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OBRADOWAŁA RADA

Komisje Rady Miejskiej

XIII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się ze studenckim opóź-
nieniem o godz.15.15 29 września 2003 roku. Przewodnicząca
Rady – pani dr Katarzyna Rusek stwierdzając quorum i obecność
14 radnych potwierdziła prawomocność podejmowanych przez
Radę decyzji. Przyjmując porządek obrad radni zaakceptowali jed-
nogłośnie dodatkowe punkty obrad. Dotyczyły one uchylenia przy-
jętej na poprzedniej sesji Rady uchwały w sprawie zmiany zago-
spodarowania przestrzennego działki położonej przy ul. Cmen-
tarnej, uchwalenia jednolitego tekstu statutu SPZOZ w Nasiel-
sku oraz przyjęcie uchwały intencyjnej w sprawie projektu strate-
gii rozwoju gospodarki wodno – ściekowej na terenie wsi Cieksyn

i okolic.
Pan Bernard Dariusz Mucha – Burmistrz Nasielska przedstawił

radnym wyniki swoich prac podejmowanych w okresie pomiędzy se-
sjami Rady. Wiele z omówionych i przedstawianych spraw to działa-
nia długofalowe, których końcowy efekt będzie można dostrzec do-
piero za kilka lat, Takimi sprawami są przygotowanie budowy oczysz-
czalni ścieków i związany z nią budowa sieci kanalizacyjnej w Na-
sielsku i Pieścirogach, inwestycje drogowe związane z programem
budowy infrastruktury komunikacyjnej Nasielska - budowa drogi Na-
sielsk – Pieścirogi itp. Z działań bieżących Burmistrz poinformował o
wynikach  konkursu na stanowisko dyrektora samorządowego przed-
szkola w Pieścirogach, zamknięciu przyjmowania ofert kandydatów
na stanowisko skarbnika gminy, zakończeniu przygotowań do roz-
poczynającego się 1-go września nowego roku szkolnego a w szcze-
gólności przygotowania przewozu dzieci do szkół.

W dalszej części obrad radny Andrzej Zawadzki przedstawił pro-
blem zanieczyszczania miasta poprzez nieuporządkowane plakato-
wanie reklamy i ogłoszeń. Zaproponował przekazanie nadzoru nad

sprawami reklamy albo: właścicielowi słupów ogłoszeniowych, czyli
ZGKiM w Nasielsku albo Ośrodkowi Kultury, którego praca jest rów-
nież reklamowana na mieście - ogłoszenia i plakaty filmowe). Odpo-
wiadając na tą interpelację Burmistrz zapowiedział przygotowanie
kilku alternatywnych rozwiązań tego problemu na jedną z najbliż-
szych sesji Rady.

Seria głosowań Rady to zaaprobowanie przygotowanych w Komi-
sjach projektów uchwał.
Jednogłośnie uchwalono:przedłużenie funkcjonowania Zespołów
Szkół W Pieścirogach i Cieksynie,
- przyjęto stawki opłat za czynności urzędowe wykonywane przez
Urząd Miejski.
- przyjęto informację złożoną przez pełniącą obowiązki Skarbnika
gminy panią Jadwigę Zalewską o wykonaniu budżetu gminy za pierw-
sze półrocze b.r. oraz zaakceptowano proponowane zmiany w tym
budżecie.

Rada Miejska odpowiednią uchwałą wyraziła zgodę na zaciągnię-
cie kredytu, który przeznaczony zostanie na sfinansowanie remontu
budynku, w którym w niedługim czasie swoją siedzibę będzie miał
Urząd Miejski. Obecny budynek nie spełnia żadnych norm ani BHP
ani ppoż. i koniecznie niezbędnym staje się zapewnienie lepszych wa-
runków załatwiania spraw dla mieszkańców i pracy dla urzędników.

Pod koniec obrad radni wysłuchali propozycji hejnału, który na
swych wcześniejszych obradach zaaprobowała Komisja Kultury. Po-
stanowiono kontynuować prace przesyłając odpowiedni wniosek do
Komisji Heraldycznej M.S.W.i A. Jeśli zostanie przyjęty i zaopinio-
wany pozytywnie Nasielsk trafi do elitarnego grona miast, które po-
siadają swój oryginalny hejnał. Między innymi takimi miastami są
Kraków, Płock, Lublin oraz Pułtusk.

Tylko dwukrotnie w miesiącu sierpniu podejmowały pracę Komi-
sje Rady.

Pierwszym było posiedzenie połączonych Komisji: Infrastruktury
i Porządku Publicznego oraz Gospodarki i Budżetu Odbyło się ono 8
sierpnia 2003 roku.

Drugim było posiedzenie również połączonych Komisji Kultury,
Oświaty i Sportu oraz Komisji Gospodarki i Budżetu. Posiedzenie
odbyło się 28 sierpnia.

8 sierpnia nasielscy radni dokonali analizy warunków, jakie po-
winny niezbędnie spełniać przygotowywane przez Urząd Miejski pro-
jekty inwestycji, aby ubiegać się o pozyskanie środków finansowych
z funduszu SAPARD. Przewiduje się, że samorząd Nasielska przygo-
tuje inwestycje w zakresie budowy wodociągów na terenach podmiej-
skich i we wsiach. Po gruntownej dyskusji oraz bardzo szczegółowej
analizie składy połączonych Komisji postanowiły zaakceptować do
realizacji w okresie nadchodzących dwóch – trzech lat trzy zadania:
- budowę wodociągu we wsi Lelewo – Zaborze – o długości 10km i
135 odbiorcach wody
- budowę wodociągu we wsiach: Wiktorowo, Malczyn, Chlebiotki,
Stare Pieścirogi. Jest to inwestycja o długości sieci 21,5 km i dostar-
czy wodę do 108 gospodarstw.
- budowa wodociągu na trasie Głodowo – Kędzierzawice – Piano-
wo. Sieć o długości 21 km zaopatrzy w wodę 76 gospodarstw.

Jednocześnie jednogłośnie zaakceptowano wniosek o budowę
wodociągu we wsi Cieksyn o długości 8 km i 130 przyłączach. Wodo-
ciąg ten zapewni wodę na terenie działek rekreacyjnych położonych
nad Wkrą.

Drugie posiedzenie Komisji – tym razem Gospodarki i Budżetu
oraz Kultury, Oświaty i Sportu zwołano na dzień 28 sierpnia. Komi-
sje miały dokonać oceny funkcjonowania na naszym terenie Zespo-
łów Szkół. W gminie Nasielsk istnieją takie jednostko oświatowe w
Starych Pieścirogach oraz w Cieksynie. Po dyskusji postanowiono
zarekomendować Radzie Miejskiej projekt uchwały o przedłużeniu
okresu funkcjonowania obydwu Zespołów Szkół z jednoczesnym
powierzeniem kierowania placówkami dotychczasowemu kierownic-
twu.

1. Rolnictwo
Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Urząd Miejski organizują dla

rolników szkolenie na temat prawidłowego wypełniania wniosków
o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej. Fachowych porad udzielą
merytoryczni pracownicy Agencji Rynku Rolnego (ARR). W czasie
spotkania będzie można wypełnić wniosek. Potrzebne będą w tym
wypadku załączniki, tj. zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospo-
darstwa, a w przypadku dostawcy hurtowego także zaświadczenie
o ilości sprzedanego mleka  od 1 kwietnia 2002r. do 31 marca 2003r.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Urząd Miejski organizują wy-
jazd do Poznania na Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA –
FARM  2003. Impreza ta jest dla ludzi związanych z rolnictwem do-
skonałą okazją do poszerzenia wiedzy, zdobycia ciekawych informa-
cji oraz nawiązania korzystnych kontaktów. Na targach prezentowa-
ne będą cztery bloki tematyczne: hodowla, ogród, pole, rozwój wsi.
W blokach tych przewidziane są wystawy, seminaria, fora dyskusyjne
i warsztaty. Targi odbędą się w dniach 10 –12. 10. 2003r. Bliższych
informacji na temat wyjazdu udzielają w Urzędzie Miejskim w poko-
ju nr 6 panowie Arkadiusz Pniewski i Bogdan Ruszkowski.

Kontynuowane są kursy chemizacyjne. Aktualnie trwa organizo-
wanie kolejnej grupy. Są jeszcze wolne miejsca. Przypominamy, że
kursy te przygotowują rolników do bezpiecznego stosowania środ-
ków ochrony roślin. Szkolenie kończone jest testem. Osoby, które
pomyślnie zdadzą ten egzamin, otrzymają świadectwo ukończenia
kursu. Upoważnia ono do stosowania środków ochrony roślin o wy-
ższej toksyczności. Informacje i zapisy w Urzędzie Miejskim, pokój
nr 6.

Powiatowe Biuro Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnic-
twa  zajmujące się na naszym terenie systemem IACS (Zintegrowany
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System Zarządzania i Kontroli) mieści się
w Pomiechówku przy ul. Ogrodowej 6.  Tu
można uzyskać szczegółowe informacje do-
tyczące znakowania zwierząt (konie, krowy,
świnie, owce, jelenie i daniele). Biuro jest
czynne w godzinach 8.15 – 16.15. Kontakt
telefoniczny: (0–22) 765 02 17 i tel./fax  (0-
22) 765 02 16.

2. Inwestycje – wodociagi
30 lipca dokonano odbioru zbudowanego

wodociągu w miejscowościach Cieksyn i An-
dzin. Prace wykonał ,,HYDROBUD” z Ostro-
łęki. Wodę otrzymało 201 gospodarstw. Dłu-
gość sieci wynosi 14613m. Długość przyłą-
czy – 5 731m. Inwestycja kosztowała
745441zł (Gmina – 159 194, 59zł, mieszkań-
cy – 172 610zł, partycypacja gminy Nowe
Miasto – 63 636, 41zł, pożyczka z WFOŚiGW
– 350 000zł). Wodociągiem zawiaduje
ZGKiM.

Odebrano wybudowaną sieć wodociągową
w miejscowościach Krzyczki Żabiczki i Pnie-
wo. Jego wykonawcą był Zakład Usług Wod-
nych w Mławie. Sieć wodociągowa ma dłu-
gość 7 952m. Od tej sieci przyłączami o dłu-
gości 1 854m woda płynie do 57 gospodarstw
domowych.. Inwestycja kosztowała 397
037,09zł (Gmina–150 911,09 zł, mieszkańcy
– 51 500zł. Kwotę 194 626 uzyskano ze środ-
ków unijnych SAPARD).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej otrzymał  zlecenie o wartości 65
000zł na modernizację sieci wodociągowej w
Nasielsku na Osiedlu Piłsudskiego i wykona-
nie sieci wodociagowej w miejscowości Win-
niki.  Zadanie pierwsze zostało już zrealizo-
wane (430m sieci i 27 przyłączy o długości
216m). Przewiduje się, że inwestycja w Win-
nikach zostanie zrealizowana do 30 września
(650m).

Przygotowywane jest podłączenie III od-
wiertu do stacji uzdatniania wody (SUW)
w Jackowie. Opracowywana jest dokumenta-
cja projektowa, trwają też rozmowy z właści-
cielami gruntów, przez które ma przejść sieć.
Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej został złożo-
ny wniosek o przyznanie naszej gminie po-
życzki (udzielona została promesa na kwotę
84 000zł).

Opracowywana jest koncepcja programo-
wa (wytyczne technologiczne i przewidywa-
ne koszty) przebudowy części technologicz-
nej SUW w Jackowie. Wykonują ją: ABT Spół-
ka Jawna z Częstochowy (2 500zł)  i INSTAL
COMPAKT z Białegostoku (nieodpłatnie).
Planuje się, że na  zrealizowanie tej przebu-
dowy będzie zaciągnięta pożyczka z WFO-
ŚiGW (600 000zł). Wykonanie tego i opisa-
nego wyżej zadania pozwoli na poprawę za-
opatrzenia w wodę mieszkańców Nasielska

i okolicznych wsi.

3. Inwestycje – ulice i drogi
W poprzednim numerze Życia Nasielska

informowaliśmy o zakończeniu budowy uli-
cy Malinowej na osiedlu Piłsudskiego I. Prze-
kazujemy kilka danych uzupełniających tę in-
formację. Koszt budowy – 107 689,32zł. Za-
kres robót: jednostronny chodnik z kostki
Polbruk (szer. 2m), zjazdy do posesji, na-
wierzchnia asfaltowa (192m x 6m x 7cm).

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej wybudował nowy odcinek ul. To-
polowej. Wykonano zjazd z ul. Młynarskiej i
160m drogi o nawierzchni z pospółki. War-
tość robót 10 932,06zł.

Informowaliśmy już o planach budowy
chodnika przy ul. Warszawskiej (od ul.
Ogrodowej w stronę stacji paliw p. Czarno-
ty). Została wykonana potrzebna w tym celu
dokumentacja. Chodnik ma być budowany
przez Gminę (robocizna) i zarządcę drogi -
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
(materiały).

4. Inwestycje drogowe –
przetargi

Budowę ulicy Czereśniowej i kanalizacji
deszczowej w ul. Elektronowej prowadzić
będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
Mostowych z Płońska. Wykonawcę wyło-
niła Komisja przetargowa. Inwestycja bę-
dzie kosztowała 262 414,40zł.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na
modernizację ul. Siennickiej w Mogowie.
Na odcinku o długości 950m i szerokości
4,5m zostanie położona nawierzchnia bitu-
miczna grysowa o grubości 5cm. Wykona-
ne zostaną rowy odwadniające i sieć dre-
narska w ulicy.

Za kwotę 78 324 zł Biuro Projektowe Je-
rzy Żelech z Ciechanowa opracuje dokumen-
tację projektową na budowę następujących
dróg gminnych: Kątne (2 000m), Chlebiotki
(2 500m), Psucin ul. Lipowa (1200m), To-
ruń Włościański (2 150m). Wykonawcę do-
kumentacji wyłoniono w wyniku przeprowa-
dzonej procedury przetargowej w trybie za-
pytania o cenę.

5. Inwestycje oświatowe
Rozpoczął się III etap rozbudowy Szkoły

Podstawowej w Nasielsku. Za sumę 314
079,79zł wykonane będzie II piętro budynku
z dachem, elewacją i instalacjami odgromo-
wymi. Prace prowadzi Przedsiębiorstwo In-
stalacyjno – Budowlane p. Truszkowskiego.
Przewiduje się, że prace zostaną zakończone
do 30 stycznia 2004r.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony

na wykonanie stanu zerowego budynku sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Dębinkach. Przewiduje się, że prace zostaną
wykonane do końca listopada 2003r.

W ramach środków dodatkowych uzyska-
nych z MEN ogłoszony został przetarg nie-
ograniczony na remont pokrycia dachowego
budynku szkolnego Zespołu Szkół nr 2 w Pie-
ścirogach Nowych. Przewidywany termin za-
kończenia prac – 29.11.2003r.

6. Wykopaliska
Pod patronatem Instytutu Archeologii

i Etnologii PAN prowadzone są już po raz
trzeci prace badawcze na nasielskim ,,Kop-
cu”. Nadzór nad nimi sprawuje wicedyrektor
Instytutu doc. dr hab. Marek Dulinicz, a  bez-
pośrednio na stanowisku archeologicznym
kieruje nimi mgr Mariusz Błoński. Prace na-
ukowców i pomagających im studentów

z WSH w Pułtusku i Uniwersytetu im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego mają na celu
prześledzenie konstrukcji obronnych grodu
nasielskiego oraz ustalenie jego chronologii.
Inicjatorem badań był dyrektor LO mgr Zdzi-
sław Suwiński.

7.  Nowi kapłani w parafiach
ziemi nasielskiej

Okres wakacji to czas zmian osobowych
w parafiach diecezji płockiej. Poważne zmia-
ny kadrowe miały miejsce w parafiach, które
działają na terenie naszej gminy.

Wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w
Nasielsku został mianowany ks. mgr Andrzej
Rosiak, który do tej pory był wikariuszem
parafii pw. MB Fatimskiej w Ciechanowie.
Z Nasielska odszedł ks. mgr Zbigniew Mil-
czarek. Został on mianowany wikariuszem
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parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie.
Wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny w

Nasielsku (Pieścirogi) został mianowany ks.
mgr Marek Dyga, który do tej pory był wika-
riuszem pw. św. Floriana w Poniatowie.  Za-

stąpił ks. mgra Mirosława Borkowskiego, któ-
ry został mianowany wikariuszem parafii pw.

św. Szczepana w Bądkowie.
Wikariuszem parafii pw. św. Doroty

w Cieksynie został mianowany ks. mgr Zbi-
gniew Cichewicz, który do tej pory był wika-
riuszem parafii pw. św. Andrzeja Apostoła

w Lubowidzu. Zastąpił ks. mgra
Rafała Gutkowskiego, który został
mianowany wikariuszem parafii
pw. Chrystusa Zbawiciela w Prza-
snyszu.

Wikariuszem parafii pw. św.
Anny w Pomiechowie został mia-
nowany ks. mgr Paweł Sprusiński
– neoprezbiter. Zastąpił ks. mgra
Tomasza Ozimkowskiego, który
został mianowany wikariuszem
parafii pw. św. Wojciecha w Racią-
żu.

8. Pielgrzymka
Sierpień to czas pielgrzymek.

Od kilkunastu już lat wierni z zie-
mi nasielskiej do stóp Jasnogórskiej
Pani wędrują z Płocką Pielgrzymką
Pieszą. Grupa błękitna, której prze-
wodził ks. Dariusz Multon, skupia-
ła głównie pielgrzymów z dekana-
tu nasielskiego i zakroczymskiego.
Było ich 240. Duchowym wspar-
ciem na całej trasie pielgrzymki słu-
żył również proboszcz parafii pw.
św. Doroty w Cieksynie ks. kano-

nik Józef Szczeciński.
AZ.

Rok szkolny 2003/2004 rozpoczęty
1 września 2003r. w naszej gminie do

szkół, dla których organem prowadzącym jest
samorząd gminny, czyli do 3 gimnazjów,
7 szkół podstawowych, 1 szkoły filialnej po-
wędrowało 2806 uczniów. Z tej liczby - 1797
osób to uczniowie szkół podstawowych,
a 1009 to uczniowie gimnazjów. Dla 297 gim-
nazjalistów był to pierwszy dzień nauki w
nowej szkole. Na ich miejsce do szkół pod-
stawowych (do klas pierwszych) przyszło
mniej uczniów, bo tylko 259. Na zajęcia w
klasach zerowych uczęszczać będzie 227
,,kandydatów” na uczniów. Zestawienie tych
trzech liczb wyraźnie świadczy o nadciągają-
cym niżu demograficznym.

Wszyscy uczniowie ,,gminni” zorganizo-
wani są w 128 klasach (90 w szkołach pod-
stawowych, 38 w gimnazjach). Średnio
w gminie na jedną klasę przypada 21 uczniów
(26 w gimnazjach, 19 w szkołach podstawo-
wych). Porównałem też średnią ilość uczniów
w klasie w klasach pierwszych. Klasy w  gim-
nazjach mają po 24 uczniów, a w szkołach
podstawowych po 16 uczniów.

W tym roku szkolnym z dziećmi pracować
będzie około 223 nauczycieli. W zdecydowa-

nej większości są to nauczyciele z wyższym
wykształceniem.

Dane, które podajemy, mogą być obarczo-
ne pewnym błędem. Były one zbierane w
pierwszym dniu nauki i nie odzwierciedlają
wszystkich zmian, jakie mogły zajść w pierw-
szych dniach września.

W czasie wakacji we wszystkich szkołach
trwały intensywne prace porządkowo – re-
montowe, a nawet budowlane. W większości
za wykonane zadania płaciła Gmina.

W szkole w Dębinkach terakotę położono
na dolnym i górnym korytarzu, schodach wej-
ściowych i w punkcie dożywiania.  W punk-
cie tym położono również glazurę. Wymalo-
wano też elementy drewniane dachu i we
wnętrzu budynku.

W szkole w Popowie Borowym rodzice
i pracownicy szkoły wymalowali 3 sale lek-
cyjne i korytarz.

W szkole w Budach Siennickich wykona-
no elewację na budynku szkoły, pomalowa-
no dach, wymieniono rynny i rury spustowe,
wyremontowano korytarze.

W szkole podstawowej w Nasielsku remon-
towano i malowano łazienki, położono 85 m

podłogi PCV, uzupełniono płytki na podło-
gach w klasach, wymieniono odpowietrzenie
centralnego ogrzewania, uzupełniono oszkle-
nie okien, udrożniono kanalizację. Trwa roz-
budowa szkoły.

W szkole w Pieścirogach odnowiono 5 sal
lekcyjnych, korytarze, świetlicę i łazienki.
Przemurowano 2 futryny drzwiowe, napra-
wiano ławki i krzesła.

W szkole w Cieksynie odnowiono salę gim-
nastyczną, świetlicę, dwie pracownie, kory-
tarz i klatkę schodową.

W szkole w Nunie wymieniono drzwi wej-
ściowe (2 sztuki), zmieniono podłogę w kla-
sie, uzupełniono oszklenia okien. Prace wy-
konali rodzice.

W szkole w Pianowie wyremontowano
schody wejściowe i boczne, wymalowano sale
lekcyjne.

W Zespole Szkół nr 1 w Nasielsku wyma-
lowano korytarze, położono terakotę w łączni-
ku, wyremontowano łazienki, wymalowano
lamperię w budynku gimnazjum, położono
kostkę brukową przed wejściem do budynku.

Analizował AZ

Konkurs
fotograficzno –

historyczny
Polska to kraj przydrożnych krzyży, figu-

rek i kapliczek. Trwa to od niepamiętnych cza-
sów. Wciąż powstają przy naszych drogach
nowe obiekty kultu, wciąż też wiele z nich
bezpowrotnie odchodzi w nicość. Dlatego też
Nasielski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Nasielskiej ogłaszają konkurs
fotograficzno – historyczny. Pragniemy utrwa-
lić na zdjęciach jak największą ilość
przydrożnych kapli- czek z terenu na-
szej gminy. Być może efektem
konkursu będzie album, w którym
zamieścimy na- grodzone zdjęcia
i ich opisy.

Dlatego, do- póki jest dobra
pogoda, foto- grafujmy przy-
drożne krzyże, figurki i ka-
pliczki. Na- stępnym eta-
pem konkursu jest zbieranie
informacji na ich temat. Im
lepiej będą one udoku-
mentowane, tym więcej otrzyma-
my konkurso- wych punktów.
P u n k t o w a n a będzie też do-
kładność okre- ślenia miejsca,
gdzie dany obiekt się
znajduje.

Oczekuje- my więc na
trzy rzeczy: zdjęcie na błyszczącym papierze
w formacie 13x18: informacje o historii da-
nego obiektu; określenie miejsca, gdzie dany
obiekt się znajduje (np. mapka, plan). Ter-
min nadsyłania prac na adres naszej redakcji
upływa 1 stycznia 2004r. Przewidziane są cen-
ne nagrody.

Organizatorzy
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KRONIKA  POLICYJNA
4 sierpnia dokonano włamania do garażu położonego na posesji

przy ulicy Małej. Złodziej skradł motorower „Romet”. Podjęte przez
policję czynności pozwoliły ustalić amatora dwóch cudzych kółek.Oka-
zał się nim Krzysztof D. mieszkaniec Nasielska.

6 sierpnia nieznany sprawca skradł stojący na posesji przy ul. POW
w Nasielsku rower górski wartości 500 zł.

8 sierpnia na Komisariat Policji w Nasielsku został zgłoszony przez
poszkodowanego – Z-d Energetyczny fakt kradzieży 1200 m napo-
wietrznych linii energetycznych we wsi Głodowo oraz 430 m napo-
wietrznych linii we wsi Krzyczki.

Nocą 8/9 sierpnia na próbie włamania do sklepu spożywczego przy
ul. Kilińskiego w Nasielsku został zatrzymany przez policję notowa-
ny już wielokrotnie w kartotece policyjnej Damian P.

Nocą 11/12 sierpnia nieznany sprawca włamał się drewnianej szopy
gospodarczej na jednej z posesji w Jaskółowie. Złodziej skradł piłę
spalinową „Hungswarna”

Nocą 15 /16 sierpnia nieznany sprawca dokonał włamania do za-
parkowanego przy ul. Broniewskiego w Nasielsku „Forda Mondeo”
Złodzieje po wybiciu szyby w aucie skradli radioodtwarzacz „Sony”

17 sierpnia w miejscowości Borkowo doszło do incydentu, w któ-
rym pobili się mieszkańcy Cieksyna i kilku przyjezdnych, którzy oka-
zali się być mieszkańcami Ludwikowa gm. Joniec.

Nocą 23/24 sierpnia w miejscowości Borkowo nieznany sprawca
skradł z terenu działki rekreacyjnej betoniarką wartości 1050 zł.

24 sierpnia na trasie Borkowo – Dobra Wola 5 nieznanych męż-
czyzn dokonało pobicia 3 mieszkańców z gminy Błonie. Poszkodo-
wani zostali pozbawieni przez napastników przedmiotów osobistych
i dokumentów.

26 sierpnia nieznany sprawca skradł stojący przed sklepem „Mer-
kury” przy ul. Kościuszki rower górski wartości 400 zł.
Nocą 28/29 sierpnia nieznani sprawcy dokonali włamania do domku
letniskowego w Cieksynie skąd skradli telewizor, butlę gazową i inne
przedmioty o łącznej wartości 1100 zł.

1 września nieznani sprawcy dokonali włamania do domu w Pau-
linowie skąd skradli pieniądze oraz alkohol.

W nocy 2/3 września został skradziony przez nieznanych spraw-
ców zaparkowany przy ul Nowa Wieś samochód marki „Polonez”
Pojazd ten został odnaleziony przez policję na parkingu w Pomie-
chówku.

W nocy 3 / 4 września nieznani sprawcy skradli aluminiowe ele-
menty podtrzymujące ogrodzenie  na wysypisku śmieci w Jakóło-
wie.Łącznie skradziono 87 szt. elementów.

Pijani na drogach
Bardzo niepokojąca jest statystyka zatrzymywanych na terenie

naszej gminy kierowców, u których podczas kontroli stwierdzono
zawartość alkoholu w organizmie.

Czy to kompletny brak wyobraźni skutków spowodowanych po
pijanemu wypadków drogowych, czy olbrzymia głupota i bezsensow-
na brawura powodują, że kierujący pojazdem siadają za kierownicę
po wypiciu kilku kieliszków alkoholu lub piw. Niekiedy przewożą w
samochodzie całe swoje rodziny w tym małe dzieci.

W przeciągu 4 tygodni sierpnia i jednego września u 10 osób kie-
rujących różnymi pojazdami stwierdzono w organizmie alkohol.

4 sierpnia w Nasielsku jadący rowerem ul Młynarską Wiesław K.
miał w organizmie 1,19 i 1,29 mg alkoholu.

15 sierpnia kontrola drogowa wykazała u jadącego ul. Warszawską
rowerem Adama L. stan nietrzeźwości. Alkomat wykazał 1 mg alko-
holu w wydychanym przez rowerzystę powietrzu

Również tego dnia zatrzymany do kontroli drogowej rowerzysta
Kazimierz J. Okazał się być nietrzeźwy. Stwierdzono 1,37 i 1,45 mg
alkoholu.

17sierpnia kontrola kierującego na ul. Płońskiej samochodem
„Ford” Mariusza N wykazała, że jest nietrzeźwy. Stwierdzono u nie-
go 1,12 i 1,03 mg alkoholu.

19 sierpnia w Krzyczkach skontrolowano kierującego „Polonezem”
Jana S. Wyniki badania alkomatem wykazały 1,05 i 1,18 mg alkoholu

23 sierpnia na ul Kilińskiego w Nasielsku zatrzymano do kontroli
drogowej jadącego rowerem Kazimierza J. Rowerzysta okazał się być
pod „dobrą datą” Stwierdzono u niego 1,47 i 1,16 mg alkoholu, co
daje 2,94 i 2,32 promila alkoholu we krwi. Jest to już drugie zatrzy-
manie podczas jazdy po wypiciu alkoholu w sierpniu!

28sierpnia w Chrcynnie zatrzymano do kontroli drogowej jadące-
go rowerem Stanisława K. Kontrola alkomatem wykazała 1,93 i 1,44
mg alkoholu! w wydychanym przez rowerzystę powietrzu.

31 sierpnia skontrolowano jadącego „ Polonezem” przez ul. War-
szawską Jarosława T. Alkomat wykazał alkohol  w wydychanym przez
kierowcę powietrzu. Było to 0,91 i 0,98 mg

4 września podczas kontroli drogowej kierującego „ Fiatem
126p”Jana W. stwierdzono stan nietrzeźwości – alkomat wykazał 1,12
i 1,14 mg alkoholu.

8 września u jadącego ulicą Piłsudskiego „Polonezem” Pawła D.
stwierdzono podczas kontroli drogowej 0,80 i 0,89 mg alkoholu
w wydychanym powietrzu.

Zestawienie zebranych pieniędzy
na renowacje – remont

grobu Nieznanego Żołnierza
na cmentarzu w Nasielsku.

Wpłynęło na konto w B.S 1400,00 zł
Ze zbiórki 3115,00 zł
Wpłynęło ze składek kombatantów

1485,00 zł.
Suma zebranych środków 6000,00 zł.

W dn. 15.07.2003r. zebrane pieniądze
zostały przelane na konto Urzędu

Miejskiego w Nasielsku.

Zarząd Koła Związku Kombatantów
i Byłych Więźniów Politycznych

Koło w Nasielsku
składa serdeczne podziękowanie

wszystkim sponsorom,
dzięki którym doszło do renowacji

Grobu Nieznanego Żołnierza
na cmentarzu w Nasielsku
oraz Panu Burmistrzowi

i Radzie Miejskiej.

Zarząd Koła Kombatantów
w Nasielsku

Serdecznie dziękuję Państwu
Ewie i Krzysztofowi Poszepczyńskim

z Chrcynna
za przekazanie zestawu komputerowego

dla potrzeb naszej biblioteki.
Dyrektor Stanisław Tyc
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Proboszcz największej parafii
Różnie można mierzyć wielkość parafii.

Najczęściej, aby tego dokonać, posługujemy się
danymi określającymi ilość wiernych, kapła-
nów lub rozległość terytorium. A tak napraw-
dę, to nikt nie wie, która parafia w świecie jest
największa, ani która jest najmniejsza. Niekie-
dy jest tak, że parafia może być jednocześnie
i jedną z największych i jedną z najmniejszych
jednostek administracyjnuch Kościoła. Tak

zdarzyło się w przypadku parafii w Permie na
Uralu, której proboszczem był ks. prałat An-
drzej Grzybowski. Terytorium parafii jest dużo
większe niż cała Polska. Na tym obszarze był
do niedawna tylko jeden kapłan i niecała pięć-
setka wiernych. Podane tutaj dane ulegają
ostatnio  zmianie. Przybywa kapłanów, przy-
bywa wiernych, powstają nowe parafie.

Ktoś może zapytać, dlaczego nasze małe,
prowincjonalne pisemko interesuje się odległą
parafią leżącą gdzieś daleko na wschodzie na
samym krańcu Europy. Otóż są dwa powody
tego zainteresowania. Pierwszy to ten, że pro-
boszcz tej parafii ks. prałat Andrzej Grzybow-
ski jest naszym ziomkiem (pochodzi z Pomie-
chówka). Drugi powód ma podtekst historycz-
ny. Po powstaniu styczniowym do guberni per-
mskiej zesłano wielu synów nasielskiej ziemi
za to, że chcieli żyć w wolnym kraju. Więk-
szość z nich nigdy nie wróciła już do Ojczy-
zny. Być może wśród obecnych członków pa-
rafialnej wspólnoty w Permie są także ich po-
tomkowie. Sprawdzenie tego wymaga jednak
żmudnej pracy badawczej.

Ksiądz prałat Andrzej Grzybowski rocznik
1954 szkołę podstawową ukończył w Pomie-
chówku, a szkołę średnią – technikum mecha-
niczne w Warszawie. W roku 1975 wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego w Płoc-
ku. Ukończył je w roku 1981. Jako wikariusz
pracował w Szelkowie, Wyszkowie, Lekowie,
Rypinie, Płocku (Radziwie) i Krasnosielcu.
Gdy był w tej ostatniej parafii, nastąpiły zmia-
ny w granicach diecezji. Parafię Krasnosielc
włączono do diecezji łomżyńskiej.

Marzył o pracy duszpasterskiej na terenie
byłego Związku Radzieckiego. Łomżyński bi-
skup ordynariusz pozytywnie odpowiedział na

jego prośbę  i przystał na jego wyjazd z kraju.
Potem był krótki kurs przygotowawczy
w ośrodku pallotyńskim w Świętej Katarzynie.
W 1993r. wyjechał do Moskwy do arcybisku-
pa Tadeusza Kondrusiewicza administratora
apostolskiego dla katolików w europejskiej czę-
ści Rosji. W tym czasie na tym olbrzymim te-
renie, większym niż Europa, było tylko 30 księ-
ży katolickich. Ksiądz arcybiskup skierował

księdza An-
drzeja do
P e r m u .
I  tak został
p r o b o s z -
czem jednej
z najwięk-
szych para-
fii w świe-
cie. A, tak
naprawdę,
to tej para-
fii nie było.
Od 1936r.
parafia fak-
tycznie nie
istniała -
ówczesne-
go księdza
wywiezio-
no do łagru,
g d z i e
w k r ó t c e

zmarł, a kościół oddano obwodowemu Towa-
rzystwu Głuchoniemych. Urządzono w nim
klub i wyświetlano filmy. Za modlitwę i roz-
mowę po polsku groziła śmierć.

Tak było aż do śmierci Stalina. Potem sytu-
acja trochę się poprawiła, ale nie dla katoli-
ków. Dla
tych odwilż
przyszła do-
piero w la-
tach rządów
Gorbaczo-
wa. Planowa
i do tego bru-
talna ateiza-
cja sprawiła
jednak, że
kilka poko-
leń wycho-
wanych bez
Boga nie od-
czuwa po-
trzeby przy-
należności
do wspólno-
ty religijnej.
Sytuacja ta
ulega poprawie. Odradza się świadomość na-
rodowa i religijna.

Z inicjatywą odtworzenia struktur parafii
sprzed 1936 r. wystąpili Niemcy. Na tej ziemi
zamieszkali stosunkowo niedawno. To zesłań-
cy i potomkowie zesłańców z lat czterdzie-
stych. Do nich dołączyli potomkowie polskich
zesłańców. Ich przodkowie przybywali na te
tereny od  początków XVIII w. w kilku turach.
Ostatnie grupy przybyły tu w latach czterdzie-
stych ubiegłego wieku.

Kiedy tych ostatnich przywieziono na tere-
ny zachodniego Uralu, parafia już nie funkcjo-
nowała, a kościół wybudowany przez ich wy-
gnańczych poprzedników służył teraz ateiza-
cji. Tak było przez 57 lat, tj. do czasu, gdy na
prośbę niemieckich i polskich zesłańców oraz
potomków wcześniejszych zesłańców, arcybi-
skup Kondrusiewicz skierował do pracy
ks. prałata Andrzeja Grzybowskiego.

Myślę, że ksiądz prałat, podejmując się pra-
cy duszpasterskiej na terenie Rosji, nie do koń-
ca zdawał sobie sprawę z tego, co go tu czeka.
To, że często było i głodno, i chłodno nie było
największą uciążliwością działalności w tej roz-
ległej parafii. Te uciążliwości dzielił razem
z mieszkańcami tej ziemi. Nie dokuczał nawet
brak pieniędzy. Tych jego wierni prawie nie
mieli, bo albo nie płacono im tygodniami, albo
płacono w naturze (np. w cukrowni dawano
worek cukru). Rosja jest specyficznym krajem.
Rosji, jak pisał ksiądz Andrzej, rozumem po-
jąć się nie da. Próbuje pojąć ją sercem, ale jak
pisze, jest to bardzo trudne.

Serdeczne porozumienie panuje za to mię-
dzy księdzem i jego wiernymi. Są ofiarni, go-
towi do pracy i poświęceń. Po 9 latach pobytu
Księdza Prałata w Rosji można śmiało powie-
dzieć, że odniósł sukces. Parafia już istnieje.
Zmniejszyło się jej terytorium, bo przybyło
kapłanów (jeden z nich jest wychowankiem
Księdza). Odzyskano i odremontowano ko-
ściół. Nabożeństwa odprawiane są w jęz. pol-
skim, rosyjskim, niemieckim i łacińskim. Przy-
było i z każdym dniem przybywa wiernych.
Miejscowe władze, także państwowe, bardzo
cenią księdza Andrzeja. Cenią go także du-
chowni innych religii. Działa w Międzywyzna-
niowym Komitecie (katolicy, prawosławni, sta-
robrzędowcy, Żydzi, muzułmanie, ewangeli-
cy), który troszczy się o dobro miasta. Przy

kościele działa Centrum Kultury Polskiej.
Ks. prałat Andrzej Grzybowski przez ostat-

ni rok korzystał z urlopu zdrowotnego i prze-
bywał w Polsce. Wkrótce wróci do Rosji. Wie,
ze tam jest potrzebny i spodziewa się, że me-
tropolita moskiewski ks. kardynał Tadeusz
Kondrusiewicz pośle go na nową placówkę.
Pośle go tam tam, gdzie jest najtrudniej. Wier-
ni w Permie mają już zapewnioną duszpa-
sterską opiekę.

AZ
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CO NA TEMAT UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
WARTO WIEDZIEĆ ?

Wokół uzależnienia od alkoholu narosło
wiele miotów i nie mających wiele wspólne-
go z prawdą wyobrażeń. Oto niektóre z nich:
Alkoholicy piją codziennie i upijają się za
każdym razem.
Alkoholicy to ludzie z marginesu, degenera-
ci.
Alkoholizm dotyka tylko mężczyzn i to sta-
rych.
Alkoholicy to ludzie o słabej woli.
Alkoholicy to ludzie źli i niemoralni.
Alkoholizm to problem jednostki, gdyż alko-
holik pijąc szkodzi tylko sobie
I wiele innych.......

To były mity, które służą usprawiedliwia-
niu faktu picia alkoholu i pozwalają wierzyć,
że alkoholizm może dotknąć wszystkich tyl-
ko nie mnie. Fakty mówią co innego:

Po pierwsze alkoholizm jak i inne uzależ-
nienia są chorobami, które można i należy le-
czyć.

Osoba uzależniona wcale nie musi pić co-
dziennie i upijać się za każdym razem, bar-
dziej typowym postępowaniem są dłuższe lub
krótsze okresy abstynencji przeplatane kolej-
nym piciem. A ludzie z marginesu to tylko
,,wierzchołek góry lodowej’’ i chodź są naj-
bardziej widoczni to jest to zaledwie 5% ogó-
łu uzależnionych. Choroba ta może dotknąć
zarówno profesora uniwersytetu jak i niewy-
kwalifikowanego robotnika, mężczyznę czy
kobietę, starszych jak i bardzo młodych. Tak-
że rodzaj wypijanego alkoholu nie ma wpły-
wu na to czy ktoś jest lub nie jest już alkoho-
likiem. Pijąc tylko piwo, szampana lub ,,starą

dobrą whisky’’, a nie denaturat, bądź inne
,,wynalazki’’, można również być uzależnio-
nym. Zdarza się też i tak, że z chwila odsta-
wienia alkoholu pojawia się zapotrzebowanie
na łagodzenie nieprzyjemnego samopoczucia
alkoholem lub lekami. To oznacza, ze choro-
ba rozwija się dalej. Tak zwane ,,złe’’ lub ,,nie-
moralne’’ postępowanie osoby uzależnionej
wynika nie ze złej woli, ale z utraty kontroli
nad przyjmowaniem alkoholu i jest jednym z
podstawowych objawów.
- Uzależnienie od alkoholu jest choroba pier-
wotną a nie przejawem innych np.: psychicz-
nych zaburzeń! Problemy jakie przeżywa uza-
leżniony wynikają najczęściej z tej choroby.
- Uzależnienie od alkoholu jest chorobą po-
stępującą tzn., że w czasie jej trwania rośnie
ilość objawów i nasilają się już występujące.
Pojawiają się destrukcyjne skutki picia we
wszystkich obszarach funkcjonowania.
- Uzależnienie od alkoholu jest chorobą
chroniczną co oznacza, że u osoby dotknię-
tej tą chorobą rozwijają się pewne charakte-
rystyczne objawy i nie będzie ona mogła po-
wrócić do normalnego kontrolowanego picia.
- Uzależnienie od alkoholu jest choroba
śmiertelną nie leczona prowadzi do zgonu
osoby pijącej. Chociaż przeważnie nie umiesz-
cza się jej w statystykach jako powód do
śmierci, to jednak wielu alkoholików umiera
na skutek zaburzenia funkcji wątroby, serca
(nadciśnienie), w skutek samobójstw, uto-
nięć, wypadków i zabójstw.
- Uzależnienie od alkoholu jak inne uzależ-
nienia mogą być leczone z sukcesem. Sukces
ten nie polega tu na powrocie do ,,normalne-

go picia’’ ale na uświadomieniu sobie swojej
choroby ( zburzeniu fałszywego przekonania
oraz nauczeniu się życia bez sięgania po al-
kohol, uczeniu się radzenia sobie w różnych
trudnych sytuacjach, przy których alkohol
niegdyś był niezbędny).
Anticol czy Esperal nie leczą !!!

Pozwalaj, jedynie nie brać odpowiedzialno-
ści za własne leczenie, odbierają możliwości
podejmowania świadomych wyborów. Osoba,
która je stosuje boi się po prostu napić , (co
wcale nie oznacza, że nie ma ochoty) bo umrze.

I jeszcze jedno. Przykre uczucia, szkodli-
we zachowanie trudności w codziennym funk-
cjonowaniu prezentuje zarówno osoba uza-
leżniona jak i reszta jej rodziny. Wspólnym
ich mianownikiem jest CIERPIENIE.

Dlatego całej rodzinie w której jest uza-
leżnienie potrzebna jest pomoc i leczenie.

Pomoc profesjonalną oferują wszystkie
placówki leczenia odwykowego w Nasielsku
przy ul. Warszawskiej 50. tel. 69 30 250.
Terapeuta uzależnień przyjmuje w:
Poniedziałek 12.00 – 20.00
Wtorek 8.00 - 14.00
Środa 8.00 - 14.00
Czwartek 12.00 - 20.00
Piątek 8.00 - 12.00

Wsparciem służą również wszystkie gru-
py samopomocy:
AA – wspólnota Anonimowych Alkoholików
AL-Anon – wspólnota rodzin i przyjaciół al-
koholików.

Maria Sierzputowska

Kobieta uwikłana w przemoc
stępstw, które nie posiadają dokładnej staty-
styki. Przemoc zwykle pojawia się w nocy,
w domu, bez świadków. Policja nie zawsze
jest wzywana, a statystyki pochodzą najczę-
ściej z doniesień na policję, danych ze stacji
pogotowia ratunkowego, poradni oraz Ośrod-
ków Pomocy Społecznej. Szacuje się, że w
co piątym polskim małżeństwie występuje
przemoc fizyczna lub psychiczna.

Mit nr 2.: Bite kobiety są inasochistkami.
Podstawą tego przekonania jest wiedza, że tyl-
ko kobiety ,,które to lubią lub na to zasługują”
są bite. Często doszukuje się winy kobiet w jej
cechach osobistych, usprawiedliwiając tym
samym napastników. Uważa się, że kobieta
musi doznawać przyjemności z bicia skoro
pozwala na bicie mężczyźnie, którego kocha.
,,Dobra żona” , jak się uważa, może przeciw-
działać przemocy męża poprzez analizę swe-
go zachowania oraz racjonalną zmianę, Sta-
jąc się mniej prowokująca , mniej agresywna
i mniej oziębła. Tym wszystkim, którzy chcą
zrozumieć sytuacje bitej kobiety trudno jest
uwierzyć w to, że prowokacja może wynikać z
innych źródeł niż cechy masochistyczne ko-
biet, że agresywność może być formą obawy,
a oziębłość może wynikać z naturalnych reak-
cji na ból fizyczny i psychiczny.

Mit nr 3.: Kobiety z klasy średniej nie są

bite tak często i nie tak mocno jak kobiety
biedne.
Większość danych statystycznych pochodzi
z obserwacji rodzin ubogich ze względu na
większy kontakt kobiet biednych z ośrodka-
mi pomocy społecznej. Kobiety z klasy śred-
niej zazwyczaj niechętne ujawniają fakt ist-
nienia przemocy w rodzinie. Obawiają się
dalszych kłopotów oraz szkodzenia karierze
mężowi. Wiele z nich wierzy, że respekt i sza-
cunek jakim cieszy się ich mąż w środowisku
będą czynić ich zeznania niewiarygodnym.
Większe zainteresowanie opinii publicznej
problematyką przemocy w rodzinie powodu-
je, że zarówno kobiety biedne jak i z grupy
średnio zamożnej coraz częściej nie ukrywają
swoich problemów przed innymi ludźmi.

Mit nr 4.: Wierzenia religijne mogą po-
wstrzymać przemoc. Światowe badania wska-
zują, że ofiarami przemocy domowej są kobie-
ty wyznania katolickiego, protestantki, mor-
moni, żydówki oraz wyznań wschodnich.
Żadne z przekonań religijnych nie chroniły ich
przed biciem i poniżaniem ze strony mężów.
Wiara pomagała im w cierpieniu i była pocie-
szeniem. Czasami uczestnictwo w nabożeń-
stwie było jedynym ich bezpiecznym kontak-
tem ze światem zewnętrznym. Niektóre wie-
rzyły, że Bóg sprawi, że nie będą musiały tak

Bite kobiety można znaleźć we wszystkich
grupach wiekowych, rasach, grupach etnicz-
nych i religijnych, na każdym poziomie so-
cjoekonomicznym i wykształcenia. Kto więc
jest bitą kobietą? Jeśli jesteś kobietą masz
50%, że to będziesz ty! W amerykańskich ba-
daniach przeprowadzonych w latach 90-tych,
najmłodsza kobieta krzywdzona w rodzinie
miała 17 lat, najstarsza 76 lat. Najkrótszym
okresem maltretowania było 2 miesiące, a naj-
dłuższym 53 lata, kiedy to znęcający się maź
umarł z przyczyn naturalnych.

Bicie, podobnie jak inne przestępstwa kry-
minalne wobec kobiet okrywa wiele mitów.
Wszystkie te mity ciągle służą błędnym prze-
świadczeniom, że ofiara jest jakoś predyspono-
wana do tej roli lub sama w nią wchodzi. Nie-
które z tych mitów służą jako ochrona przed
dalszymi kłopotami, inne zaś usprawiedliwiaj
ą brak odwagi do dalszych zmagań, szczegól-
nie w przypadkach nieudanych prób powstrzy-
mania brutalności. Jest ważnym i podważanie
fałszywych twierdzeń i mitów na temat bitych
kobiet dla lepszego wytłumaczenia dlaczego
pojawia się przemoc, w jaki sposób wpływa to
na ludzi oraz jak temu można zapobiec.

Mit nr l.: Syndrom bitej kobiety dotyczy
jedynie małego procenta populacji. Podobnie
jak gwałty tak i bicie kobiet należy do prze- dokończenie na str. 16dokończenie na str. 16dokończenie na str. 16dokończenie na str. 16dokończenie na str. 16
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W 83. rocznicę bitwy o Nasielsk

15 i 16 sierpnia to znamienne dni dla Na-
sielska i dla całej naszej gminy. Przypadają
wtedy ważne święta kościelne i związane z
nimi odpusty w Nasielsku i Cieksynie, przy-
pada też ważne święto państwowe – Dzień
Wojska Polskiego. Zbieżność tych świąt,
może dla wielu z nas przypadkowa, wspania-
le oddaje historię i ducha naszego narodu od-
zwierciedlonego w maksymie – Bóg, Honor,
Ojczyzna. To połączenie wątków – kościel-
nego i patriotycznego znajduje obecnie wy-
raz w większości uroczystości organizowa-
nych w tych dniach przez władze i społeczeń-
stwo. Nieodłącznym ich elementem jest Msza
św.

Święto Wojska Polskiego upamiętnia wy-
darzenia z roku 1920. Wtedy to, w obliczu
śmiertelnego zagro-
żenia dla odradzają-
cego się państwa ze
strony zrewolucjoni-
zowanej Rosji, naród
polski zjednoczył się
wokół władz i Ko-
ścioła, i dał odpór
bolszewickim hor-
dom. A niosły one
nie wolność i spra-
wiedliwość, lecz nie-
wolę i tyranię. Bitwa
o Warszawę zwana
też Cudem nad Wisłą
zadecydowała o lo-
sach Europy. Wiele
ważnych dla tej bi-
twy działań wojen-
nych rozegrało się na
ziemi nasielskiej. Są
nawet tacy historycy,
którzy uważają, że
pod Borkowem i Nasielskiem decydowały się
losy całej bitwy nad Wisłą.

W tym roku obchody rocznicy Bitwy War-
szawskiej w naszej gminie miały wyjątkowo
uroczysty charakter. Odbyły się one w sobo-
tę 16 sierpnia i składały się z dwóch części.
Pierwsza z nich miała miejsce na cmentarzu
w Nasielsku przy grobie poległych, a druga
przy pomniku w Borkowie. Ich organizato-
rem były nasze władze samorządowe przy
wsparciu jednostek organizacyjnych gminy.

Uroczystość w Nasielsku powinna wejść
na stałe do kalendarza imprez o charakterze
gminnym.  Decydującym argumentem za pod-
jęciem takiej decyzji winno być znaczenie
tego, co w połowie sierpnia 1920r. działo się
w okolicach Nasielska, a co przez historyków
określane jest jako bitwa o Nasielsk.  O zna-
czeniu tej bitwy może świadczyć m. in. to, że
w kilka godzin po oswobodzeniu Nasielska
do miasta przybył premier Wincenty Witos.
Obecni byli Józef Haller i Władysław Sikor-
ski. Premier Witos pobytowi w Nasielsku po-
święcił wiele miejsca w swych wspomnieniach
z tego okresu. Czytamy tam m. in. ,,Już wśród
zmroku udaliśmy się na rynek, na którym cze-
kały na nas dwa pułki piechoty ustawione w
czworobok. Przeszedłem koło wszystkich od-

działów, żeby na- ocznie widzieć braki i
porozmawiać z żoł-
nierzami.”

Poranna uroczy-
stość na cmentarzu
w Nasielsku rozpo-
częła się od zbiórki
na rynku. Przybyła
kompania honoro-
wa i orkiestra 2 Ma-
zowieckiej Brygady
Saperów z Kazu-
nia. Stawiły się
poczty sztandaro-
we i delegacje instytucji, szkół i organizacji z
Nasielska. Zebrani, przy dźwiękach orkiestry,
przemaszerowali na cmentarz. Przy kościele

do maszerujących dołączył kapelan wojsk
amerykańskich ks. podpułkownik George
Lech Tyc w asyście ministrantów.  Na cmen-
tarzu, przy gro-
bie żołnierzy
poległych w
1920r, odpra-
wił Mszę św. i
wygłosił oko-
l icznościową
homilię. Ksiądz
kapelan po-
święcił następ-
nie odnowiony
i zmodernizo-
wany staraniem
kombatantów,
władz miasta i
s p o n s o r ó w
grób żołnierski.
Żołnierską mo-
giłę pokryły
wieńce i wią-
zanki kwiatów
od władz samo-
rządowych, or-
ganizacji spo-
łecznych i poli-

tycznych, szkół. Zapalono znicze.
Uroczystość wypadła okazale. Przyczyni-

ło się do tego uczestnictwo w niej orkiestry i
kompanii honorowej z 2 Mazowieckiej Bry-

gady Saperów z Kazu-
nia. Wojskowa oprawa
muzyczna i liturgiczna
Mszy św. podnosiła mo-
dlitewny nastrój. A mo-
dlono się za tych, któ-
rzy walczyli, za tych,
którzy polegli na nasiel-
skiej ziemi. Modlono
się też o pokój.
W apelu poległych wy-
mienione było nazwi-
sko obywatela Stanów
Zjednoczonych porucz-
nika Króla. Urodzony i
wychowany w Ameryce
przybył na wezwanie oj-
czyzny jego rodziców i
dziadów, aby szablą wy-
rąbać jej niepodległość.
Poległ na ziemi nasiel-
skiej. A w 83 rocznicę
jego śmierci także w

jego intencji Mszę św. sprawował syn nasiel-
skiej ziemi kapelan US Navy ks. dr Lech Tyc
– obywatel Polski i Stanów Zjednoczonych.

Borkowo. Składanie wieńców. Delegacje Towarzystwa Miłośników Ziemi Nasielskiej,
Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej w Nasielsku.

Uroczystości w Nasielsku i Borkowie
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Żołnierzom, biorącym udział w uroczysto-
ści, a także ich dowódcom i księdzu kapela-
nowi należą się specjalne słowa podziękowa-
nia. Święto jest zazwyczaj czasem relaksu,
czasem dla rodziny. Oni poświęcili ten czas
Bogu, Ojczyźnie i nam, mieszkańcom ziemi
nasielskiej. Słowa gratulacji kierujemy do do-
wódcy 2 Mazowieckiej Brygady Saperów w
Kazuniu gen. bryg. Zygmunta Duleby, który
15 sierpnia odebrał w Belwederze z rąk
Zwierzchnika Sił Zbrojnych Aleksandra Kwa-
śniewskiego nominację na I stopień general-
ski.

Podobne uroczystości odbyły się tego sa-
mego dnia po południu przy pomniku w Bor-
kowie. Miały one charakter ponadgminny.
Burmistrz do udziału w nich (a w następnych
latach do wspólnego organizowania ich) za-
prosił przedstawicieli sąsiednich gmin leżą-
cych nad rzeką Wkrą lub jej dopływami. Wszę-
dzie tam, w sierpniu 1920r., armie gen. Józe-
fa Hallera toczyły śmiertelny bój z bolszewic-
kim najeźdźcą. W uroczystościach w Borko-
wie wzięły więc udział delegacje gmin: Pomie-
chówek, Joniec, Świercze, Nowe Miasto, So-
chocin.

Uroczystości w Nasielsku i Borkowie

Gospodarz uroczy-

stości, burmistrz Dariusz Bernard Mucha, po-
witał uczestników rocznicowego spotkania z
gminy Nasielsk i gmin ościennych, przebywa-
jących nad Wkrą wczasowiczów oraz zapro-
szonych gości. Szczególnie serdecznie powi-
tał orkiestrę i kompanię honorową Dowódz-
twa Wojsk Lądowych.

Uroczystą Mszę św. w intencji uczestników
bitwy celebrował przedstawiciel Biskupa Płoc-
kiego dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Płockiej ks. dr Janusz Kochański. Asy-
stował mu gospodarz miejscowej parafii
(Cieksyn) – proboszcz ks. kanonik Józef
Szczeciński. Oprawę muzyczną zapewniła or-
kiestra wojskowa i schola parafialna.
Prelekcję na temat wydarzeń, jakie rozegrały
się nad Wkrą w połowie sierpnia 1920r. wy-
głosił ks. Waldemar Graczyk – profesor Uni-
wersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warsza-
wie i Wyższego Seminarium Duchownego w
Płocku. Swoimi przemyśleniami na ten temat
podzielił się z zebranymi senator Rzeczypo-

spolitej p. Andrzej Wielowiejski.
Okazale wypadła część wojskowa uroczy-

stości. Złożyły się na nią: apel poległych, sal-
wa honorowa, występ orkiestry i defilada.

Społeczeństwo zaakcentowało swój udział
w patriotyczno - religijnej  uroczystości po-
przez wystawienie pocztów sztandarowych i
złożenie wieńców. Poczty sztandarowe wysta-
wili: z gminy Sochocin – Ochotnicza Straż Po-
żarna i Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych; z gminy Nasielsk:
Straże Pożarne z Nasielska, Cieksyna i Psu-
cina, Związek Rolników Indywidualnych ,,So-
lidarność”, Koło Gminne PSL, Rzemieślnicy
z Nasielska, Związek Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych z Nasielska oraz
szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Zespół
Szkół nr 1 Nasielsk, Szkoła Podstawowa Na-
sielsk.

AZ

Wieniec od dowództwa Wojsk Lądowych.

Goście uroczystości
od lewej: Starosta
nowodworski Maria
Kowalska,
przedstawiciel Biskupa
Płockiego ks. Janusz
Kochański, burmistrz
Dariusz Mucha,
proboszcz parafii w
Permie na Uralu ks.
Andrzej Grzybowski,
proboszcz parafii w
Cieksynie ks. Józef
Szczeciński, kapelan
US Navy ks. dr Lech
Tyc, senator RP
p. Andrzej
Wielowieyski.



ŻYCIE NASIELSKA (CZASOPISMO SAMORZĄDU GMINNEGO)STR. 10
A w ziemskim chlebie jest pokarm i siła
W chlebie Bóg życie doczesne przesyła:
Z chleba bierzemy i żywi i zdrowi
Zbawienie ciału, zbawienie duchowi.
                          (Kęs chleba – Władysław Syrokomla)

Dekanalne dożynki
w Jońcu

W strukturach administracyjnych Kościoła dekanat jest odpowied-
nikiem powiatu. W jego skład wchodzi kilka parafii, a na jego czele
stoi ksiądz dziekan. ,,Stolicą” takiego kościelnego powiatu jest też

Nasielsk. W skład nasielskiego dekanatu wchodzą następujące para-
fie: Nasielsk – św. Wojciecha i św. Katarzyny, Cieksyn, Joniec, Wro-
na, Nowe Miasto, Strzegocin, Klukowo. Jedną z form wspólnego dzia-

łania parafii skupionych w dekanacie są doroczne dożynki. W na-
szym kościelnym powiecie przyjął się zwyczaj, że odbywają się one
co roku w innej parafii.

Gospodarzem tegorocznego święta plonów była parafia św. Lu-
dwika w Jońcu. Proboszczem tej parafii jest ks. kanonik Stanisław
Niedźwiecki. Myślę, że wielu starszych mieszkańców nasielskiej pa-
rafii pamięta tego Duszpasterza, ponieważ przed trzydziestu laty (1973
– 1976) był u nas wikariuszem.

Dekanalne dożynki odbyły się w poniedziałek 25 sierpnia. Dzień
ten w parafii Joniec jest dniem świątecznym, ponieważ w dniu tym
Kościół wspomina św. Ludwika, a Święty ten jest patronem tej para-
fii. Z tej okazji odbywa się tu odpust. Połączenie uroczystości odpu-
stowej z dekanalnymi dożynkami sprawiło, że tego dnia do świątyni
w Jońcu przybyło wyjątkowo dużo wiernych. Oprócz członków para-
fialnej wspólnoty z Jońca przybyły z wieńcami delegacje rolników ze
wszystkich parafii dekanatu Nasielsk. Parafię św. Wojciecha repre-
zentował poczet sztandarowy Związku Rolników Indywidualnych
,,Solidarność” i delegacja z wieńcem ze wsi Nuna.

Uroczystą odpustowo – dożynkową sumę celebrował dziekan na-
sielski ks. prałat Kazimierz Śniegocki. Kazanie wygłosił dotychcza-
sowy dekanalny duszpasterz rolników ks. Zbigniew Milczarek. Ksiądz
Zbigniew od dwóch już miesięcy kapłańską posługę pełni w odległym
Rypinie. Przybył jednak specjalnie na dekanalne dożynki do Jońca,
aby wspólnie z rolnikami z naszego terenu jeszcze i w tym roku po-
dziękować Bogu za dary Matki Ziemi i prosić dla nich o błogosła-
wieństwo Boże w ich ciężkiej pracy. Kaznodzieja, w homilii skiero-
wanej do rolniczej braci, podkreślił rolę, jaka przypadła właśnie im,
rolnikom, w Bożym dziele zapewnienia ludziom chleba – pokarmu
dla ciała i duszy. W dożynkowym kazaniu nie zabrakło też odniesień
do aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie. W słowach kapłana za-
warta była nie tylko duchowa pociecha, ale i szereg wskazówek, jak
winniśmy w sposób godny znaleźć się w zaistniałej sytuacji.

Dekanalne dożynki w Jońcu zakończyła uroczysta procesja z udzia-
łem wieńców.

AZ
PS. Ksiądz Zbigniew Milczarek był bliski naszej redakcji. Redagował
parafialną gazetę ,,Adalbertus”. Często wymienialiśmy nasze doświad-
czenia. Współpracowaliśmy też w czasie organizowania różnego ro-
dzaju uroczystości i imprez. Życzymy Mu, aby Dobry Bóg błogosła-
wił Mu w Jego trudnej pracy.

Redakcja

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa
w Warszawie

POSZUKUJE ŚWIADKÓW
WYPADKU DROGOWEG

zaistniałego w dniu 02.05.2003r. około godz. 14.50 na trasie
nr T-621 w m. Dębe k. Legionowa, w wyniku którego ustalony kie-
rowca pojazdu marki Opel Astra nr rej. WL-03052 poruszając się w
kierunku Legionowa na skrzyżowaniu najechał na jadącego w tym
samym kierunku rowerzystę - 82 letniego mężczyznę, który w na-
stępstwie przedmiotowego zdarzenia zmarł w dniu 02.05.2003r. oko-
ło godz. 20.00 w szpitalu Bródnowskim w Warszawie.

W związku z powyższym osoby, będące świadkami zdarzenia lub
też posiadające informacje na temat okoliczności zaistniałego wypadku
drogowego proszone są o kontakt z Wojskową Prokuraturą Garnizo-
nową w Warszawie ul. Nowowiejska 26B, pod numery telefonów
0 prefiks (22) 6846290, 6845893, 6213126, Placówką Żandarmerii
Wojskowej w Zegrzu, tel. 0 prefiks (22) 6883832, 6883833 lub z naj-
bliższą jednostką Policji pod numer telefonu 997.

Ruch na drogach
A jest on coraz większy. I jeszcze się zwiększy. Zależy to w przewa-

żającej mierze od wzrostu zamożności społeczeństwa i od jakości na-
szych dróg. I chociaż najczęściej narzekamy na ich stan, to jednak obiek-
tywnie trzeba powiedzieć, że w naszej gminie systematycznie przyby-
wa dobrych dróg. Główny ciężar poprawiania ich jakości spada na
gminę, bo większość dróg, których zarządcą jest gmina jeszcze 10 lat
temu nie posiadała twardej nawierzchni, nawet żwirowej. Od lat ob-
serwujemy zwiększający się ruch budowlany na drogach wiejskich.

Zdecydowanie poprawia się także stan dróg wojewódzkich prze-
biegających przez naszą gminę. Poprawia się też ich wygląd. Na dro-
gach tych także obserwujemy duży ruch budowlany. Modernizowana
jest trasa Nasielsk - Przyborowice. We wrześniu firma drogowa z Płoń-
ska powróciła do Nasielska, aby kontynuować prace na ulicy Kolejo-
wej. Przybędzie około 3 km nowej nawierzchni. Na drogach woje-
wódzkich wymieniane jest oznakowanie. Nowe tablice dostosowane
są do standardów europejskich. Do zrobienia jest jednak jeszcze bar-
dzo dużo.

Dróg, dla których zarządcą jest powiat, mamy na terenie naszej
gminy 88,57 km. Z tej sumy 12,650 km to ulice w mieście. 3,20km
tych ulic to drogi gruntowe (Tęczowa, Słoneczna, Topolowa). Drogi
powiatowe na terenach wiejskich mają długość 75,920 km. Aż 38 km
tych dróg to drogi gruntowe.

Przytoczone dane świadczą, jak bardzo zaniedbana była gmina Na-
sielsk i jak skromne było wiano, z jakim weszliśmy do nowego powia-
tu. Pozostałe 50% dróg powiatowych ma wprawdzie nawierzchnię
bitumiczną, ale jej jakość pozostawia wiele do życzenia. Środki na
drogi, jakimi dysponują powiaty, są niewystarczające nawet na ich
bieżące utrzymanie. A jednak i na tych drogach obserwujemy wzmo-
żony ruch... budowlany. Większość bowiem środków, jakie ma po-

wiat na drogi, Rada Powiatu i Zarząd  kierują na teren gminy Na-
sielsk. Za to należy się im podziękowanie.

Systematycznie modernizowana jest droga Nasielsk – Pomiechó-
wek. Tu mamy dobrą wiadomość. W tych dniach wyłoniony będzie
wykonawca kolejnego odcinka tej drogi (3 – 4 km). Tym razem droga
będzie modernizowana od strony Pomiechówka. Przewiduje się, że pra-
ce zostaną wykonane jeszcze w tym roku. I chociaż budowa ta znowu
spowoduje pewne utrudnienia w ruchu, to jednak warto trochę pocier-
pieć, abyśmy później mogli jeździć wygodniej i bezpieczniej.

AZ

Delegacjaparafii św. Doroty w Cieksynie ze swym proboszczem
ks. kanonikiem Józefem Szczepańskim.
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Gminna Spódzielnia
Samopomoc Chłopska

05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Gminnej Spółdzielni „SCh” 05-190 Nasielsk, ul.Warszaw-
ska 2, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa wie-
czystego użytkowania działek położonych w m. Cieksyn z przezna-
czeniem na usługi i mieszkalnictwo.

Działka nr 176/11 o pow.1001 m2 cena wywoławcza  14.014,-zł.
Działka nr 176/12 o pow.1072 m2 cena wywoławcza  15.008,-zł.
Działka nr 176/14 o pow.1006 m2 cena wywoławcza  14.084,-zł.
Działka nr 176/15 o pow.1096 m2 cena wywoławcza  15.344,-zł.
Działka nr 176/17 o pow.1095 m2 cena wywoławcza  15.350,-zł.
Działka nr 139/3  o pow.2300 m2 cena wywoławcza  27.600,-zł.

Przetarg odbędzie się dnia 17.09.2003 o godz. 1100 w siedzibie Spół-
dzielni. Wadium w wysokości 10% ceny działek należy wpłacić do
godz. 1030 w dniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli nikt nie zaoferuje
ceny nabycia w wysokości co najmniej  równej cenie wywoławczej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub unieważnienia bez
podania przyczyny.

V-CE Prezes d/s Ekonomicznych Prezes Zarządu
Główny Księgowy Wacław Jeżółkowski
Jadwiga Cichocka

Burmistrz Miasta Nasielsk
G.72241/10/03

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. l i 2, art. 40 ust. l pkt l ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000
roku Nr 46, poz. 543), Uchwały Nr XII/92/03 Rady Miejskiej w Na-
sielsku z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości
oraz § 2 ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia
1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu prze-
prowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U Nr 9, poz. 30 z
późniejszymi zmianami) ogłaszam, że w dniu 26 września 2003 roku
o godz. 900 w sali Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Kiliń-
skiego 10 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na zbycie zabu-
dowanej nieruchomości.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu;
1. Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość o po-
wierzchni 7,08 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr
348 i 349, posiadająca Księgę WieczystąKW Nr 37906. Cena wywo-
ławcza ogółem wynosi:  813,500,00 złotych w tym :
- grunt wraz z zadrzewi eniami - 169.920,00 złotych
- budynki i inne urządzenia - 643.580,00 złotych
2. Sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość musi być wykorzystana na cele użyteczności publicz-
nej tj. zdrowia i opieki społecznej lub turystyki, sportu i rekreacji.
3. Termin zagospodarowania:
- rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem nieruchomości
6 miesięcy od sporządzenia aktu notarialnego
- zakończenie prac w ciągu 3 lat od dnia sporządzenia aktu nota-
rialnego
4. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w
rozporządzaniu nią.
5. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli
wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 81.350,00
złotych do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub na konto Urzędu
Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Nasielsku Nr konta 82260008-
1746-01-36000-1 najpóźniej do dnia 22 września 2003 roku do godz.
1400. Dowód należy okazać komisji przetargowej.

Burmistrz Miasta Nasielsk
G.72243/19/03

Na podstawie art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz. 543
z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Nr IX/77/03 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości podaję do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości

położonej w miejscowości JASKOŁOWO, gmina Nasielsk przezna-
czonej do wydzierżawienia w drodze bezprztargowej na rzecz Spółki
pod firmą „Polska Telefonia Komórkowa-Centertel” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Warszawie.
1. Przedmiotem wydzierżawienia jest część nieruchomości o po-
wierzchni 300 m2 wraz z drogą dojazdową, wchodzącą w skład dział-
ki nr 384. / Nieruchomość posiada KW Nr 26951/
2. Opis nieruchomości :

Część nieruchomości stanowiącej przedmiot wydzierżawienia zlo-
kalizowana jest na terenie międzygminnego wysypiska śmieci. Nieru-
chomość będzie wykorzystywana wyłączenie pod budowę stacji ba-
zowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o.
3. Okres trwania dzierżawy nieruchomości - 10 lat z możliwością
przedłużenia na dalszy okres poprzez podjęcie stosownej uchwały
przez Radę Miejską w Nasielsku.
4. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy nie mniej niż 800,00
złotych plus należny podatek od towarów i usług VAT nastąpi w dro-
dze negocjacji.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku w okresie od dnia 03.09. - 24.09.2003 roku.

Burmistrz
Bernard Dariusz Mucha

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza
się na poczet ceny nabycia.
Pozostałym osobom - uczestnikom przetargu wadium zostanie zwró-
cone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu przez organiza-
tora przetargu.

Urząd Miejski w Nasielsku zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone wa-
dium upływa najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarial-
nego. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia, a wadium
nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nierucho-
mości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie poda-
nym w zawiadomieniu.
7. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać
stosownym pełnomocnictwem.
8. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z
przeprowadzeniem przetargu do organizatora przetargu w ciągu 7
dni od dnia ogłoszenia przetargu.
9. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu udzielaj ą pracownicy Wydziału Gospodarki Gruntami,
Spraw Komunalnych, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 6 w godz. 900- 1500 lub pod
numerem telefonu 0 prefiks 23 69 12 664, 69 12 547 wew. 26 oraz na
strome internetowej http://umnasielsk.bip.org.pl
10. Zarówno osoba prawna jak i fizyczna która będzie zainteresowa-
na nabyciem przedmiotowej nieruchomości może wejść na teren obiek-
tu po uzyskaniu zgody na udzielenie przepustki wydanej przez Urząd
Miejski w Nasielsku ul. Kilińskiego 10, pokój nr 10.
11. Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z
2000 roku Nr 46, poz. 543) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych za-
sad i trybu przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości sta-
nowiących własność Skarbu Państwa lub własność gmin (Dz. U Nr
9, poz. 60).

Burmistrz
Bernard Dariusz Mucha
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Burmistrz Miasta Nasielsk

G.72241/9/03
Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38 ust. l i 2, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000
roku Nr 46, póz. 543 z późniejszymi zmianami), Uchwałą Nr XI/
102/99 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 sierpnia 1999 roku w
sprawie zbycia nieruchomości oraz § 2 ust. l rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szcze-
gółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieru-
chomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gmi-
ny (Dz. U Nr 9, poz. 30 z późniejszymi zmianami) ogłaszam, że w
dniu 26 września 2003 roku o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w
Nasielsku przy ulicy Kilińskiego 10 odbędzie się przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
Nasielsk, oznaczonych jako:

1. Działka Nr 1394/9 o powierzchni 1158 m2 za cenę wywoławczą
20.844,00 złotych
- wadium w wysokości 2.085,00 złotych
- postąpienie 209,00 złotych

Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczy-
stej KW Nr 26022.

Na nieruchomości przebiega wodociąg oraz znajduje się jedna od-
noga słupa energetycznego.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Na-
sielska nieruchomość, położona jest na terenie przeznaczonym pod
budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Działka Nr 1392/8 o powierzchni 1079 m2 za cenę wywoławcza
16.185,00 złotych
- wadium w wysokości 1.619,00 złotych
- postąpienie 162,00 złotych
3. Działka Nr 1392/9 o powierzchni 1178 m2 za cenę wywoławczą
17.670,00 złotych

- wadium w wysokości 1.767,00 złotych
- postąpienie 180,00 złotych
4. Działka Nr 1392/10 o powierzchni 1176 m2 za cenę wywoławczą
17.640,00 złotych
- wadium w wysokości 1.764,00 złotych
- postąpienie 180,00 złotych
5. Działka Nr 1392/11 o powierzchni 1175 m2 za cenę wywoławczą
17.625,00 złotych
- wadium w wysokości 1.763,00 złotych
- postąpienie 180,00 złotych
6. Działka Nr 1392/12 o powierzchni 1173 m2 za cenę wywoławczą
17.595,00 złotych
- wadium w wysokości 1.760,00 złotych
- postąpienie 180,00 złotych
7. Działka nr 1392/13 o powierzchni 1172 m2 za cenę wywoławczą
17.580,00 złotych
-wadium w wysokości 1.758,00 złotych
- postąpienie 180,00 złotych
8. Działka nr 1392/14 o powierzchni 1165 m2 za cenę wywoławczą
17.475,00 złotych
- wadium w wysokości 1.750,00 złotych
- postąpienie 180,00 złotych

Przedmiotowe nieruchomości uregulowane są w księdze wieczy-
stej KW Nr 11101.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Na-
sielska w/w nieruchomości położone są na terenach przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Charakterystyka działek:

Działki nr 1392/8, 1392/9, 1392/10, 1392/11, 1392/12, 1392/13,
1392/14 leżą wzdłuż ulicy Sosnowej. Uzbrojenie techniczne terenu -
działki nie są uzbrojone.

Na wszystkich nieruchomościach stanowiących przedmiot niniej-
szego przetargu przewiduje się :
- zaopatrzenie w wodę miej skaz sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanych obiektów do
kanalizacji sanitarnej miejskiej,
- realizację sieci gazowej,
- zaopatrzenie w energię elektryczną za pomocą linii niskiego napię-
cia -kablowych lub napowietrznych,
- urządzenie ulic gminnych

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli
wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej
do dnia 22 września 2003 roku do godz. 1400.

Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza

się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu przez Za-
rząd Miejski.

Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia
nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i termi-
nie zawarcia umowy notarialnej

Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone wa-
dium upływa najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarial-
nego.

Zarząd Miejski może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie
podlega zwrotowi jeżeli osoba ustaloną jako nabywca nieruchomości
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w
zawiadomieniu.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z prze-
prowadzeniem przetargu do Zarządu Miejskiego.

Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyniku przetargu ustnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Gruntami, Spraw Komunalnych, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 6 w godzinach 900

- 1500 lub pod numerem telefonu 0 prefiks 23 69-12-664, 69-12-574
wew. 26 oraz na stronie internetowej http://umnasielsk.big.org.pl.

Burmistrz
Bernard Dariusz Mucha
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Mieszkanie do wynajęcia - Nasielsk
tel. 0609 810 427

Sprzedam działkę rolną 750 - 1500 m2

w Nasielsku w trakcie zmiany przeznaczenia
na budowlaną (media) cena 10 zł/m2

tel. 0692 819 941

OGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNE Sprzedam mieszkanie
w centrum Nasielska M3,
50m2 I piętro z balkonem,
ogrzewanie elektryczne,

cena do negocjacji;
tel. 0604 757 501
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SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT       SPORT

Terminarz meczy Juniorów rocz. 87
rozgrywanych w Nasielsku

 Żbik - Błyskawica W-wa 28.09.2003r.(niedziela) 1100

 Żbik - PKS Radość 12.10.2003r.(niedziela) 1100

 Żbik - Glinianka 26.10.2003r.(niedziela) 1100

 Żbik - Łomianki 22.11.2003r.(niedziela) 1100

Dobry sezon brydżystów
Zakończyły się rozgrywki ligi okręgowej w brydżu sportowym se-

zonu 2002/2003. Po raz czwarty w rywalizacji zespołów z północnej
części Mazowsza wzięła udział drużyna Klubu Sportowego „Spar-
ta”. Był to najlepszy występ nasielskich brydżystów w historii ich
startów. Po dobrej i równej grze odnieśliśmy osiem zwycięstw, do-
znaliśmy cztery porażki a dwa mecze zakończyły się remisami. Po
zsumowaniu punktów okazało się, że zespół „Sparty” zajął trzecie
miejsce w rozgrywkach. Awans do trzeciej ligi wywalczyła „Wkra”
Żuromin.

Tabela końcowa:
1. „Wkra” Żuromin 279 pkt
2. „Achtel” Ciechanów 276 pkt
3. „Sparta” Nasielsk 237 pkt
4. „Promyk” Ciechanów 227 pkt
5. „Świt” Ciechanów 204 pkt
6-7. „Guldi” Ciechanów 174 pkt

„Ringo” II Płońsk 174 pkt
8. „Maks” Nowe Miasto 84 pkt

Zespół K.S. „Sparta” występował w następującym składzie: Piotr
Kowalski (kapitan), Grzegorz Nowiński, Stanisław Sotowicz, Paweł
Wróblewski, Waldemar Gnatkowski, Janusz Wydra i Marek Rębecki.

P.K.

BRYDŻBRYDŻBRYDŻBRYDŻBRYDŻ

W dniu 24.03.2003 w hali sportowej w Nasielsku odbył się sza-
chowy turniej o Puchar Burmistrza Miasta Nasielsk. Wzięli w nim
udział zawodnicy z Nasielska, Pułtuska, Legionowa, Raciąża, Ostro-
łęki i Przasnysza. Turniej był zaliczany do III edycji Grand Prix Ma-
zowsza Północnego w szachach. Wcześniej turnieje tej edycji odbyły
się w Przasnyszu, Bogatym i Wyszkowie. W Nasielsku zwyciężył kan-
dydat na mistrza Paweł Kos, zawodnik II ligowej Nadnarwianki Puł-
tusk. Najlepszym nasielszczaninem okazał się Włodzimierz Kwiat-
kowski, który zajął 9 miejsce. W klasyfikacji juniorów zwyciężyli mło-
dzi reprezentanci Sparty Nasielsk: do lat 18 – Wiktor Skłucki, do lat
16 – Marcin Turek, do lat 13 – Szczepan Podgrudny.

Zwycięzcy w poszczególnych klasyfikacjach otrzymali dyplomy i
cenne upominki, które ufundował Urząd Miejski.

Wzorową organizację turnieju zapewnił przedstawiciel Urzędu
Miejskiego w Nasielsku Pan Andrzej Malon oraz kierownictwo Hali
Sportowej Panowie Waldemar Wróblewski i Mariusz Kraszewski.
KLASYFIKACJA GENERALNA
PO ROZEGRANIU TURNIEJU W NASIELSKU:
1. Tyszkiewicz Zbigniew – Nadnarwianka Pułtusk
2. Sokołowski Krzysztof – Sparta Nasielsk
3. Nalewajk Tadeusz – Wieża Ostrołęka
6. Kwiatkowski Włodzimierz – Sparta Nasielsk
16. Leśniak Marek – Sparta Nasielsk
23. Skłucki Wiktor – Sparta Nasielsk
38. Dobrzyński Michał – Sparta Nasielsk
Klasyfikacja Drużynowa:
1. Nadnarwianka Pułtusk
2. Sparta Nasielsk
3. Wieża Ostrołęka
4. Przasnysz
5. Promyk Ciechanów
...
13.Nasiadki

05.10.2003r. swój pierwszy mecz w III lidze szachowej sezonu
2003/2004 rozegra drużyna Sparty Nasielsk. Kto będzie pierwszym
Przeciwnikiem naszej drużyny wyłoni losowanie, które odbędzie się
22.09.2003r. w siedzibie Mazowieckiego Związku Szachowego.

KW

SZACHYSZACHYSZACHYSZACHYSZACHY
Zarząd Klubu Sportowego ;WKRA” ANDZIN informuje, że me-

cze piłki nożnej o Mistrzostwo A-Klasy Seniorów rundy jesiennej se-
zonu 2003/2004 odbędą się na boisku w CIEKSYNIE ul. Sportowa
w/g następującego terminarza:
Wkra Andzm - Pełta Karniewo 21.09.03 (niedziela) godz. 16.00
Wkra Andzin - Orzyc Chorzele 05.10.03 (niedziela) godz. 16.00
Wkra Andzin - Konopianka Konopki 19.10.03 (niedziela) godz. 15.00
Wkra Andzin - Narew Ostrołęka 02.11.03 (niedziela) godz. 11.00
Wkra Andzin - Wkra Radzanów 16.11.03 (niedziela) godz. 14.00

PIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNA

Biblioteka pełna
marzeń i pomysłów

Nie wszyscy wiedzą, że Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w
Nasielsku od kilku już lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym
naszego miasta.

Przykładem chociażby jest organizowany corocznie z okazji Para-
fiady muzyczny show z udziałem dzieci i młodzieży. Ale nie tylko.
Przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę” były tegoroczne Walentynki,
na których świetnie bawiła się prawie 100 dzieci. Niepisaną tradycją
stało się też organizowanie w bibliotece imprez z okazji Andrzejek,
Mikołajek, czy Dnia Dziecka.

Pamiętajmy jednak, że biblioteka powinna nie tyl-
ko bawić, ale przede wszystkim uczyć. Dlate-
go chcemy roz- szerzyć naszą działal-
ność kultu- ralną. Pragniemy,
by w naszej p lacówce
powstały różne koła za-
in teresowań np. te-
atralne, mu- zyczne,
hobbystów itp. Je- steśmy
otwarci na propozy- cje i
współpracę ze szko- łami, z
Domem Kultury i innymi
p l a c ó w k a m i kulturalny-
mi naszego miasta.

Chętnie or- ganizujemy
wszelkiego ro- dzaju kon-
kursy. Nie tylko te związane
z czytelnictwem czy biblio-
teką np. ostatnio rozstrzy-
gnięty w bibliotece k o n k u r s
plastyczny Komen- danta Straży
Pożarnej.

Biblioteka zaprasza wszystkich chętnych nie tylko po dobrą książ-
kę.

Na nadchodzącą jesień i długie zimowe wieczory mamy dla na-
szych czytelników bogatą ofertę kulturalno - oświatową.

Liczymy, że każdy znajdzie u nas coś dla siebie.
Chcemy i zrobimy wszystko, by mit o „nudnej bibliotece” można było
spokojnie między bajki włożyć.

Jadwiga Chorzela
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cierpieć. Inne traciły wiarę na skutek braku poprawy własnej sytuacji.
Mit nr 5.: Mężczyźni bijący swoje żony są psychopatami.

Wielu z bijących żony mężczyzn posiada oprócz skłonności psychopa-
tycznych inne zaburzenia osobowości. Wielu z nich ma szczególny dar
bycia czarującymi i ujmującymi osobami, co zresztą wykorzystuj ą do
manipulowania innymi. Spora większość krzywdzonych kobiet opisują
swoich agresywnych mężów jako podwójną osobowość. Mąż potrafi być
bardzo, bardzo dobry i bardzo, bardzo zły. Co więc potrafi przechodzić z
jednej postaci w drugą z łatwością, jak wyrafinowany artysta.

Mit nr 6.: Długotrwałe relacje oparte na przemocy mogą ulec zmia-
nie na lepsze. Każdy kto wierzy w pozytywną naturę i możliwość zmia-
ny zachowania będzie wierzył również w ten mit. W każdej relacji i
związku w którym mężczyzna posiada siłę i dąży do zawładnięcia kobietą, stara się on
uporczywie utrzymać taką sytuację i nie godzi się na jej podział z kobietą. Nawet wów-
czas, gdy dostępna jest najlepsza pomoc, związek ten nie uchroni się od przemocy i
agresji. W przypadkach pozbawionych pomocy zwykle izolacje takie zmierzają do uni-
cestwienia życia domowego lub wręcz do samobójstwa kobiety. Najlepszą pomocą
kobiecie w takim związku jest jego zakończenie.

Mit nr 7.: Bite kobiety mogą zawsze opuścić dom. W społeczności w której kobie-
ta od wczesnej młodości jest indoktrynowana społecznymi normami zawierającymi
takie przekazy jak np.: wiara w to, iż małżeństwo jest najważniejszą sprawą dla jej
samorealizacji, jest niemożliwym oczekiwanie, że kobieta opuści swój dom w chwili
gdy przemoc osiągnie duże rozmiary. Faktycznie maltretowane kobiety nie mają zdol-
ności w decydowaniu o opuszczeniu domu. Ich psychologiczna sytuacja uniemożli-
wia im podjęcia takich kroków. Ogólnie można powiedzieć, że bita kobieta nie potra-
fi samodzielnie wyjść z ,,emocjonalnego piekła” jakie rodzi przemoc w rodzinie.
Podsumowanie: Dlaczego kobiety nie szukają pomocy? Nie, bo odczuwają lek przed
zemstą ze strony partnera. Nie, bo posiadaj ą błędne przekonanie. Nie, bo odczuwają
wstyd i upokorzenie. Nie, bo są zależne finansowo od partnera. Nie, bo nie chcą
złamać tradycji kulturowo-religijnych.

Ewa Szatkowska
Psycholog Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nasielsku.

Kobieta uwikłana
w przemoc


