi IV Konsc
kwencji do powstania stosllnku pracy, bez
wzgl~du na nazw~ umowy, zawartcj przez
strony. Tymczasem 2jawiskiem czr:stym,
jeieli nie powszechnyrn, jest zawieranie z
pracownikami urn6w cywllnoprawnych
(umowa zlecenia, umowa 0 dzielo), ezy rez
wywieranie presji na pracownik6w i nakla
ni,mie lch do rejeslrowania sa"modzielnej
clziatalnosci gospodarczej.
Dramatyczny wreez wzrost stopy bez
robocia w ostaulieh miesiqcach pociqga za
soo<l wzrnocnienie pozyeji pracodawcy i
tym samym mozliwosc dyktowania 1\:0
rzystnyeh dla !liego warunk6w zatrudnie
nia. Jaskrawym tego przykladern jest za
trudnianie pracownik6w, dzial'U'lcych jako
samodzielne [Jodmioty gospodarcze, W sy
tuacji, gdy pracajesr wykonywana pod kie
rownictwem pracodawey, W okres!onym
miejscu i czasie. Schemm wygl<lda mniej
wi<,;cej tak: pracodawca przcpl'owadza
zwolnicllia grupowe, a nastepnie podejrnu
je wsp61prae~ z bylymi pracownikami,

·

dzialajqcymi jui jako jednoosobowc pod
mioty gospodarcze. Warunki wykonywania
pracy pozostajq tak naprawde te same, ale
takie praktyki Sq bardzo korzystne dla pra
eodawey. O~oba zatrudniona nie 1<Ol·zysta
z uprawnien pracowniczych (nie prawa do
urlopu, wynagrodzenia za nadgodziny),
godzi si<:-jednak przcwainie na taki uk.tad.
b~d~cy cz~stokr06jedyn4 moZliwosci q l
bycia srodkliw na zyeie. t4CZY siy to row
niez·z tym, ii kolejne zmiaoy obowiqzujq
cego ustawodawstwa pozostawily niewie
Ie moiliwosci zatrudniallia na podstawie
um6w cy\vilnoprawnyeh bez koniecZllasci
ponoszenia obciqien na rzeez ZU$.
\V tej sytuacji naleiy zwr6eic \lwagt:- na
mozliwose wytoczenia przed sqd pt'acy
'Powadztwa 0 ustalenie istnienia stosunlnt
pracy: Pra,vo do wystqpienia z takim po
w6dztwem przysluguje nie tylko samej
osobie zainteresowanej, ale r6wniez in
·pektorom Parlstwowej Inspekcji Pracy.
,Tcieli sqd pracy stwierdzi w konkretnej
sytuacji istnienie wszystkich prawnych
eech stosllnl<u pracy w6wczas wyda wy-
rok stwierdzajqcy istnienie stosunku pra
ey, wraz z wszystkimi tego konselnvencja
mi i niezaleznie od tego jak'l nazwt< nosila
zawarta umowa.
Warto 0 powyzszych regutach pami~
tac i miec swiadomosc, ze w relacjach z
pracodawcq nie Illusimy bye bezbronni i
skazani na je-go laskt; i nielask~.
Michal Bielinski

Kronika policyjna
W ntiesi,!cu StyC.znill nasielscy pulicjanci za
konczyli sledz1wQ w sprawic wianlUJl do domk6w
letniskowych I1ud·Wkrq. Szajka w!amywaczy do
konywala kradziezy na terenie Cieksyna i okolic
przez 0 t<ltnie dwa lata. Aresztowani zostali bra
cia Strmislaw i GrzegOI-z Sz. - mieszkancy gminy
FtoJlsk, ktorym udowodniono ponael20 wlamml
i kradzieie na kwot? pnekraczajijc<\ 20.000 zl.
Cz~§c zlodziejskich fan tow zdolano odzyskac.
1.OJ. upa mlodocianych chuliganow L. oko
lie t,1azewa dokonala pobicia kilkll mieszkan
cow tej micjscowosci kt6rzy nie chc;ieli dopu
scic do zamalowania okien farbq. Teden z po
szkodowanych lOstal z og61nymi obrazeniami
odwie".iony do szpitnla.

3.01. l1a J omisariat policji zg!oszono f<3k( ii
mieszkaniee Nasielska Krzysztof K. na podsta
wie sfalszowanego zaswiudclcnia 0 zatrlldnie
niu wytudzil w punkcic sprzedazy 3 Iclefony
kom6rkowe wartosci 1400 zl.
Fo 01 nieznani sprawcy c1okonali wlamania do
b
ku plebani parafii sw. Katarzyny w Piesci
rogach. Skmdziono laptopu i del'oeler "Cy[m +"

H.6wniei. tego dnia w godzinaeh wieczornych
patrol polcji drogowej zatrzymal do kontroli
Dariusza M, - mieszkanca Warszawy kierlljqee
go "Polonct;cm" W wynikll przeprow, dzonego
bo1dania policjanci slwierdziLi II kierowey 2,36
promila alkoholll w wydycbanym powietrzu_
Pijanemll kierowcy zatrzymano prawo jw:dy.

Nocq 7/8.01. IV Krzycz 'aeb - Zabiczkaeh z
nie zamkni~tcgo pomieszczenia gospodarcze
go zostala skradziOlla irebna klacz ma§ci gnia
dej war10sci 5000 z1.

8.01. w rejonie stacji PKP w Nusiclsku clwaJ
sprawcy po lVybiciu szyby w sumochodzic" Fiat
126p" skradli torchk" z dokumcnlami i pic
niydzmi w kwocie 600 zL
Nocq 8/9 W MiE;)koszynkll dokonano wlaJJw
nia do sklepu SpOlywczCgo slzCjd ~kradziono
kav/~. konscrwy, papierosy a I~cznej wartoSc'
3800 2L W wyniku podjl(tych ciziatan operucyj
nych \I,ta]ono sprawc9 przeSl<epstwa, Okazal
si y nim PiOlr S, kt6ry zoslal na wl1iosek policji
tymczasowo ,reszlowuny. Jednoczcsnic adz. 
skana czQsc skradziOI ego lowaru.
15.01 w Nasiclsklllla tercnic osiedla Wur
szawska c!okonano rozboju nd mieszkance
tego osicdlu. Pl~y uzyciu gnzu obezwladniajq
ccgu oszolomiono id'lcCj do domu kobid y i
zabrano jcj torebk y z dokumcntami i picnic;dz
mi oraz teleron komorkowy. W wyniku prze
prowadzonych dzialan policja ustalila sprow
ttlW - okuzuli si<;: l1imi mieszkaf1Cy gmin Po
micchowck i Nowy Dwor Mazowiceki. D(Jko
1ywali ani towniei rozbojllw nu tetenic swe
go miejsea zilmicszkania. Nil wniosc)z policji
zostoli tyrllcZaS()IVO ar sztowani przez S2jd
]{cjonowy.
18.01. w NasieJ ku z parkingll pn:y ul. Stu
rzyllskiego nieznany sprawca skradl " Fiala
126p" warlosci 6500 z!.

25.01. zgloszono na komisariat policji fakt
wlamania i krudzieiy z posesji poloionej w
Chlcbiolkaeh. Nieznany sprawca wszecll cia
domu przez okno stryehov.'e i skradl ekspres
do kawy, wiez~ ,.Panusonic", wiertla 0 l1jcz
nej wartosci 5100 L.I. Hi> szkod~ mieszkarka
Warszawy,
27.01 w god7.inach rannyeh na terenie za
kladu .. Metal-Market Bis " w Nasielsku wy
danyl siy snUCrlclny wypadek Poclczas wyl<l
dunku maszyny do rozdrabnianiu melJJll przy
gnicciony przesuwanq maszynq zostal 35-lel
ni Slawomir W. Najprawdopodobniej zdi'lrze
nie spo\Vodo\vanc zosw!o nieostroinosci'l po
szkodowancgo.
27, OJ w Nowel Wronie popclnl samob6j
slwo 60-Jetni mieszkanil'c lej mieiscowoscL
H6wlliei lego dnja w Nasielsku na uL P10ll
skiei w bezposrednim pOScigll zatrzymany zo
stu! przcz patrol po]icji DMiusz R. UsilO\va!
on dokonac wlamania do sklepu spozywczego
znajdllj'lcego ~i~ przy lej ulicy.
ZatrzyrmlilY byl jui kar~ny Zil podobnc prze
stc;pstwa i przcbywa! nn IVolno' ci na warunko
wym zwolnicniu. S'jd Hejollowy zaslosowal
'l'iObcc rccydywisty arcszt tyn czasowy.

20.01 w Cieksynie dwie kobiely narodo\\'o

Noell -;4.02 w Andzinie nieznani spr<Jwcy
skradJi z punktu wymiany 30 bu tli gazQwych
ll-kg wartosci 4600 zl.

wy!udzily i skradty naiwllcj micszkance lej micj
scowoscJ w " lrahic Ic(;zenia" pi~niqdz(; ktare
ona s(Jmu pod,tla w kwocit: J O.OOOzPoJicj:"(
oslrzega wszystl<ieh przcd niezl1anymi 1 prz 
padlowymi " uzdrowiciclarni " ezy "biocncr
golerapeutami" zw!aszeza obccj narod(.)woki.
Nie dajmy silt nubi rae n" cudowne lWJ'<lcjc ezy
wqtpliwej ja]msci zabicgi lccznicze.

6.02. w Borkowie patrol policii drugowej za·
lrzymal do konlroli kierlliqccgo samochodem
lllieszkanca PomicchowJ<Cl Jamrsza B. Badanie
alkometrem stwicrdzilo u kOl1lrolowancgo 1,1
promiln alkohoJu w wydychanyl11 powil:trzu.
j ielrzezwy kierowca ,lracil prawo jazdy a do
chodzcnie prowadzi Komisariat Policji w Na
siclskll.

sci cygaJ'lskjcj padaj'le si~ za .. lli;drowiL'ielki "

SlIlD,. lll()

"Czerwona planeta"

"Cela"
Seryjny mordcrca, Carl Slargher, maj'lcy na
sumieniu wiele maltrelowanych przed zgladze
niem mlodych kobicl, zostaje lIj~'ly. Wiadnll1o,
ic ostalnia jcgo oriara jeszcze iyje Zostalo
bardw niewiele czasu na odnalezienic jej i L1ra
!O\vanie, St<lrghera laS nie Illoina puc lu chac,
bo pozostaje w spiijczcc. /I,gent fBI Peter No·
vak odnajdujc wic:c psycholog dzieci",cq, Cn
therine Deane, prowadz,\c~ cksperyrnentalnc
tempic rnctod q wchodl.cnia w podswiadolllosc
pacienla za pomoc'l specjalnego komplltero
wego srrz~lu. Catherine wiedzl\c, ie tylko ad
niej Lulczy, ezy uwiyz.ioni:\ gdlid kobiela prze
zyjc, zgadza si« na podj«cie eksperymcnl U z
niebezpiecznym pSyChOPdlq, choc moze to bye
dla nicj groine.

Repertuar rdIDOwy

liino ,,Niwa"
luty -

Dlarze~

23-25.02.200l.
"Pm:1< r.. l" prod. USA godz.l 700

"Ccla" - sensacyjny prod. USA gudz. 1900
02-04.03.2001.
"Czerwona plancta" - science fiction prod. USA
godz.18 iXJ
09·11.03.200 l.
"Poznaj mojego Hltf'
komedia prod, USA godz. ] Boo

Reiyseria Tarsem. wykonawcy: Jennifer
Lopez, Vince Vaughn, JaM Weber. Czas
projekcji 109 min.

GABINET MASAZu
leezy:
choroby kr~goslupa
bole glowy
bole reumatyczne
Czwartki w godz. 14-17
fuJ6tdzieinia Inwalid6w Telmet
Tel.O 606 832 524
LEKARZ SPECJALI TA
NEUROCHIRURG

W roku 2050 Ziemia z.nal, z.Ja siQ w obliczu
nieodwracalllcj ckologiczn<;j katastroly. PowsLal
jednak program lImozliwiajqcy zasiedJenie Mm
sa, Do prodllkC]i (Jenu wyzyskano jeden z galun
k6w ald,. Ak staeja na 1ar~ic nk dziala \V spos6b
zadawalajqcy. Ze spccjalng misj'l wynlSZ<1 wi~c
tarn szdciu aslro laut6w. W slJad zaJogi llprou
niej wchad~: dos\ iadezony pilol Gallagher, San
len drugi pilot, twardy facet, naukowieC Burcht:;
ml, mlody speejalista - biolog PCllcngil i weWTan
IOlOW kosmicznych - Chanyila , kl6ry ad lat w
kosillosie szuka slad6w 'Gaga. Podclas lqdowa
nia na Marsie dochodzi do dramatycznego wy
padkll: sprzE;l badawczy oral slllUjcy do l'lczno
sci ule a zni~lczcnil1. Awmii ulega takie kompu
ter AIMEE, ktory mlal pomagac Vol pracy na pia
nedc, W clodatku bUZil Z zapasami tlenu i iywno
sci jest takic zniszczona. KosnlOnauci wczynaj'l
walk~ 0 przetrwanie na planecie, l(lora bye moic
we,de nie jest niezarnieszkana....
Rczy~cria f\ntony Hoffman. Wykonawcy: V<..!
reilmer, Came-Anne Moss, Tom Sizemore, Czas
prolekcii 106 min.

KRZDYTYSAMOCHODOWE
UBEZPIECZENIA ZYCIOWE
I MAJATI{OWE
USt GI

KSI~GOWO-FINANSOvVE

FIJALSKA LZSIETA
TEL. 023 6912312
NASIELSK
KOM.0603 87 38 97
UL. KR~TA 3

05~190

(ff> Sprzedam

dz;atk~ 0 pow. 2 ha w Pniew'
(przy szosie Put1uskiej) tel. 0-606 345 607

Jaroslaw Andrychowski

(jf' Sprzedam mieszkanie M4 pow. 60m 2

Przyjmuje pacjent6w
w pierw8zq i trzeciq sobot(f mies;qca

osiedle Warszawska tel. 0 600 296 212
0-23 69 31 440
(ff' Sprzedam zagospodarowanq dZiafk~
pracowniczq tel. 69 12024

w godzinach rfJO-11f11

w Gabinecie Lekarskim w Nasielsku
~:::::======u=J.=W=is=-n=io=w=·=a=1~1====== (if' S przeda
m dziatki budowlane
2

r

Arc",l-eek-e wn,/-erz pD~eCo,

1

PRO J EKTY
WYKONANIE

~

-

MONTAZ

Tel. 022838 21

KueHNlE

0 powierzchn i
700 m na Osiedlu PHsudskiego
kontakt po godz. 17°0 tel. 69 12 870

.,
.
(ff' Kupl~ dZla~k~ rekreacYJnq przy

..:?-' SYPIAL~IE
ul. Warszawskiej w Nasielsku tel. 6912735
£AZIENKI
(ff'1 SPRZEDAM MIESZKANIE 44M 2
"",t) PRZEDP.OKOJE
I TEL. 69 12985 PO 20°0 LUB
70
e_.o 606_?..50 341
L
06.04 586 967

(r

_--...c.=

---..L

.

..A....
.~

5 .••,DUD

Stanis1aw Wi~ck()wski
Ul. Kolejowa 8 Nasielsk
Tel. 691 23 47

Nowo otwarty GABINET USG
zaprasza na badania diagnostyczne
us Gjamy brz'uszncj, tarczycy, sutlu;w, !nost(f,ly
l.~ek. Med~TolTI •.I:-;7

Cho.ina
l'adjolog"
Spc>ldzjeln i;;l J n'\·v"t!ld6w )'P':'LMET
NASIELSK uL WARSZAvVSK. 47/49
informacje i zapisy tel. 691 22 31
Specjali~w

.

_

Przedsf~biorstv(o ProdukcYlno-Handlowe K.Gogolewski s.c.
85-1 Q(l NDsJelsk ". IllDflIook 7 lell023l6~l ~ 1S leV/ax 1023)6930630

Producent Rur PVC i Ksztattek PP kanalizacyjnych
Prowadzi sprzedaz hurtowq i delalicznq
artykulow hydrauliczno-sanitarnych firm:
Hydroplast; Kisan; Miedz; Ceramika sanitarna;
Cersanit; ,A,rmatura Krakowska; Kola; Idmar;
Purmo;
Klechniowska;Viessmann; Junkiers;
Fabryka lqcznik6w Radom; Ariston; Oras; Biawar;
Grundfos;Zawory; Wodomierze;
rynny;
Ekologiczne Kolly w~glowe; wyposarzenie lazienek; .
przydomowe oczyszczalnie sciek6w '

PRZYJDZ - SPRAWDZ
I KUP NAJTANIE]!!!
STANDARD

t;~z~t /(cy!t;tZ/l(} I;~/f(

Nasielsk, ul.Warszawska 18 A

ZatU//I a. I(a~ zaUJ~ze acla.lfe,1

'l'EltAZ lV SPUZEUltZv
rJ'I~lJwo~~r KO)J(tnK.nn~

~
WIZJA TV

Zapraszarny
Poniedziatek 
Sobota

piqtek od 6 oo do 20 00 godz.
od 8()(ldo 1 6[}() godz.

Kompleksowe rozwiqzania kanaliacji
i zewn~trznej, technik grzewczych i wodnych

wewn~trznej

...

--:

DOCIEPLANIE BUDYNKOW
TANIO I SOLIDHIE
1:eL 0

604 472 699
69 31 504

I

,-MATE IAlY
I BUDOWLA E
EMENT, WAPNO, PUSTAKI
CEGt..A KLINKIEROWA
STVROPIAN, STVROSUPREMA
WE.t...NA MINE
LNA, PAPA
OTWORV I OSCIEZNICE

USlUGI: ROZlADUNEK WIDLAKIEM
NAWOZY SZTUCZNE

R szard Br skiewicz
Nasielsk, uL Nowa Wies 27, tel. 691 2892
~-

--..

__._._--

nasielslttom_ul

label@emaD.net.pl

,P,H,U,"LABEL H-Nasielsk,ul ,Warszawska 13
I (pawilon GS I pi~~ro Iklatka)
te . 69 31 t15

---------~--
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TERMINARZ MECZY IV LIGI
ROZGRYWANYCH W NASIELSKU
1. ZEIK 2. ZBIK 3, ZBIK 4. ZmK 5, ZBr K -

GKS Strzegowo

OSTROWIA OSlrow

KASZTELEN Sierpc
MARKOWIA Marki
WKRA Zuromin
6, ZBIK - T~CZA PIOllS](
7, ZBIK- BI:.~I<.JTN[ G<tbin
~. ZEIK - MAKOWIANKA Ma.k6w

10.03.01.
2403.01.
07.04.01.
06.05.01.
19.05.01.
23.05.01.
02.06.0 I.

goJz.15\lO
godz.15\lO
godz.15 00

godz.16°O
godz.160J
godz.17°O

godz.17°O
09.06.01. godz.17°O

sobota
sobota
sobota
niedziela
sobola
sobota
sobota
sobola

TERMIARZ ROZGRYWEK L1GI ZAKtA06W
PRACY W HALOWEJ PllCE NOZNEJ
o PUCHAR BURMISTRZA NASIELSKA
I TERMIN 25 Juty 200lT. niedziela
i8.00
BUD·MET
- WIN-BUD
- POLlCJA
18.40
G. S.
godz. 19.20
URZI\D
- INSTAL
godz. 20.00
ELEKTROPAST
- SANIBUO
II TERM IN 01 marzec 2001r. czwarlel,
godz. 16.30
SANIBUD
 POLlCJA
godz. 17.10
G, S.
 INSTAL
godz. 17.50
BUD·MET
 ELEKTROPLAST
godz. 18.30
URZf\D
 WIN-BUD
III TERMIN 04 manee 2001r.niedtiela
godz. 18.00
BUD-MET
 SANIBUD
godz. 18.40
ELEKTROPLAST  POLICJA
godz. 19.20
URZJ\D
-G. S.
godz. 20.00
WIN-BUD
- INSTAL
IV TERMIN 08 manee 2001r. czwartek
godz. 16.30
SANIBUD
- VRZf\D
godz. 17.10
ELEKTROPLAST -INSTAL
godz. 17.50
BUD-MET
- GS.
guciz. 18.30
POLICA
- WIN-BUD
V TERMIN 11 marzec 2001r. niedzieJa
godz. 18.00
BUD-MET
- INSTAL
godz. 18.40
URZ.t\D
- POLJCA
gouz. 19.20
ELEKTRQPLST
- G. S.
godz. 20.00
SANIBUD
- WIN -BUD
VI TERMlN 15 manee 2001r. ezwa11ek
godz. 16.30
SA. !BUD
- INSTAL
godz. 17.10
ELEKROPLAST
- URZ.t\D
godz. 17.50
BUD-MET
- POLlCJA
godz. 18,30
G. S,
- WIN-BUD
VII TERJ\UN 18 marzec 2001 r. nied-ziela
godz. 18.00
BUD-MET
- URZAD
POL/CJA
- fNSTAL
godz. 18.40
gadz. 19.20
ELEKHOPLAST
- WIN-BUD
godz. 20.00
SANIBUD
- G. S.

godz.
godz.

SII)()fI:2lr
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Na pocz<ttku ]utego w nasiclskiej bali sportowej wznowiono spolka
nia brydiySlOW.
Po podsumowaniu rozgrywel, 0 "Grand Prix" Nasielska 2000 pu
char dla najlepszych brydzystow odebrali Stanislaw Sotowicz i Pawcl
Wroblewski. I ajlcpsz<l dziesiqtka otrzymala dyplomy. Organizatorem
cyklu rozgrywek "Grand Prix" jest Klub SporlO\vy Sparla, a nagrody
wr~czal prczcs klubu Gnegon Arciszewski.
Oto c-wlowa 10 Grand Prix Nasielska 2000;
1. Stanislaw Sotowicz
44 pkt
Pawcl Wroblewski
44 pkt
3. Tadellsz CzcrclTlllzynski
33 pkt
4. Teodor Brodowski
31,5 pkl
5, Marek R~becki
31 pk l
6, Piotr Kowalski
30,S pkt
Grzegorz Nowi(lSki
30,5 pkt
8. Janusz Czyiewski
29,5 pkt
9. Macief OSiJ1Ski
24 pkl
Dariusz Wydra
24 pkt

Po wr~czeniu nagr6d za rok ubiegly rozegrano pierwszy tu rniej z cy
klu "Grand Prix" Nasielska 2001, w klorym wzj~lo udzial osiem par.
010 'wvnil<i:

1.
2.
3.
4.

Jan~sz Czyzewski i Maciej Osinski
Tadeusz Czeremllzyriski j Dariusz Wydra
Vialdemar Gnatkowski i Janusz Wydra
Cezarv Brzozowski i Pawel Wroblewski

J6zef Dobrowolski i Zbigniew Michalski
6. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowinski
7. Adam Ban3siuk i Andrzej Zulinsld
Thodor Brodowski i Knyszto( Michnowski

84pkt(6f
71 pkt (56,s 10)
65pkt (51,6%)
63pkl (50,0%)
63pkt (50,0%)
61pkt (48,4%)
49pkl (38.9%)
49pkt (38,9%)

W sobote 23 lutego w Hali Sportowej w Nasielsku
odbed'l sie
MISTRZOSTWA WOJEW6DZTWA MAZO\VIECKIEGO
SENIOR6w I SENIOREK W TENISIE STQLQWYM

Z udzialem czolowycb zawodnik6w w kraju.
POczlltek Ulwod6w godz. 10.30

PILKA NOZNA

ORGANIZATORZY

URZ.'\D MIEJSKI W NASIELSKU

WYDAWCA;
W

SIPI()Il?lr

BRYDZ SPORTOWY

ZAPRASZAMY SYMPATYKOW PltKJ NOZNEJ
ORAZ SPONSOROW DO ZAKUPU NAGROD DLA DRUZYN,
ORAZ ZAWODNIKOW.

Zarz"d Micjski

~IPI()l?lr

NasicJsku
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