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Nasielsku!
 
Przez eztery lata drukowa

lismy dla Panstwa opowiesc 
Anny Zielinskiej - "Na zamku 
nasielskim". Sledzqc lasy 
Anulki Zarembowny, Marii 
Jazely - zony kr61ewicza 
Kanstantego Sobieskiego i 
innych mieszkanc6w nasiel
skiego zamku prawie uwie
rzylismy w jego islnienie. 
Tymczasem faktem jest ta, 
ze w dos((;:pnych nam 
zr6dlach historycznych nie 
ma zadnych wzmianek 0 je
ga istnieniu. Tym dowodem 
nie moie bye takie grodzi
sko znajdujqce si!;l w p6lnoc
nej cZE;:sci miasta nad Nasiel
nq. UiywajC\c 1erminologii 
prawnej moi.emy jednak po
wiedziee, ze ist~iejq powaz
ne poszlaki wskazujqce na 
mozliwose istnienia tego ty
pu budowli w naszym mies
cie. A wiE;:c nie ustawajmy w 
poszukiwaniach. Jei.el i na
wet nie znajdziemy przeko
nujCjcych dowod6w potwier
dzajqcych ten lakt, to i tak na 
tym skorzyslamy, wZbogaci
my bowiem naszCj wiedzE;: na 
temat przeszlosci naszego 
miasta. 

Obiecywalismy naszym 
najwierniejszym czytelni
kom, i.e oprawimy trzy 'NY
ci~te z pisma komplety od
cink6w opowiesci i przekai.e
my je tym, kt6rzy udokumen
tuji:'! posiadanie wszystkich 
do tej pory 'NYdanych nume
row "Zycia Nasielska". 
Prawdopodobn ie pot rzebne 
b~dzie losowanie. Ciekawo

stkq jest to, ze oprawienia 
naszej ksiqzeczki podjql si~ 

wlasciciel jednego z najle
pszych zakladow introliga
torskich w Warszawie, a po
chodzCjcy z Nasielska, pan 
Jan Jakubiak. 

Dla mlodych czytelnik6w 
mamy dodatkowq propozycj~. 

Autorem jej jest rodowity na
sielszczanin i Illilasnik miasta, 
pan Janusz Kurpiecki. Za jego 
to namowq oglaszamy kon, 
kurs plastyczny: Jak m6gi 'NY
glqdae zamek w Nasielsku? 
Czekamy na prace dzieci do 
lat 12 i mlodzlezy do lat 16. 
Jesieniq urzqdzimy wystaw~, 

a autorzy najlepszych prae zo
stanq nagrodzeni. 

I jeszcze jedna niespo
dzianka. W miejscu, w kt6
rym co miesiqc zamieszcza
lismy kolejne odcinki opo
wiesel znajdziecie Panstwo 
opis nasielskiego zamku 0 

100 lat starszy od opisu za
wartego w opowiesci Anny 
Zielinskiej. Wszyslko wska
zuje na to, ie wlasnie z tego 
opisu korzystala autorka pi
SZqC SWq opowiesc. Pani Zo
jia Salkowska udasl~pni!a 

nam ksiClik~ "Pami~tnik 0 

Marii Wessl6wnie Kr6lewi
czowej Konstantowej Sabie
skie] spisany ze wspomnien 
rodzinnych przez Sabin? z 
Gostkowskich Grzegorze
wskq". Z tej to wlasnie ksiqi
ki zaczerpn~lismy opis Z3

mku, kt6ry drukujemy w obe
cnym numerZ8. 

AZ. 

8 maja Nasielski Osrodek 
Kultury zarganizowal w sali 
kina NIWA II Festiwal Rocko
wy (pierwszy odby! si~ 1 ma
ja 1998), na kt6rym zapre
zentowaly sie amatorskie ze
spoly muzyczne. Na Festi
walu wystqpilo ai osiem 
9rup, w Iym 4 spoza Nasiel
ska. 

Koncert rozpocz?la grupa 
ZERO z Pul1uska. Ich styI na 
pewno nie naleiy do latwych 
w odbiorze, ale wsr6d wi
dzow siedzqcych na sali zna
lazla sie grupa zwolennik6w 
tego rodzaju muzyki. 

Nastepnie na scenie paja
wila sie grupa DEEPNESS 
(Mariusz - gil., drugi Mariusz 
- git., Michal - perk. i Piotrek 
- bas). Jest to zesp61 z Golot
czyzny, kt6ry gra ad okolo 
pir;:ciu miesiecy. Ich muzyka 
to melal z elementami goty
ku. Musze przyznac, ie wy
step DEEPNESS na Festi
walu byl dla mnie ogromnq 
niespadziankq, ialujr; tylko, 
ie nie grali dluzej ... 

Jako trzeci zagral zesp6l 
RDZA z Pultuska, kt6rego 
tw6rczosc bardziej przypad
la do gustu nasielskiej publi
cznosci nii muzyka grupy 
ZERO. 

W skladzie kolejnej grupy 
- FORBIDDEN z Nasielska 

Sq: Ag nieszka Witkowska 
spiew, Rafal Borzymowski 
gil., Michal Lewandowski 
bas, Adam Szatkowski 
perk. Ten mlody - debiutujCj
cy zespol 'NYkonal utwory 
znanych grup jak Melallica 
czy The Cranberries oraz je
den wlasny. 

Piqtym wykonawcq byla 
grupa TWEETY (Monika Dzi
kOrl - spiew. Marcin Kus - git., 
Leszek Ga1eiewski - bas i 
Nikilor Mleczak - perk.). Na 
lestiwalu wykonali swoje naj
slynniejsze utwory m.in. "Nie 
rezygnuje" i "Szelki". 

Koleina dobrze znana gru
pa do SECOND (Jacek Tyc
spiew, gil., Andrzej Szybkie 
gil., Rafal Kaminski - gil., Pio
trek Tyc - bas, Marek Tyc 
perk.). Wykonali oni eztery 
nowe utwory autorstwa An
drzeja oraz dwie kompozycje 
znane jui nasielskiej publicz
noSci. 

Ostatniq nasielskq grupq 
wyslepujqCq na Festiwalu 
byl Play Back (Jarek Kacz
marczyk - spiew, Robert Ka
minski - gil., spiew, Rala! 
Bombalicki - gil., Marcin Ka
minski - bas, Rafal G6rski 
perk.), klory wykonal znane 
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29 kwietnia odbyla si~ VII se ze do!oiq wszeikich staran, aby 
sja zwyczajna Rady Miejskiej. reaJlzacja wlasnego jui budietu 
Byla to jedna z dwu najwai.nieJ tei Rady byla zgodna z przyi~ty
szych sesji w roku, poniewaz na mi przez niq decyzjami. 
niej dokonano oeeny pracy Za W kolejnym punkcie obrad 
rzqdu w 1998 t. W roku tym pra Szef Zakladu Energelycznego 
cowaly dwa Zarzqdy: Zarzqd 1'1 Plonsku Fan Bogdan Wieczo· 
wybrany przez Radii! poprzed rek omowi problemy oswietle
niej kadencji (do paidziernika) i nia ulicznego 1'1 miescie igminie. 
Zarz$d wybrany jui przez nOWq Slwierdzil. ie obecna instalacja 
Rad~ (od korica paidziernika). jest energoierna. Zalnstalowa

Po zrealizowaniu poczqtko nych jest 1200 lamp, ale swieci 
wych rUlynowych punklow po tylko 900. Pozoslale nie swieca, 
rzqdku obrad oddano glos mie ze wzgl~d6w oszcz~dnoscio
szkancom gminy przybylym na wych_ Sy1uacjl;l moina poprawi6 
sesj~, Tym razem poruszono poprzez modermzacii? oswietle
tylko dwa problemy - spraw~ nia ulicznego i zastosowanie 
zwll;lkszenia srodk6w na budo lamp energooszcz~dnych (ok. 
Wli! remizy w Cieksynie i druga  35% oszcz~dnosci). Zabieg ten 
zapewnienia srodkow na pro pozwolilby na uruchomienie po
wadzenie zajf;!C w pracowni zostalych lamp. Modernizacjf;! 
komputerowej 1'1 Szkole Podsla moina przeprowadzic jednora
wowej nr 2. zowo lub rozloiyc na etapy (ko

Interpelacje radnych zdomi szty rozloiEj silil na kilka lat). Na 
nowal problem powiatu. Jednq z tej sesji nie podjli!to decyzji 1'1 

przyczyn d!uiszej dyskusji bylo sprawie sposobu modernizacji 
to, ze na sesjf;! przybyla wi~ oswiellenia ulicznego, Korzy
kszosc radnych powiatowych z stajqc z okazji radni zadali sze
lerenu naszej gminy. Oni lakze reg pytan dolyczqcych zar6wno 
wzif;!li udzialw dyskusji. W cz~s oswiellenia ulicznego jak I 

ci tej powr6cila tei sprawa wlas spraw energetyki, a zwlaszcza 
nosci kanal6w cieplowniczych_ nowej wysokosci op!at stalych. 

Kolejny punkt obrad poswif;,J W nastEilpnym punkcie obrad 
cony by! sprawozdanlU z wyko wysluchano sprawozdan z dzia
nania budietu Gminy za rok lalnosci pos2czeg61nycil Komi· 
1998. Uchwalf;! budzetowq pod sji oraz plan6w na rok biezqcy. 
j~lo 9 marca 1998 r. Przewidy Przelom roku jest okresem pla
wala ona osiqgni~cie dochod6w nowania nowego budietu oraz 
w wysokosci 13.498.501 zl. Na prac zwiqzanych z rozliczemem 
llil kwot~ zaplanowano tei wy budietu za rok ubieg!y. Wplywa 
datki. W ciqgu roku zar6wno Ra to na tematykl;l ornawianq na 
da jak i ZarzCjd (1'1 ramach swo posiedzeniach Komlsjl. Oprocz 
lch kompetencji) dokona1y lyeh temat6w Komisje podejmo
zmian W budzecie. Wykonanie waly r6wniei dyskusJe na tema
budietu zamkn~lo sili! kwotq ty seigle rnerytoryczne. Praca 
15.425.100 zl po stronie docho Komisja byla systematyczna. 
dow oraz 15.275.406 zl po stro Odby!y one od 3 do 6 posie
nie wydatk6w. Radni otrzymali dzen. 
sprawozdanie na pismie, a jego W dalszeJ CZl;lscl obrad podjli!
tresc analizowana byla na po 10 szerego uchwal. Powolano 
siedzeniach komisjl merytorycz siedmloosobowCj Komlsjf;! ds_ 
nych. Ostatnie swoje wqtpliwos Rozwiqzywania Problem6w AI
ci rozwiali radni w dlugiej i gorq koholowych; ustalono odp/at
cel dyskusji. jaka wywiqzala sif;! nose za uslugi opiekuflcze pel
przed pod/'filciem deeyzji w spra nione przez MGOPS; okreslono 
wie abso ulorium dla Zarzadu srodki gmlnne na doiywianie 
Miejskiego. przed glosowaniem dzieci; zwi~kszono liczb~ pun
radni wysluchali opinli Komisji kt6w sprzedazy napoj6w alko
Rewizyjnej w tei sprawie. Byla holowych przeznaczonych do 
ona pozytywna, podobnie jak spozycia poza miejseem sprze
opinia Regionalnej Izby Obra dazy; podil?to decyzj~ 0 budo
chunkowej. IN teJ sy1uacji Komi wie oczyszczalni sciek6w; 
sja Rewizyjna wystClpita z wnio· okreslono ceny za wyw6z i uty
skiem 0 udzielenie absoluto lizaci~ nieczystosci (np. poje
rium, Glosowaly 22 osoby. mnik stosowany na posesjacil 
Uchwala a udzielenie absoluto 4 zl, Wy'NOZ ~eczystosci ptyn
rium dla Zarzqdu za rok 1998 nych - 11 zllm ); okreslono sta
zostala przyjli!ta jednoglosnie. wki czynszu regulowanego za 
Przewodniczqcy Rady zlozy! z lokale mieszkalne i lokaJe so
tej okazji gratulacje Zarz<jdowi, cjal~e (stawka bazowa 1,38 
a Burmistrz podzif;,Jkowal Radzie zl/m ). Wp nkcie tym dyskuto
za podi~lq deeyzj~ swiadczqcq wano tei sprawl? wynagrodze
o Iym, ie wladza uchwalodaw nia Burmistrza, Nie wzbudzila 
cza nie ma wi~kszych zastrze ona wif;,Jkszych kontrowersji, po
zen do organu wykonawczego. niewaz upublieznione dochody 
Zapewni! tez w lmieniu Zarzqdu. burmislrz6w miast osciennych i 

w6jl6w rna!yell gmin Sq na og61 
wyi.sze nii burmistrza dwudzie
Siotysi~cznej gminy Nasielsk. 
Rada uzna/a, i.e kwota 2000 zt 
winna bye kWOlq bazowq pobo
r6w naszego burmistrza. W za
sadzie nie jest to podwyzka. a 
tylko wa10ryzaCja 0 stopien infla
cji. 

W koncowej cz~sci sesji Ra
da zapozna!a si~ z pismami do 
niej skierowanymi przez miesz
kanc6w gminy i inslytucje. Sto
warzyszenie Rodzin Katollckich 

z Chojnic zaapelowalo 0 podjl;l
cie dzialan, aby kupey zrezyg
nowali z handlu 1'1 niedziel~; 
mieszkancy wsi Popowo Boro
we w,/stqpJli z prosbq 0 ustano
wienie w ich wsi solectwa (roz
patrzy Zarzqd); Sp61dzielnia 
Mieszkanlowa Lokatorsko
Wlasnosciowa poinformowala 0 
problemach 1'1 stosunkach z 
ZGKiM-em; mieszkaniec Gminy 
postuluje powolanie gminnej ko
misji integracji europejskiej. 

Notowal AI. 

Od ostaniej naszej Inforrnacji 
z prac Zarzqdu odbylo sif;! 7 po
s'edzeri lego organu wladz sa

orzqdowych. Pierwsze dwa 
posiedzenia odbyly si~ w dniach 
24 i 29 marca. Zajmowano SIEil 
na nich gl6wnie przygotowa
niem materiaJ6w na VI sesj~ Ra
dy. Sprawy poruszane 1'1 czasie 
lych posiedzen znalazly swe od
zwierciedienie 1'1 czasie sesji, a 
informacjl;' z jej przebiegu za
mlescilismy w numerze po
przednim. 

Na posiedzenie 1'1 dniu 31 
marca przybyJi przedslawlciele 
dwu firm zain eresowanych re
alizacjq inwestycji na terenie na
szej gminy_ 

..Dromex" specjaJizuje sili1 1'1 

pracach drogowych. Wykorzy
stuje nowoczesne technologie. 
Moze podjqe si~ budowy no
wych dr6g, modernizacji lub re
monlu starych. Koszl budowy 
metra kwadratowego nowej dro
gi wynosi okolo 125 zl. modern
izacji dragi na starym asfalcie 60 
zl, a naprawy drogi asfaltowej 
30 zL 

Firma EKO-AQUA pecjalizu
Je SIIi! 1'1 budowie oczyszczalni 
sciek6w. Oczyszczalni~ tei 
w!asnie firmy oglqdali radnl 1'1 

Zbuczynie kolo Siedlec. Przyby
Ii na posiedzenie Zarzqdu 
przedstawicJele tej firmy zapo
znali zebranych z lechnoiogiCj 
nowo powslajqcych oczyslczal
m SClek6w oraz moiliwosciami 
pozyskania srodk6w z zew
nqtrz. Jednoczesnie prezes fir
my zobowiqzal si~ do wykona
nia (bez zobowiCjzan finanso
wych ze strony gminy) oncepcji 
oczyszczalni sciek6w dla Na
sielska I okollcznyctl wiosek. 

W koncowej cz~sci lege po
siedzenia Zarzqd pozytywnle 
ustosunkowal slli! do propozycji 
powierzenia obecnym dyrekto
rom szkol podstawowych, gdzie 
Sq tworzone gimnazja, prowa
dzenia spraw z tym zwiqzanych 
na okres do 31.V111.1999 r. Na 
kierowanle tymi plac6wkami 
prz8z pierwsze dwa lata oglo
szony zoslanie konkurs (na dy
rektor6w zepo16w szk61). 

Obrady ZarZCjdu 1'1 dniu 7 
kwietnia rozpocz~ty siQ od za
poznanla si~ czlonk6w lege gre
mlum Z ofertq pana Edwarda 
Tomasz8wskiego na wyw6z 
nieczystosci slalych z teren6w 
wiejskich Gminy. Zainteresowa
ny chcialby uzyskac koncesjQ 1'1 

tym zakresie. Z rzad z!;Jodzil.si~ 
na ustawlenle na terenle gmlny. 
tytulem pr6by, pifilCiu kontene
r6w na odpady 

Rozpalrujac pisma skierowa
ne do arzqdu postanowiono 
m.in.: odroczyc firmie Elektro
plasl lermin platnosci I raly po
datku od nieruchomosci do 1 11
pca; spraw~ remontu drogi we 
wsi Winniki pozostawie do decy
zji burmistrza zaznaczajqc jed
noczesnle, ie w pierwszej kolej
nosci tam bli!dq realizowane re
monty drag, gdzie jestlnicjatywa 
spoleczna; modernizacj~ linii 
energetycznej w Zaborzu wziqc 
pod uwa~li1 przy opracowywaniu 
koncepcjl lIlodernizacji oswiet
lenla ulicznego 1'1 gminie; przy
jqC do wiadomosei informacjf;,J 
wlasciciela kotlowni 0 jej stanie; 
przyjCjc rezygnaci~ z Komisji 
Przeciwalkoholowej Jednego z 
jej czlonk6w. Stwierdzono tez, 
ie wystqpienia wlasclcieli bu
dynk6w prywalno-czynszowych 
w sprawle przekwalerowania 10
kator6w me mogCj bye rozpa
trzaM pozytywme ze wzgl~du 
na brak mieszkari. Obradujqcy 
przYJfilli do wiadomosci intorma
cjfi1 0 udzielonej pomocy 
dorainej radzinie pogorzelc6w 
z mie/scowosci Dqbrowa. 

W ostalnim punkcie obrad Za
rzqd zatwierdzi! sprawozdanie z 
wykonania bu?~~tu za rok 1998. 

14 kwietnia podjli!to decyzjlil 0 
przygolowanlu na sesj~ Rady 
uchwaly 0 budowie oczyszczal
ni sciek6w. Om6wiono lei: spra
wli! wysokosci kwoly, jakiej za
zi:jdal prezes Osrodka Badaw
Gzo-Rozwojowego Cieplownic
twa 1'1 Warszawie za opracowa

dokonczenie na str. 3 



dokonczenie ze str. 2 

nie oeeny stanu gospodarki cie
plnej w Nasielsku. Rozpatrzono 
ponadto sprawf;1 cudzoziemki i 
1ej dzieci nielegalnie przebywa
ICjcych na naszym terenie. Za
proponowano umieszczenie 
tych os6b w schronisku dla cu
dzoziemc6w i oplacenie ich po
bytu w lym domu do czasu ure
gulowania prawnego sprawy ich 
pobytu w naszym kraju. 

W dalszej cz~sci obrad Bur
mistrz poinformowal zebranych 
o mozliwosci uzyskania dotacji 
na bLJdow~ skladowiska odpa
d6w i cZf;1sciowo umarzalnego 
kredytu na budow~ kanalizacji. 
Islnieje lez moiJiwosc uzyska
nia dofinansowania na rozbudo
w~ obecnego bUdynku SP 1_ 
Pani Skarbnik poinformowala 
Zarzqd 0 sweJ bytnosci w Regia
nalnej Izbie Obrachunkowej 
oraz 0 uwagach tego Urzf;1du 
odnosnie planu budzetowego 
na rok 1999. 

Gl6wnymi punklami posie· 
dzenia Zarzqdu w dniu 21 kwiel
nia byly ponownie sprawy cie
plownictwa w gminie oraz roz
patrzenie pism skierowanycl1 do 
ZarzC\du. Specjalisci z Gl6wne
go Urz~du Cieplownictwa w 
Warszawie przedslawili zaloze
nia do "Programu inwestycyj
nego do ucieplowienia mias a" I 
drog~ ieh realizaeji_ Zebrani 
stwierdzlll, ze propozycja warta 
jest zastanowienia, ale w chwili 
obecnej gmina rna pilniejsze po
trzeby. Ij. skiadowisko odpad6w 
i oezyszczalni~ seiek6w. 

Ponadto ZarzCjd: rozpatrzyl 
wystqpienie mieszkanc6w wsi 
Popowo Poludnie 0 budoWr;l wo

1. Kontrola 

W Urz~dzie Miejskim przeprowadzana jest rutynowa kontrola 
NIK. Jej przedmiotem sa zagadnienia zwiqzane z planowaniem 
przeslrzennym na lerenie gminy. 

2. WodociClQi 

W najblii.szym ezasle przewldziane jest przeprowadzenle prze
targow na realizaci~ wodociqgow. Dotyczy to w pierwszym rz~dzie 
wodociCjgu w Studziankach i D~binkach (przyblii:ona d ugosc linii 
magistralnej i przylCjczy wynosi ok. 20 km) oraz wodoci(jgu w 
Krzyczkach Szumnych i Krzyczkach Pieniqi.kach. Realizowany bfi!
dzie tei: wodoei(jg w ul. Piaskowej i Granleznej (do skrzyzowania z 
Siennicq). 

Kontynuowane Sq prace przy wodociqgowaniu ul Diamenlowej 
w Piescirogach. Zadanie wykonuje WZUW z Mlawy. Dlugose linil 
przesylowej i przytqczy wynosi ok. 2500 m. 

dociClQU i ustalH warunki, od kld
rych spelnienia uzalei.nionajest 
realizaeja lego zadania: wyrazit 
zgod~ na przesunlf;cie lerminu 
platnosci podatku od nierucho
mosci GS-owi do dnia 30 czerw
ca br.; wyznaczy! termin prze
targu na wyb6r oferty banku pro
wadzCjcego obslu9fil finansowq 
Gmlny (1 0 m~j~); 

Ostatnie kwielnlowe posie
dzenie Zarzqdu odbylo si~ 29. 
Przybyla na nie Rada Sotecka z 
Jasko owa. ematem rozm6w 
by to skladowisko odpad6w. 
Ustalono, i.e Zarzqd spolka si~ 
z mieszkancami ws; w najblii.
szCj srod~. 

W dalszej cz~sci obrad: za
twierdzono projekty uchwal na 
najblii.szCj sesj~; postanowiono 
kwotCj 700 zl dofinansowac 
OSP w Nasielsku w zwiqzku z 
organizowanq uroczystosci(j 
wyswi~cenia strai.nicy; ufundo
wane za 400z1 nagrody dla zwy
cif;1zc6w zawod6w wli'dkarskicil 
w Nowym Dworze Mazowiec
kim (z udzjalem naszych dzie
cil; poslanowiono doplaci6 kwo
l<;l 500 zi dla druzyny harcerskiej 
w Nunie z racji jej udzialu w 41 
Harcerskim Rajdzie Swi~tokrzy
skim. 

Prosba Komendy Powialowei 
Strazy Pozarnei w Nowym Dwo
rze Maz. 0 zakup 2 ubran gazo
szczelnych nie moze bye w Ie] 
cilwili spelniona ze wzgl~du na 
brak srodk6w. Decyzja w spra
wie wniosku dzialkowc6w ze WSI 
Zaborze 0 podlCjczenie do wo
doci(jgu w Golawicach b~dzie 
podj~la po zbadaniu sprawy na 
miejscu przez inspektora nad
zoru Inwestycyjnego. 

Wy otowa! AZ. 

3. Kanalizacja, ekologia 

Zawierane Sq umowy cywllno-prawne dolyczqce planowanej bu
dowy kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Pilsudskiego I. Na uwag~ 
zasluguje duze zainteresowanie mieszkar'ic6w osiedla inwestycja. 
Wklad finansowy mieszkar'ic6w. zgodnie z uchwalq Rady, wynosi 
1000 zl. 

Zarz(jd Miejski wystqpil do Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej 0 srodki na dofinansowanie budo
wy kanalilacji i skladowiska adpad6w stalych. Istnieje szansa Uly
skania srodk6w w wysokosci do 50% koszt6w calego zadania. 

4. Oczyszczalnia sciek6w 

Do 30 czerwca biezC\cego roku wykonane zostanq trzy koncepcje 
oczyszczalni sciek6w dlapotrzeb miasta i miejscowosci osciennych. 
Wykonajq je nieodplatnie Irzy firmy - Nircus Abrahamson & Nielson 
NS (Dania), Hydrocentrum SA, Exert Eko. Z tyeh trzech koncepcji 
ZarzCjd wybierze propozyejE;l najkorzyslniejszq dla naszego terenu i 
prawdopodobnie jeszcze w tym roku wykonany zostanie projekt 
lechniczny. Wydaje si~ wi~c. ze nasza gmina zrobi wreszcie pier
wszy krok do Europy, tak bowiern nalei.y lraklowac budowe oezy
slczalni sciek6w. 

5.Drogi 

W ramach modernizacji i budowy dr6g gminnych przewidywane 
Jest kontynLJowanie drogi na odcin U Broninek . Pianowo (900 m) 
oral podj~cie prac przygotowawczych do modernizacji drogi Mieko
szyn - Zaborze - Lelewo - Cieksyn. 

Kontynuawane bedzie lei. aslallowanie 1000 m dragi Konary 
Malczyn. W miescie w dalszym ciqgu prowadzony bf;1dzie remont ul. 
Pilsudskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Paine). 

6.0swiata 

Wprowadzenie reformy oswialy wplyne10 na przyspieszenie prac 
przy rozbudowie obecnej Szkoly Podslawowej nr 1. Od wrzesnia 
budynek tej szkoly b~dzie siedzibq nasielskiego gimnazjum. Niesle
ty nie wystarczy jeszcze pienil1dzy na zakoriczenie prowadzonej 
inwestycji. Prace wykonczeniowe bloku i.ywieniowego j piwnic pro
wadzone b~da w terminie p6Zniejszym. 

7. Straz 

Twajq prace budowlane w strainicach i remizach Ochotniczych 
Strai.y Pozarnych naszej gminy. W Nasielsku zostanie zainslalowa
ne centralne ogrzewanie zasilane z wlasnej kotlowni olejowej. w 
Psucinie budowane Sq garaie. a w Cieksynie prowadzone Sq prace 
przygotowawcze do podj~cia prac bUdowlanych. 

8. W trosce 0 naszij przysztosc 

f asielskie Kola Zjednoczenia Chrzescijarisko-Narodowego byto 
organlzatorem bardzo poz.ytecznego spotkania. Zaproszono paniq 
Iwon~ DUd~ - dyrektora w Urz~dzie nadzoru nad Funduszami 
Emerytalnymi. Zainteresowanr mogli wi~c z tzw. pierwszej r~ki 
dowiedziec si~, co to Sq fundusze 8merytalne. co wziqc pod uwag~ 
przywyborze funduszu i jakie fundusze gwarantujct najbezpieezniej
SZ(j przyszlosc. 

Aktualna temalyka spotkania kazala s(jdzic, ie przyjdq na nie 
tlumy nasielslczan. Mimo natloku reklam i zabieg6w 0 nasze pie
niqdze przedstawicieli poszczeg61nycl1 Funduszy nasza wiedza na 
ten temat jest ci(jgle mala. Dziwi wi~c to, i.e tak malo os6b skorzy
stalo z zansy, jakq stworzyli nam organizatorzy. 

9. Planowanie 

Opracowywane S<j plany miejscowego zagospodarowania prze
strzennego w miescie. Przedmiotem pierwszego planu jest rejon ulic 
Ogrodowa - Warszawska, drugiego zas rejon ulic pow, Kosciuszki, 
Krupki (nad rzekq Nasie-Inq). 

AZ. 
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1. Kiedy i w jakieh okolieznos
ciaeh dowiedzial sil;! pan, ie zo
stanie Starostll? 

Wczesnle} zosta,lem wybrany na 
Radnego do Powiatu. organizowa
tem I kierowalem akcjCj wyborczCj 
SLD. Uzyskalem najlepszy wynik z 
kandydujOlcych do Rady Powlatu. 
Nastlilpnie zaproponowano ml pro
wadzenle rozmow, kt6rych celenl 
byte zawiOlzanie koallcji wil;!kszos
cioweJ. IN wyniku w'lbor6w zadne z 
Ugrupowar'i politycznych nie uzyska
fO laklejllczby Radnych (przewagl), 
by mOc samodzielnie sprawowae 
wladz1;l. Moje nazwisko - jako kandy
data na stanowisko Starosty - poja
wile sll\! po tel rundzle rozm6w z 
poszczegolnymi ugrupowanlaml. 
Po konsultacjach 1'1 swoim klubie, 
zdecydowalem i zgodzilem si~ . za
ledwie na kllka dni przed Sesjq. 
Wczesnlej, prawdlil m6wiOlc, nie 
myslalem 0 kandydowaniu na to 
trudne I odpowiedzialne stanowisko, 

2. Jak zareagowala panska roo 
dzina na wiadomosc 0 takim wy
borze? 

Jesli chodzi 0 mojq rodzin{l .. , Na 
poczCjtku pojawila sil;! reakcja pelna 
radosci z powodu uznania. Kiedy 
emocje nleco opadly, przysz/a kolej 
na refleksjf;l, ie to stanowisko b~
dZle wymagalo mojej dyspozycyj
nosci i ciCjglego zaangaiowania w 
spra,wy Powiatu i jego mieszkari
cOw. Wtedy przyszlo opamil;ltanle i 
mysli, czy podcHam. Jak moi blisey 
b!;1dq znosic rtowCj rzeczywistosc, 
kt6ra bl;ldzie duiym obei<jieniem 
dla. calej rodziny, 

3. W jaki sposob koledzy z SLD 
przyj~li panskie stanowisko? 

Myslf;l, ie kaide ugrupowanie po
lityczne, kt6re wypromuje swojego 
przedstawiciela na stanowisko. 
uWaZa to za sw6j sukces, Tak bylo 
w moim przypadku. 

4. Jak pan dobieral sobie 
wsp6lpraeownikow, ezy wedlug 
kompe1eneji, po znajomosci, ezy 
w zaleinosci od ugrupowania 
politycznego? 

Dob6r wsp6tpracownik6w by/Jed
nym z najtrudnlejszych problem6w 
w pocz,!tkowym okresie organlzacji 
Powiatu. Mi~dzy Innymi z tego 
wzgi~du. ie przy tak wysokim bez
robociu, chodzila informacja po Po
wiecie, ie b~dzlemy przyjmowac 
nowych pracownik6w. Oczywiscie 
to nle bylo prawdl'l, poniewaz otrzy
mallsmy pracownik6w z dWDCh rejo
now. Ci ludzie pracowaii, pracujq I 
wi~kslos6 z nich pracowac bl;ldzie. 

Wywiad ze starost~ nowodworskim
 
Ja wrozmowach z ludi:mi zwraca

lem uwagr;l na ich przygotmvanle za
wodowe, wyksz\alcenie, doswiad
czenle, predyspozycje i cachy 050
bowe. pr6bowalem \ak rozmawiae, 
by moc SIG zorientowac w sposobie 
i umiejGtnosci rozwlqzywanla prob
lemow, z kt6ryml w praktyce si!;1 
spotkajq. Szczeg6tnle zaintrygowal 
mnie spos6b traktowania interesan
tow. pelen iyczJiwoscl igrzecznoSci. 
a nie jako petenta. ktory smle zaklo
cae urzGdniczce spokOj. Nie wiem 
ezy wybralem ludz.i najlepszyeh. 
Oczywiscie na samym starcie jest to 
trudne do osiCjgni~cia. Trzeba tro
chG czasu, by moe oblektywnle oce
nie icll dZlalanla. Wsr6d mOlch 
wsp6lpracownik6w Sq znajomi zna
jomych, znajomi Radnych, ludzie, 
kt6rych ktos znal, ktorzy mogllby 
sprawdzie swole mozliwoscl 1'.' no
wel zeczywisloscl powiatowej. 

5. Czy w oeenie pracownik6w 
bierze pan pod uwagli! kryterium 
polityczne? 

Staram Slli! wocente pracownik6w 
- przynajmniej n razi - nie 5tO$0
wac kryterium politycznego. Pytam 
kierownik6w - ieh bezposrednich 
przelozonych - z jakiml ludzml che,! 
pracowac i kto wedlug nich te wyma
ganla spelnia. Nle ukrywam jed ak, 
ze taki problem nie istnieje, bo ludzl 
przypisuje sili! wedlug ich sympatil 
politycznych. Bye moze nam uda Slli! 
go omlnqe, by zgromadzic jak najle~ 

psze kadry, bo b!;1dziemy oceniani 
za skutecznosc naszych dzialari, a 
nie za przynaleznosc partyjnq. 

6. Aby d:liatania byly skuteczne 
potrzebni Sq laehowcy, ludzie 
kompetentnl, ezy lakimi dyspo
nuje Powiat? 

W tej chwili nie mamy ludzl najle
pszyeh w sWOlch dzledz.lnach, po
niewai nie stae nas a nich, mamy 
zbyt niskie place, Powiaty nie dys
ponuj'l takimi srodkami jak gminy, 
kt6re majq wyisze dochody wlasne. 
Nasi pracowntcy w Starostwie majCj 
przeeiGtnie 0 20% nizsze place nli 
ludzie zatrudnieni w gminach, aie 
jakies optimum naleil' zastosowac. 

7. Plany dla Powiatu na przy
szlose 

Celem wszystkich, kt6rzy wsp6j· 
dzialajq w no\,,,y powiecie Jest zln
tegrowanle wsp61noty powiatowej, 
przeanallzowanie I okreslenle skali 
problem6w we wszystkich gminaeh 
na terenie powiatu, Do korka czerw
ca zamierzamy przygotowac projekt 
planu naszych dzialari na kadenci~ 
w sterze tych dZlalar1, kl6re powiato
wi zapisano IWsterze takich dzialaTi, 
kt6rych powiatowi nie zapisano, a 
moina je taki:e realizowac. Mam tu 
na mysll dzialalnose organizacji po
zarzqdowych, tj, Organlzacjl I sto
warzyszen, gdzle moina polCjczyc 
swoje zain eresowania. pasje, hob
by, wyksztalcenie. Mam na mysll 
r6wniez utworzenle Izby Gospodar
ezel. Samo z'ldu Gospodarez go 
naszego powiatu, kt6re dalyby 
szansli! wykorzystania potenejalu 
Intelektualnego tkwiqcego w spole
czenstwie powiatu. 

Cheem rowniez w romowac 

powiat przy pomocy, ktore sil;! stqd 
wywodz,!, kt6rzy iu Uko czyll szkoty, 
chcemy zaangai.owac Iudzi znanych. 
chcemy stworzye lobby powiatowe. 
kt6re wspieraloby nas w r6:i.nych na
szyeh starantach I dzialanlach na 
rzecz wsoolnoty powlatowej. 

Szereg dzialan jUz siG konkrety
zuJe W sobotE;1 zoslalo utworzone 
Nowodworskie Stowarzyszenie 
Spoleczno-Kulturalne, k16re jestwy
nlktem porozumlenia Towarzystw 
Kulturalnych, dzialajqeych na tere
nie powlatu, m.in. w Nasielsku. 

Dzisial (26.04.99r.) a godz. 18,00 
odbli!dzle Sl~ pier\'\Isze zalozYClel. 
skle spolkanle Izby Gospodarczej 
W naszym powiecie ksztaltuje si<;! 
nowa rzeczywistosc opana oczy· 
wiseie na ludziach, Organizaciach, 
Stowarzyszef1lach, Zwiqzkach Itp.. 
ktore dz.ialaly w poszczeg61nych 
gmlnach. W ramaeh powiatu star 13,

my Silil koordynowae I wspierae r6z
nq aktywnosc spolecznq. 

8. Jak uklada siG panska wsp61
praca z Rad~ Powialu? 

Do lej pory nie z.auwai:ylem zlos
liwoscl VI dzialaniach i wypowie
dziach poszczegolnych Radnych 
Nasza Rada funkejonuje wlasciwle, 
bo na dalszy plan schodzCj sprawy 
sympatii politycznyeh, Dostrzegam. 
ze milldzy Radnymi tworzq sif;l wl~zi 

dotyczCjce zalatwienla konkretnych 
spraw. Mam nadzieJlil. :i.e 113, wsp61
praca b~dzie silll zaciesniala. bo 
wzajemne przeszkadzanie czy wal
ke polityczna do niczego konstru
ktywnego 'lie doprowadzCj, a wr1;lCZ 
przeciwnie. Musimy zatem powiat 
lak zorganizowac, tak zintegrowae, 
aby w ocenie, kt6ra bli!dzle w polo
wle przyszlego roku, ten powial zo
stal oeenlony bardzo dobrze. Wtedy 
skupimy silll na funkcjonowanJu i 
rozwiqzywanru problem6w, naszych 
gl6w nie b!;1dq zaprzCjtaly mysli 0 
rozwlCjzanru powiatu. 

9. A gdyby ocena powialu byla
by negatywna, 10 co wtedy? 

Nie dopuszczamy do sieble ta
kich mysli 

10. Ale gdyby tak sil? stalo, co 
wtedy...? 

Mysll;l, ze by/by ° zbyt duty 
koszt. Konieeznosc funkcjonowania 
naszego powiatu nie podlega dys
kusJI. W naszym miescie Istniejq In
srytuCje zWIa,zane z obslugOlludnos
d, tj, S<jd Rejonowy, U zqd Skarbo
wy... Poza tym le:i.ymy zbyt daleko 
od Warszawy. zeby nasdo nle) przy
ICjczono, naj/atwiej wszystko znrsz
czye, podzielit. i'Jasz powiat nowo
dworski ma jeszcze jeden alul. a 
mianowicie - proporcje mieszkan
c6w SOl wywazone (polowa ludnoscl 
VI miescre Ipolowe na wsi). Ze wstll
pnych naszych ustalen wynika, ze 
dochody na osobl;! s'l trzykrotnie wy
isze nii w powialach na obszarach 
Vlscllodnich. 

11. Jak postrzega pan dzialaJ
nose nasielskieh Radnyeh? 

Nasielszczanie poza przynalez
nosciq do wszyslkich Klub6w (po 
dwoje w kazdym), VI sprawach Na
sielska TworZq odrlilbne ugrupowa
hie - Nasielsk. Tam dzie s raw 

dotyczq Nasielska, tam grupowo 
stajCj murem. I przypominajq 0 spra· 
wach swojego miasta. Staraj'l sili' 
dbac 0 Interesy swojej gminy i jej 
mieszkanc6w, 

12. Kiedy Starostwo przeniesie 
sili! do nowej siedziby? 

Ubiegamy si1;l 0 siedzibG nie tylko 
die Starostwa. To Jest szerszy prob
lem. Gdyby to miala byc siedziba 
tylko dla nas, to bysmy Juz w niej 
urzl?dowali. Chcemy poprawic wa
rUnkl lokaloW8 I przede wszystkim 
warunkl praey: Polic]l, Archlwum 
Pans!wowemu, Stowarzyszeniom I 
wlelu Innym organlzaCfom. 

Wystqplilsmy do wojska 0 kon
kretne miejsce przy ul. Padere
wskiego. ale Sq 10 niestety oblekty 
wojskowe I sCj jeszcze w dyspozycji 
wojska. W trzecim kwartale lego ro
ku sprawa ta na pewno si~ wyjasnl. 

13. Jeden z wazniejszych prob
Iemow, Z ktorymi boryka si~ Po
wiat, jest problem... 

W naszym Powiecie jest dose wy
soki pracen! bezroboei . kt6ry wyni. 
ka mi!;1dzy innymi ze struktury prze
myslu jaki tunkcjonowal na naszym 
terenle, Du:i.y wpl'{\'\l na takCj skall;l 
bez obocla miala takze wplyw zmia
na strategii obronnej pans Ja, wslq' 
pienie do NATO, likwldacja jedno· 
stek m.ln, w Nasielsku. Czosnowl8, 
Pomiech6wku... W jednoSlkach byto 
wiele miejsc pracy, poniewai w kai.
dej jednostee zatrudnlano r6wniez 
asoby cywilne. 

14. Jakie przedsi~wzi~to !irod
ki, aby ten problem rozwiqzac? 

W przypadku naszego Powlatu 
jest to problem strukturalny, z kt6
rym i.adne miasto - nawet w najbo
gatszym kraJu - nle poradzl soble 
jezell jes1 pozbawione pomocy z 
zewnqlrz. Dotarlismy do niekt6rych 
decydent6w zycia politycznego 1go
spodarczego, m.in, do Premlera Je
rzego Buzka, do wielu Poslow, 
Przedsil;lbiorc6w... Utworzyllsmy 
specjaln'l stret!;1 ekonomiczn'l pod 
naZWq "Technopark-Modlln". Argu
mentem, kt6ryspowodowal jel utwo
rzenie, byl wysokl procent bezrobo
cia i konieeznosc pomocy dla tei 
cZli!sel Mazowsza. Sp61ka ta miala
by polCjczyc potencjal naukowy 
Warszawy z iinansowym polencja
lem inwestor6w, by stworzyc 110we 
miejsca pracy I moiliwosc zatrud
nienia ludzi z naszego powiatu. 

15. Czy d.zialalnosc lei Sp6/ki 
jest zadowalajqca? 

Na dZISlaj nlepokol nas slabs 
dzialanie Zarzqdu lejie Sp6/ki, wi~c 
ostro nacisnt;llismy na tych, kt6rzy 
powlnni wykazae sl~ skutecznosciq 
dzialania Wramach Strefy Ekonomi
cznej I stworzenia mo:i.liwosci roz
wojowyeh, Nle czekajCic jednak na 
te dzialania wielkie, stammy si~ po
zyskac mnieJszych It1westor6w do 
lego, zeby tworzyli nowe mtejsca 
pracy. Taki naluralny rozw6j obser
wuJemy na tsrenia Gminy Czosn6w, 
Pomiech6wek, Leoncin. 

dokoticzenie na str. 6 
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Orodzy Panstwo. 
Zajmowalismy sifil ostatnio 

chorobami sk6ry. Dose cz~
stym jej patogenem Sq nie 
tylko grzyby i bakterie. Silny 
swiCjd, gl6wnie po rozgrzaniu 
sili! w poscieli, przecinkowate 
kanaly na sk6rze to objawy 
zakazenia samicami rozto
ezy swierzbowca. 

Orqzq one kanaly w war
stwie rogowej sk6ry. Powsta
jq grudki i przeczosy (Iinijne 
zadrapania) w miejscach ty
powych, ja k przeslrzenie 
mj~dzypalcowe,zgi~cia nad
garstkowe. posladki, ako/ice 
plilpka, brodawek sutko
wych, okolice narzq d6w 
plciowych. U niemowlqt dlo
nie i stopy. 

Przenoszenie roztoczy na
st~puje przez bezposrednj 
kontakt lub odziez, przed
mioty. Praktycznie tylko ad 
czlowieka_ 

Pamifiltajmy, ze leczenie 
(najczf;:lsciej Sq stosowane 
plyny ezy mazidla), musi do
tyczyc wszystkich cztonk6w 
rodziny. Niekt6rzy z nich mo
gq nie miee typowych zmian 
na sk6rz8 lub tylko pojedyn
cze, trudne do identyfikac/·i. 
Lekiem smarujemy cale cia 0 

z wyjqtkiem twarzy, a nie tyl
ko okolice gdzie zmiany Sq 
widoczne. Obowiqzuje de
zyntekcja bielizny osobistej, 
ubran i poscieli. Zakazone 
ubranie odwieszamy do sza
ty na 4-6 tygodni. 

Innq ehorobq, kl6rej lecze

nie dotyczy calej rodziny, a 
nie tylko os6b ewidentnie 
chorych jest owsica. 

Owsik ludzki zajmuje blorw 
sluzowq jelita grubego gl6w
nie malych dzieci. Sam ice wy
dostajq sili! nocq przez odby1 
celem zlozenia jaj. Objawem 
jest swiqd odbytu. gl6wnie w 
porze nocnej. Prostq i pewnq 
diagnostykq jest obserwacja 
slolca. W ciqgu kwadransa 
owsiki jesli Sq. wyjdq na jego 
powierzchni~. U os6b dora
slych infekcja moze przebie
ga6 bezobjawowo. 

Leczy sif! cata rodzina, bo
wiem jaja owsika z kurzem 
roznoszCj si~ po calym mie
szkaniu i Sq bardzo 
zarazliwe. Obowlqzuje ostry 
rezim higieniczny. Chory wi
nien spat w obcislych majte
czkach (co zapobiega drapa
niu sifil przez sen i reinfekcji), 
kt6re rano wraz z przescie
radlem nalezy wyprasowac. 
Po obudzeniu sifil nalezy 
podmyc okolice odbytu. Cz~
sta zmiana poscieli z pra
niem i gotowaniem. cz~sle 
mycie rqk, kr6tko obciE;lte pa
znol cie, wlasny, prasowany 
rE;lcznik Sq szanSq, ze rodzi
na pozbE;ldzie si~ pasozyt6w. 

W przedstawionych obu 
chorobach niezb~dne jest le
czenie i mobilizacja higieny 
wszystkich czlonk6w rodzi
ny, 0 czym przypomina zy
CZqC zdrowia, Wasz lekarz 
rodzinny. 

Cezary Rusek 
( 

W nocy z 23/24 marca w To
runiu Dworskim nieznani spraw
ey po obcil;)ciu kl6dek w garazu 
skradli Fiala 126 p. Warlosc 
11.700zl. 

Z dnia 29/30 marca w Zabiczy
nie dokonano wlamania do skle
pu, skqd skradziono alkohol i inne 
towary 0 wartosci 10.000 zl. 

30 marea z parkingu przy ul. 
Plonskiej skradziono Fiala 
125p. Wartosc 3000 zl, 

1 kwielnia na dworcu PKP wy
siadajqcej z pociqgu kobieeie 
skradzlono torebkl;! z dokumen
tami i pienll;ldzmi. 

7 kwietnia nieznanl sprawcy 
skradli z podworka samocho
dod Fiat 126 p. 

W nocy z 11/12 kwietnia skra
dziono 2 samocllody. W Chech
n6wce z garazu Poloneza Caro, 
a w Zabiczynie r6wniez z garaiu 
Fiala 125. 

W Nunie z 14/15 kwietnia nie
znani sprawcy po wylamaniu 
zabezpieezen z garazu skradli 4 
kola od Poloneza. 

6 kwietnia w Nasielsku na ul. 
Starzyriskiego Z plwnicy skra· 
dziono rower gorski. 

Nocq z 16/17 kwietnia w Na
sielsku przy ul. Kosciuszkl w!a

mano sil;) do sklepu. skqd skra
dziono odziez, bielizn~ damskq 
i ml;)skct 0 wartosci okolo 15000 
z!. W wyniku dziaian Policji usta
lone sprawcow i odzyskano 
okolo polowl;) skradzionych rze
ezy. 

W Nasielsku przy ul. Malino
wei w nocy z 20i21 kwietnia z 
niezamkni!?lej stodo!y skradzio
no traklor Ursus P 360 z kulty
watorem. 

21 kwietnia w Piescirogach 
wlamano siE;l do sklepu spoiyw
czego, skqd skradziono alkohol, 
slodyeze, oraz lnne przedmioly 
o nieustalonej wartosei na szko
d~ Gminnej Spoldzielni. 

W Nasielsku na ul. Warsza
wskiej podczas zabawy na 
niezabezpieczonym placu bu
dowy lostal uderzony w glowl;) 
belonowym krl;lgiem studzien· 
nym pi(?ciolelni ehiopiec. Mimo 
natychmiastowej pomoey lekar
skiej, chlopiec zmar! w szpitalu. 

Na uhcy Ogrodowej w Nasiel
sku 25 kwietnia nieznani spraw
cy skradli z dzialki budowlanei, 
styropian. folilil izolacyjnq i sial
kl;!. 

W Paufinowie z 23/24 kwiet
nia skradziono z komorki rower 
gorski. ...
 

28 kwietnia w Chlebiotkach, 
na skutek wy!adowari atmosfe
ryeznych, spalila sit;) stodola 
wraz z wyposaieniem. Warlosc 
okolo 15.000 zl. 

Sabina Grzegorzewska 

Pamif-tnif(o !1vfayri Wesswwnie 
1\r6{ewic.zowej 1(oilstantowej 

Sooiesf(jej 

Na r6wninach starej zakroczymskiej ziemi, otoczony sztucz 
nymi kanalami rzeczkq Nasielnq podsycanymi, leza! wsr6d buj
nych Iqk i nieprzejrzanych d~bowyeh las6w zamek nasielski, 
dawna, bo od polowy XVI wieku, rodziny Wessl6w siedziba, 
zr6jnowana wsr6d ostalniego Szwed6w najazdu, z ktorej jui dzis 
nie ma iadnego prawie sladu. W ezasie obecnie nas zajmujq
cym byl to gmach czworoboczny z eiosu ukladany, 0 zelaznej, 
cil;1iko zamykajqcej sil;1 bramie, staroiytnych, kralq zelaznq 
opatrzonyeh oknach, grubej i niesmakowilej arehilekturze. 
Szesc smuklych wieiyc wyslrzeliwalo z srodka szarych scian 
korpusu, szeroki na kilka stop mur, strzelnicami opatrzony, 

paJisadami i barierami najeiony, otaczal jego niezby1 obszerny 
dziedziniec, razem z odpowiednimi mu wa!ami i fosami. ktore w 
razie polrzeby napeJnialy sil;) wodq. z kana/ow i rzeczki splywa
Ictcq. Na szancach slaly sredniowiecznym jeszcze zwyczajem 
moidzierze z odwroconymi na zewnqlrz zamku paszezami. W 
owych czasach zamoiniejsza szlachta nie inaczej budowala 
swe zamki, ylko Jako warownie w obronie Rzeczypospolitej 
przeciw zby1 cz~slym obcym najazdom. Dwa zwodzone masty, 
pilnowane przez nadwornq piechote starosty ostrowskiego, da
waly przystl;1P do zamku. 

(... J Wchodzi!o siE;l na wstl?pie do przedsionka oloczonego 
duzq kratct zelaznq i opatIzonego oknami, a nastl;)pnie do wiel
kiej sieni dwupiE;ltrowej, ogrzewanej dwoma olbrzymimi z niebie
skieh katli piecami. W srodku by! wysoki, cht;lcinskirn marmurem 
wyloiony komln, w kl6rym niezawodnie para koni wygodnie 
pomiescic by si~ mogla. Po dw6ch bokach kamienne szerokie 
wsehody prowadzily na pit;ltra korpusu. Na pierwszym byly ko
mnaly do przyjl;!cia gosci, bawialnle i jadalnie; na dru~im sypial
nia slarosciny, komnata jej ml;)ia i jego kaneelaria, wyzej jeszcze 
kapliea zamkowa i sklady rzeczy. W bocznych pawilonach mies· 
cily sil;1 goscinne pokoje, stancje dla dworzan i pokojowcow, 
zbiory pamicttek i biblioleka, ponad bramq by!o mleszkanie ka
pilana nadwornej piecholy i zbrojownia. 

W osobnych budynkach polqczonych kruzgankami z gl6w
nym korpusem byly kuchnie, mieszkania nizszej sluiby, dale! 



dokoliczenie ze str. 4 

16. A co z Nasielskiem? 
Ola Nasielska potrzebne jest 

opracowanie fachowe] strategii r02
woJu. W przypadku Nasielska b~
dzlemy mogll znacznie wi~cej zrobic 
w roku 2000 12001, gdyi pOraWlq Sl~ 
srodki Fomocowe - przedakcesyjne 
z Unii Europejskiej, z kt6rych znacz
nq cz~sc skierujemy na wles. Na
szym zadaniem jest opracowanie 
preferency)nych dziedzin, gdzie w 
pierwsze] kolejnosci Ie srodki roz
dysponujemy. 

17. Czy zatem Powial ~zie 
partycypowal w kosztach budo
wy oczyszczalni sciekow w Na
sielsku? 

Na pewno ze swojej strony zrobi~ 
wszystko, aby zainteresowac poten
cjalnych inweslor6w. B~d~ sluzy 
taki:e pomocq w sensie doradztwa, 
gdzle mozna znalezcsrodki flnanso
we na budow~ oczyszczalni. My ja
ko Starostwo 'lie dysponujemy taki
ml srodkami, by wspom6c bUdow~ 
tejze oczyszczalni, ale od ie) fun
kejonowania w du:i:ej mierze zaleiy 
rozw6j infrastruktury. Tuta] widz~ 
szans~ dla Nasielska, poniewai Vol 

powiecie Sq osoby, kl6re mieszkaj<\ 
w waszym miescie. Mam luna mysl! 
Prezesa Ageneji Rynku Aolnego - p. 
Michala W6jciaka, kt6ry zna ten 
problem i jest z 'lim na bleiqco_ Mys
I~. ie efekty lello zaangazowania w 
t~ spraw powlnny sil;l pojawlat. ale 
na dzialania potrzebUjemy czasu. 

16. Kiedy Nasielsk otrzyma 
bezposrednie pohtczenie lele10
niezne z Warszaw,,? 

W styczniu wystC\pilismy z pis
mem do Zarzqdu Telekomunikacjl 
Polskiej, spotkalem si'il tille w tej 
sprawre z Dyrektorem Rejonu War
szawa-Wsch6d - p. Sylwestrem 
Szymanskim. Nie jest to jednak taka 

prosta sprawa. poniewai: nie doty
C2.y tylko naszego powla u. Je t to 
problem, k 6ry po zmlanie struktural
nej, dotyczy calego kraJu, Wiqzq SII;! 
z 'lIm naklady inansowe na rozbu
dow~ i modernizaClI;! nlezb~dnych 
centrali IIp. Obl6cywano mi za/a
twienle tej sprawy na przeJomle IIpca 
i slerpma. Mysl~, ze na spolkaniu z 
mieszkancami Nasielska, ktore pla
nujfil w maju, b~d~ dysponowal kon
krelnymi danymi. 

19. Wiele kontrowersjl wsr6d 
mieszkancow Nasielska i wsr6d 
Nowodworzan wzbudzilo prze
niesienie Biura Paszpor1owego 
do Warszawy. Kto i dlaczego pod
jq/ tak" decyzjl;!? 

To bylo i dla nas absolutnym za· 
skoczenlem. Po proslu, zadzwonit 
leleton z poleceniem, ie muslmy 
przygolowac pieczqtkl, dokumenly, 
poniewaz przyjedzie specjalny sa
moch6d z Warszawy. Natychmiast 
wykonalem telelon do Urzlildu Woje
w6dzkiego i otrzymalem InformaCj~. 
ie jest to decyzja Wojewody. Nieza
leznie od tego wyslqpillsmy 0 
w trzymanie decyzji do wieeminl
stra Ploskonki - koordynalora wdra
iania retormy adrninistracyj eJ, ze
by zainterweniowal 0 zmian,? rozpo
rzqdzen a w t j sprawle r 0 umozh
wienie wznowlenia obstugi paszpor
towel w Nowym Oworze. Zachowa
Iismy elaty I wyposazenie biura, i 
czekamy. Na spo kaniu Wajewod6w 
Mazowsza (dwa tygodnle temu) 
przypomnialem tl;! spraw~, Wojewo
da Pietklewicz zobowiqzal si~ jq 
przeanalizowaC. Staramy sil;! pro
wadzie takle dzialania, aby Biuro 
Obslugi Paszportowej znalazlo si~ 
ponownle w naszym rriesc!e. 

20. Do Redakcji ZyGia Nasiel
ska docierajll uwagi krytyczne na 
temat dzialania niektorych Urz'i!'" 
dow Powiatowych. Czy Ie glosy 
dotarly jui: do Pana? 

Pierwsze uwagl dotyczyly dzia/arl 

Policjl, po iewai: zbyt skrupulatnle 
konlrolowala pojazdy poruszalqce 
sifil po drogach. Szczeg61nle rorniey 
skariyll si~. ie zwililkszono wobee 
nlch dyscyplin~. Powali to lednak 
ustlilpuje. gdyz wi~kszosc z nich zro
zumlala, ze zalecen,a Policjl naleiy 
wypelnlae. gdyz ,eiy to w og61nie 
poj~tym interesie spo/eeznym. Sq
dz~, ze Policja nadal blildzie dzialae 
konsekwen 'lie, bez iadnych ulg, 
gdyi. bezpieczerlstwo, w jego szer
szym ozumieniu. jest niezmiemie 
waine dis spoleczenstwa, kt6re 
chce funkcjonowac w spokoju. 

21. Na spos6b funkejonowania 
Szpitala w Nowym Dworze takie 
nasi czytelnicy narzekajq. Co Pa
nu wiadomo na ten lemat? 

Jest ta znacznie szerszy problem 
nil pozornle si!il wydaje, bo tu trzeba 
oddzielic wszystkie sprawy. wynika
jqce z wdraiania relormy zdrowia. a 
to dotyczy calego kraju. Jest to 
okres zmlan. Sqdz~, ie powstawa
nle konkurencyjnych pJac6wek 
zdrowia, takich jak Sp61dzielnie Le
karskie, Wojskowy Zesp6l Opieki 
Zdrowotnej, bfildzie konkurencjq po
zytywnq. kt6ra w pewnym momen
cie wymuSI zmlany w kierunku po
szanowanla pacjenta I odwr6ci ten 
trl;!d. ze zapominano 0 pacjencie ja
ko podmiocie. Jest to proces. ktory 
trwa, ale mam nadziej~. ie przynle
sie rezultaty, 

22. Nasielszczanie cheieliby, 
ieby uruchomiono komunikacjl;! 
podmiejsk", sil nawet kierowane 
wnioski do PKS-u w Nowym Dwo
rze 0 uruchomienie komunikacji 
na Irasie Nowy Dwor - Nasielsk. 
ezy PKS rozwi"ie ten problem? 

Ta sprawa jest akie zlozona. 
gdyi. naJpierw trzeba po ozyt nowq 
nawlerzchnl~ drog!. Uruchomienie 
lakle] Iinii autobusowej musl miee 
r6wniei uzasadnienie ekonomiez
ne, bo nikt do tej Inwestycji dokladac 
'lie b~dzie. 

23. Minister Edukacji na spot
kaniu z nauczycielami Powiatu 
zakomunikowal, :ie bye moie w 
Twierdzy Modlin powstanie fllia 
uczelnl. Czy to tylko poglosks? 

Sq dwa aspekty tej sprawy.Jeden 
polega na lym. ze wOjsko zrezygno
walo z TWlerdzy Niedawno zapadly 

decyzje (koniec marcal, aby jq prze
kazac Agencji Mienia Wojskowego, 
kl6ra podlega Ministers IU Skarbu
Instytucji cywilneJ. Prowadzimy roz
mowy 0 przyszlosci e] budowl!. Zo
stal 'lawet po11101any przez Premiera 
Jerzego Buzka, Miedzyresortowy 
Zesp61. kt6rego zadaniem jest wy
pracowanie projektu zagospodaro
wanla Twierdzy Modlin. Jednym z 
pomyslow, jaki wrfijczylismy Mlni
strowl Edukacji. jest propozycja 
stworzenla Akademfckiego Cen
trum Edukacyjnego (w CZ!ilSCI oble
kt6w). 

24. Komu mialoby sluzyc to 
Centrum? 

Uwazamy, ze moi'la je wykorzy
lac na takle formy edukacjl. z kta

rych moglaby korzysla6 mlodziei: z 
osrodk6w wiejskich, matych miasle
czek. gdzie 'lie wszystkich rodzie6w 
stat na oplacenie czesnego. 0 
szczeg61ach m6wle 'lie mOQ!il, po
niewai. opracowujq je specjalisel, 
ale IstniejqJui takle wzoryw krajach 
zachodnich. Ten pomysl 'lIe jest 
przez nikogo podwazany. Mysl~. ie 
doczeka si~ r alizacji. 

25. Uwata si,\! pan za oso~ 'lie
zaleinq, ezy ktos panem manipu
luje? 

W praktyce wyglqda to tak, ie 
bardzo wielu ludzi ma swojC! wizj~ 
funkcjonowania Powialu. Bardzo 
cz~sto w rozmowach ze mnq wyra
iajq sw je zdanie. pomysly, 0plnle 
CZ!ilStO majq w tym duzo racji. Sla
ram si~ sluchae rad ludzi mqdrych I 
kompete'l 'lych, ale staram sifil mu~e 
wlasnq nlezaleinosc, ponlewaz ja 
odpowiadam za decyzje, muszq byc 
zate przemyslane. Gdyby ktos 
mnq manipulowal, realizowalbYm 
cos w clemno, bez wlasnych wnio
sk6w I przemyslen. Mimo wszyslko. 
staram sl~ zachowac wlasnq nieza
leinosc. 

26. A lemz kolej na Zyczenia do 
zlolej rybki... 

Chclalbym wyJechac w dalekq po· 
dr6z da Meksyku, by lam uslyszec 
ulublon'l melodifil w oryglnalnym ""'Y
konaniu "La Paloma.. ". 

Wzniese toasl z Mieszkan ami 
Powlalu IN roku 2000, 

Miee zawsze lak wyrozumialq i 
kochajqcq Aodzlnlil jak do tel pory. 

koszary, stajnie, obory i inne zabudowania gospodarskie. Styl 
tak wewn~trznyjak i zewn~trzny zamku. jego ozdoby, sprz/ilty 
I urzCl.dzenia nosily cechy oweJ bezladnej mieszaniny czasu 
przejscia i zmiany, owego szamotania si~ zbylku i wytwornos
ci zachodu i poludnia Europy z osobistym smaklem w!ascicle
la oraz z starodawnq przodk6w jego prostola, wyobrazeniami 
i zyczeniami. I tak obok staroszlacheckiej. polskie). losiq 
sk6ra wybitej lawy stalo modne jui wowczas, p6iniej wolle
rowsklm przezwane. krzeslo; przy olbrzymich. ci~ikiej roboty, 
kutych srebrnych naczyniach, swiecznlkach, misach, dzban
kach, naJewkach blyszczaly modne bardzo na poczqtku wle
ku XVIII z brqzu ulane na wzorgreckich i rzymskich pogariskie 
b6stwa, satyry, ohydne zwierz~ta, rosliny. zarowno do wady. 
jak do ziemi nalezqce. Tu jakis najn/ildznlejszeg p~dzla 
obraz. niezgrabnie wyslawlajqcy bitwl; pod Grunwaldem 
lub owCl. oklepanq scenfi! zlym sqsledztwem Irapionego 
Sariusza, tu znow mistrzowska kopia Madonny Rafaela, 
wielkich rozmiarow lustro weneckie tub florencka mozaika; 
ale tak wszystko pomieszane, ze oka znawcy ginf;)lo w tym 
chaosie prawdzlwych dziel sztuki i cl(!zko bogatych. nie
smacznych ozdob. 

(... ) Nie bylo, jak w wielu miejscach, osobnej w zamku nasiel
skim zbrojowni, ale, pOCZqwszy od przedsionka, na ka,ldym 
miejscu btyszczaly wsr6d obraz6w i luster stare szable, propor

ce. bunczuki, pancerze, przylbice tatarskie oraz tureckle i szwe
dzkle bronie, na nieprzyjacielu Rzeczypospolitej zdobyte. Jak 
wsz~dzie u zamoznieJszej szlachty lak i w nasielskim zamku 
byla sala przeznaczona na zachowanie pamlqte rodZlnnyc . 
Na pierwszym miejscu stal wizerunek starosty ostrowskiego 
Stefana, hetmana ziemi siedmiogrodzklej. Zrobiony by! olej
no. w malej postaci. wyobrazajqCel rycerza ze spuszczonq 
przylbicq, powalajCjcego konnego pohanca, kolejno wroga lub 
sprzymierzenca Siedmlogrodu. Obo zawleszona byla dzida, 
kt6rq, wedlug rodzinnego podania, syn jego Feliks w bi!wle 
pod Po!ockiem ocali! zycie walecznemu kr610wi Stetano\"11 
Batoremu za co kasztelamq ciechanowskC! byl obdarowany. 
Dalej jeszcze podarki ad dw6ch kr616w: Stefana 8atorego i 
Zygmunta III, za bltwy przeciw Wielkiemu Ksi~stwu Moskie
wskiemu, jak to: szabla z szczerozlota. drogimi kamieniami 
wysadzanCj r~kojesciq, caly rZqd na konia razem z kulbaka, 
srebrny pozlacany. Dale) jeszcze byla kielnia, takZe srebrna, 
kt6rq Wojciech, chorqzy koronny. kilkakrotnle posel Rze
czypospolitej przy obcych dworach, pierwszq wnlurowal ce
gl~ na klasztor karmelit6w bosych w Warszawie, zwany wow
czas 8azylikq Eliaszowa, kt6ry wlasnym kosztem wystawi! i 
stosownymi funduszami uposaiyl. 

Na uboczu w tej samej sali stal obraz wielkich rozmiarow 
wystawiajacy dziadka J6zelata Wessla - z IInii macierzystej. 
hrabiego Slarhemberga, general - gubernatora Wiednia. 
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Straiackie 5wi~to
 
Pierwsze dni maja tradycyjnie cz~a slt;l jego przebudowa, a 

poswit;lcone Sq strazom pozar wlasciwie budowa nowej strai
nym. Obchodzone Sq Dni Stra n!cy. Dzj~ki wysilkowi, i to 1'1 

zaka zwane tez niekiedy Dniami pierwszym rz~dzie, samych 
Ochrony Przeciwpozarowej. straiak6w, decyzjom kolejnych 
Spoleczellstwo naszej gminy Rad Miejskich i ofiarnosci spon-

Po krotklej modlitwie aktu wyswl~cenia strainicy dokonal ks. Andrzej Mar
chlewskl 

przyzwyczailo si~ do widoku 1'1 sor6w prace zostaly 1'1 zasadzle 
tych dniach strazak6w 1'1 galo zakor'iczone. W najblizszym 
wych mundurach. Na GO dzier, czasie zostanie zainslaJowane 
widzimy ich ubranych Inaczej. cenralne ogrzewanie zasilane z 
bo lego wymaga sluzba, sluzba wlasnej kollownl olejowej. 
ludziom 1'1 wypadkach zagroze W nledziel~ 2 maja Zarzqd 
nia poiarowego. Ochotniczej Strazy PozarneJ 1'1 

Strainica - remiza nasielskiej asp prezenluje Sll;l wspaniale 

Straz po.i.arna w Nasielsku Nasielsku zaprosi! mieszkari
istnieje faktycznie ponad 100 c6w miasla na uroczystosc wy
lat, chociaz na og61 przyjrnuje swi~cenia stra.i.nicy. Na 10 nie
silil, i.e zostala zalozona w roku codzienne wydarzenie slawili 
1904. W tym czasie wielokrolnie si~ 1'1 komplecie czlonkowie na
zmieniaJa SWq siedzibl;. Obec sielskiej slrazy (53 doroslych 
na lokalizacja straznicy zostala strazak6w i 18 czlonk6w z grupy 
wybrana, sposr6d trzech propo mlodziezowej)_ Przybyli lei: ich 
zycji jej umlejscowienia, stosun koledzy . druhowie z Nowego 
kowo niedawno. Stan'll tu Dworu. Pomlech6wka, Zakro
skromny bUdynek, kt6ry nie Z3 Gzymia, Wojszyc, Psucina, Ja
spakaja! podstawQwych potrzeb sk6/owa, Jackowa, Krzyczek i 
naszej slrazy_ W roku 1992 Z8- Cieksyna. Goscmi honorowyrni 

Uroczystosci byli m.in. wicesla
rasla nowodworski pani Maria 
Kowalska, brygadier Tomasz 
Kurmanowski z Komendy G16w
neJ PSP, mlodszy brygadier Eu
geniusz Kqcki dow6dca RG 
PSP z Nowego Dworu, starszy 
kapitan Andrzej Hiszpariski - ko
mendant powiatowy PSP, prze
wodnicz'lcy Rady Miejsklej 
(obecny i byly) Grzegorz Duch
nowski i Tadeusz Modzelewski, 
burmislrzowle (obecny I byly 
oraz wiceburmistrz) Bernard 
Mucha, Wojcieeh Ostrowski, 
Stanislaw Tye. 

Zebrani, w szyku zwartym, ze 
sztandarami i orkfestrq, przema
szerowall przez miaslo do kos
ciola, gdzie odbyla si~ 1'1 ich In
tencji uroczysla suma. Homill!; 
poswil;conq patronowi straia
k6w sw. Florianowi oraz samym 
strai:akorn I ich oflamej dzialal

w asyscie wieloletniego prezesa 
nasielskiej Slrazy dha Wieslawa 
Michnowskiego i obecnego pre· 
zesa OSP w Nasielsku dha Wie
slawa Nowaka 

Po powrocie do straznicy mia
ta miejsce kulminacyjna cz~sc 
uroczystosci, czyli jej wyswit;lce
nie. Po kr6tkiej modlitwie aklu 
tego dokonal k . Andrz8J Mar· 
chlewskl. Zebrani wysluchali lei: 
kr6tkiej informaji 0 hislorii i dnlu 
dZlsiejszyrn nasielskiej slrai.y. 
Po przeci!;ciu wstl;gi przez 
przedstawicieli strazy i wladz 
sarnarzqdowych goscie uroczy
slosci oprowadzani przez go
spodarzy obiektu . prezesa 
OSP dha Wiesl8wa Nowaka i 
naczelnika dha Tadeusza Bie
leckiego obejrzeli pil;lKnie pre
zentujqcCj si~ straznic~. 

Kilka sl6w musz~ poswir;lcic 
arkiestrze strazackiej. Nie wy-

Defilad~ strazak6w ullcami mlasta prowadzi dl1 Grzegorz Wysocki 

nosci wyglosil ks. Andrzej Mar obrazam sobie bez niej slraiy. 
chlewski. W czasie drogi pow Kiedys napisalem, i.e dzieje si~ 
ralne) do straznicy strazacy za z niq cos zlego. Dzis wiem, ie 
trzymali sil; na skwerku. Tam w kryzys jui. minCjI. Strazaeka uro-

Poczty sztandarowe jednoslek asp z lerenu powlalu nowodworskiego w 
lrakcie uroczystosci 

ich imieniu kwiaty przy pomniku czystosc Z Jej udzialem wypadla 
upami~tnjaiqcym ollary II wojny naprawde imponujqco. 
swiatowej zlozyl nestor lrazy 
gminnej dh. Henryk Olszewski AZ. 



Czlery lata temu zostala po
wolana do zycia pierwsza klasa 
technikum zawodowego przy 
Zespole Szk61 Zawodowych w 
Nasielsku. CheiaJoby si~ powie

moce dydaktyczne. Egzaminy 
odbywaly siQ w milej i koleieri
skiej atmosferze. ehociai. wsrod 
zdajqeych widae bylo zdener
wowanie i tremli'. 

dziec jak ten czas szybko leci. 
gdyz w tym roku Jest to juz 4 
klasa tecllnikum zawodowego 
maturalna. 

Uczniowie tej klasy, 0 profilu 
krawiec odziezy damskiej lek
kiejt przystqpili w dniach 26 i 27 
kwielnia br. do egzaminu z Przy
golowania zawodowego. Mto
dziez sumiennie i dlugo przy
golowywala Si!;! do egzamin6w. 
Wczesniej olrzymali tematy 
prae dyplomowych i przysl<lpili 
do gromadzenia i opracowywa
nia malerialu pod kierunkiem 

Uczniowie prezenlowali wlas
nor~cznie uszyle stroje np. su
kienki, zakiety, bluzki, kamizelki, 
ezyli zoslala doskonale pola
czona leoria z praktykq. Poka
zane rownlez stroje kurpio
wskie, co moina uznae za bar
dzo cenne i waine zaintereso
wanie regionem i folklorem. 

Dyrektor 5zkoly pan mgr 
Grzegorz Duchnowski iyczyl 
zdajqcej mlodzieiy samych bar
dzo dobrych oeen, wyrazaF~c 
swojq opini~, ie w przyszlosci 
bfilda stanowic wykwalifikowane 

nauczyciell zawodu - pani Zofil 
Babicz i Joanny Turek. Tematy
ka prac dyplomowych byla tak 
dobranat aby w przyszlosci mo
gly bye wykorzyslane jako po

kadry w zawodzie krawiec ad
ziezy damskiej lekkiej. Szanow
na komisja w skladzie kierow
nik szkolenia praktycznego pan 
mgr Janusz DrwfilCki, pani Zolia 

Babicz, Joanna Turek, pani mgr 
Barbara Bronislawska - nauczy
cieli zawodu oraz pani mgr Bar
bara Modzelewska . wycho
wawczyni klasy - przez dwa dni 
egzaminowala uczni6w. Mlo
dziei. wykazala sifil dUzq wledzq 
w zakresie swoich ternatow 
dzielnie ,.broni/a" praedyplomo

wych. Moina rzec. uczniowie 
udowodnili, ze w przyszlosci 
sprawdzq si~ na r6znych slano
wiskach pracy oraz godnie b~dq 
reprezenlowac swojq szkolE;' i 
zaklady pracy, w kt6rych zdoby
wali umiejliltnosci praktycznego 
dzialania. 

B. Modzelewska 

Gospodarskie spotkanie
 
15 kwietnia Nasielsk byl miej

seem kolejnego, corniesi!;)eznego 
spolkania przewodniczqcyctl 
Rad, starosty. burmistrz6w i woj
16w z lerenu powiatu nowodwor
skiego. W Irakeie obrad zebrani 
wymieniajq doswiadczenia, intor
mujqc sifil wzajemnie 0 sposo
bach rozwiqzanla niekt6rych 
problem6w. Kaide spotkanie po
siada temal wiodqcy, kt6remu 
poswi~cajCl. najwifilcej czastJ. Jest 
on zazwyczaj proponowany 
przez gospodarzy gminy, na tere
nie kl6rej odby-Na sili! spolkanie. 

Nasi gospodarze zapropono
wali dyskusj~ 0 drogach powia
towych i wojew6dzkich w gminie 
Nasielsk i powieeie nowodwor
skim. Z tego wzglF,!du na obrady 
opr6cz os6b wymienionych na 
poczCl.tku tekstu i kl.erownika 
Wydzialu Komunikacji w staro
stwie nowodworskim przybyl 
przedstawiciel Wojew6dzkiej 
Dyrekeji Dr6g w Warszawie p. 
Zbigniew Skwierzynskl oraz 
przedstawlciel Sejmiku woj. ma
zowieckiego p. Roman Sielecki. 

W wyniku dyskusji stwierdza

no, i.e stan drag i to zarowno po
wiatowyctl jak iwojew6dzkich jest 
najgorszy w ealym powiecie i tu 
potrzebne Sq w pierwszyrn rz~
dzie srodki inwestycyjne. Nieste
!y, srodk6w tych brakuje i powia
lowi i wojewodzlWu. Wyrazono 
nadziejlil, ie w 1alach nastfilpnyct1 
pieni~zy moze bye wifilcej. 

Pozytywnym wynikiem lego 
spotkania jest uznanie drogi po
wiatowej Nasielsk-Pomiecll6
wek jako pierwszej w kolejnosci 
do modernizacji. Ponadto droga 
wojew6dzka Nasielsk-Przybo
rowice jako jedyna droga z po
wialu nowodworskiego znalazla 
Sil;l w planie inwestycyjnym Sej
miku mazowieckiego. W roku 
biezqeym bt;:dzie wykonana do
kumenlacja na jej modern
izacjt;:, a w rokU przyszlym pla
nowana jest realizacja tego za
dania. Ogloszony zostat tei 
przetarg na wykonanie doku
mentacji technicznej na posze
rzenie i modernizacjt;: drogl do 
Pomlech6wka. 

-
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Przedwakacyjny poradnik 
turystyczno-szkoleniowy 

Nauka iwypoczynek
 
t.yde jest pj~kne, ale j niesly dzis jednak znajomose lego i~

chanie skomplikowane. Przeko zyka jui: nie wyslarcza. Obecnie 
nujemy sit,'l 0 Iym od lal naimlod preferowana jest nauka jl;lzyka 
szych, a juz zwfaszcza od chwili angielskiego_ Fakl len zainspi-

Biuro dysponule rlOwoczesny I autokaramJ. Wlasny transport wplywa 
na obniienle ko zt6w wycieczki. 

To tylko zludzenie, ie panowie Ma
riUSl Kraszewski i Dariusz Pisarze
wski stoJ'l obok siebie. Tal< napraw
di;l leden znajduje sil; na Polkuli Za
chodnieJ a drugi na P61kuli Wschod
niej. 

rozpocz~cia naukl w szkole. J	 rowal mnie do zainteresowania 
chociaz wiele os6b twierdzi, ze	 si$ lym problem m. 
moina wledziec mniej lub, ze Coraz wi$cej szk61 wprowa
nauka moze bye tylko czystq	 dza len J~zyk do swoietl plan6w 

nauczania. Wielu rodzicow po
sy/a dodalkowo swe poclechy 
na lekcje prywatne. Niektarzy 
kupujq kasety, s!uchajq audycji 
radiowych I telewizyjnyeh w tym 
j'ilzyku_ Wiadomo jednak, ie 
najlepiej i najszybciej moina na· 
uczyc si~ j~zyka W kraju, w kt6
rym mieszkarky m6wiq tym j~
zykiem na co dzien_ A wi~e naj
lepiej wyslac swe pociechy do 
Anglii, Obecnie nie mamy prob
lem6w z paszportami. Pozosta
je jednak klopot najwazniejszy 
pieniqdze_ Tej bariery nie prze
skoczymy, nalezy jednak dqzyc 
do lego, aby za jak najmniejsze 
pieniqdze uzyska¢ jak najwil;l
kszyefekt. 

Tui przed wakaejaml isstes

my zasypywani rekJamami i
 
ofertami r6Znego rodzaJu blur
 
podr6zy, kl6re oferujq nam kur

sy j~zykowe. Wszyslko przed

stawiane jest w rozowych kolo

rach, Efekty Sq gwarantowane,
 
a ceny rewelacyjne. I zazwyczaj
 
chwytamy zarzucony haezyk.
 
Doplero po niewezasie przeko

nujemy si~. is nasz wyjazd me
 

przyjemnosci&, 10 pamit,'llajmy byl ani tani. ani nie przyni6s1
 
raczej, ie zycie to jeden wielki spodziewanyeh efektbw. Ponie

wyscig. Wwyscigu zas zwyci~z wai w turystyce zagranicznej
 
cow bywa zazwyczaj niewielu praktykowalem (przez 25 tat pi

Jednym z waznych elemenl6w lolowa/em lego radzaju wycie

wiedzy jest znajomose i~zykow ezki), postanowilem przekonac
 
obcych, a z Iym u nas nie lest si~'d'ak naprawdl;! obecnie wy

najlepiej. Do tej pory uczylismy gl& a realizacja niekt6rych
 
si~ g-16wnie j~zyka rosyjskiego, otert. Wraz z dwoma kolegami
 

nauczyeielami wybralismy sil;! wej ATAS. Wsp6tpracuje ze 
(za wlasne pieniqdze) na ifiJzy swiatowym programem naUCZ8
kowq wycieczk'i? do Londynu. nia j~zyka angielskiego Embas

Przejrzelismy dok!adnie ofer sy i jes jego przedstawicielem w 
Iy. OdrzuCllismy Ie. ktore za Polsce. Korzysla z jego bazy, 
pewnialy znakomite usJugi za ale posiada lei skromnq baz~ w 
malq cenfi). Biura podr6iy to nie Londynie (co pozwala na po
organizacje charytatywne, za waine obnizenie kosztow). Ma 
darmo nic nie dajq. One iyjq z opracowany program turystycz
turystow. naslf;Jpnie odrzucilis ny i edukacyjny_ Zaletq jest lei: 
my te, ktare maj" skromnq baz~ to, ze posiada wlasny i 10 bardzo 
transportowq Jub korzyslajq z dobry transport. Organizuje na
Iransporlu obcego_ Zrezyg uk~ jl;3zyka wciqgu calego roku 
nowalismy tez z uslug blur, kt6re w cZ8sie dluzszych pobytaw. 
turyslykr;; jl;!zykowq prowadzq Prowadzi tei: kilkudniowe wycie
okazjonalnie W okresle ferii zi czki i~zykowe. Kr6tki, bo rylko 
mowych tub wakacji. CZl;lSC mao tygodniowy pobyt w Londynie i 
Iych blur 10 Iylko posrednicy, a okolicaeh, pozwala nam zach~
za posrednictwo si~ p!aci. Po cie naszych czytelnik6w do 
prosillsmy tez 0 wzar sZGzego ewentualnego skorzyslania Z 
lowej umowy - chodzito 0 ty czy uslug firmy, a tyeh, kt6rzy planu
dane zawarte w ofercie znalazly j& wyjazd winne rejony do sko
swe potwierdzenle w umowie. rzystania z wskaz6wek zawar

Wyb6r nasz padI na Agencjl;! tych w tym lekscie. 
Turystycznij "ATAS". Powa/ala 
ona Biuro Turyslyki Mlodzieio- AZ. 

Gospodarskie spotkanie
 
przez Pomiech6wek, albo zadokonczenie ze str. 8 
O~bem skr~cajq bezposrednio 
na Nowy Dwor. 

Przy okazji pragniemy spro Odpowiedzi wymaga lei py
Slowac bl~dnq Informacj(l za tanie, ezy np_ w powiecie pllftu
wartq w jednym z tygodnik6w, a skim sytuaeja naszych dr6g by
m6wiCjcq, ie gminl;! Nasielsk ze laby lepsza. 010 fakty. Or6g po
stolicC\ powlatu lqczy tylko jedna wiatowych w lym powiecie jest 
i to bardzo zla droga przez Po prawie 0 100 km wi<;:cej, a sian 
miech6wek. Prawdziwe jest tyl- ich jest taki sam jak stan drag w 

Ullca Kllir'iskiego IV asielskU. Prace remontowe na drodze wojew6dzkiej 
Puttusk - Plor'isk. 

ko to, ie stan tej drogi jest na naszej gminie. Srodki przewi

prawd~ zly. I dlatego blildzie dziane na ieh u rzymanie Sq pra

modernizowana ito w pierwszej wie trzykrotnie mniejsze niz
 
kolejnosci. Mieszkancy polnoc srodki zatwierdzone w Nowym
 
no-zachodniej cz~scl gminy do Oworze Maz. Zastan6wmy si$
 
Nowego Oworu mogq Jechae i wi<;:c, gdzie kolejka jesl kr6tsza i
 
Jeidzq przez Borkowo-Bll;!do gdzie szybciej mOQq bye zaspo

wo, nalomiasl mieszkancy kojone nasze potrzeby w lej
 
wschodniej cz~sci gminy korzy dziedzinie_
 
stajCj z drogi w kierunku na Le

gionowo i jadCl nast$pnie albo AZ.
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Festiwal, festiwal
 
dokor'lczenie ze str. 1 

chyba wszystkim ludziom w 
Nasielsku utwory grupy Lady 
Panko Niekt6rzy ad samega 
poczqtku festiwalu wykazy
wali niezrozumialy dla mnie 
entuzjazm zwiqzany z wystli'
pem Play Backu. 

Na pewno gwiazdq tego 
wieczoru byla grupa OPEN 
TO THE PUBLIC z Slerpca 
w skladzie: Dorota Michal
ska - spiew, Andrzej Kamin
ski - gitara i Krzysztof Woj
tas - bas, Slawomir Solkucki 
- perkusja. By! to najbar
dziej profesjonal ny zespol 
ze wszystkich jakie wystGjpi
Iy na tegorocznym Festiwa
lu. Warto wspomniec, ze 
OPEN zaj~li pierwsze miej
see na ostatnim Przeglq
dzie Zespol6w Muzycznych 
w Ciechanowie. 

Na Festiwalu zagrali wlas

ne utwory z jednym wyjCjt
kiem ("CI:ild in time" Deep 
Purple). Grupa OPEN TO 
THE PUBLIC zostala bardzo 
dobrze przyj~ta przez publi
cznosc tym bardziej, ze pod
ezas ich wystli'pu "fani" po
przedniego wykonawcy 
opuscili sal~ i afmosfera bar
dzo si~ oczyseila; po prostu 
na sail zostall ei, kt6rzy przy
szli posiuchac muzyki - a by
!o czego sluchac. Nasielscy 
fani rocka jeszeze dlugo b~
dq mieli co wspominac. 

Podsumowujqc, mimo kil
ku nieprzyjemnych incyden
t6w uwaza ,i.e tegoroczny 
Festiwa! Rockowy byl najle
pszGj imprezGj rockowq lor
ganizowanq przez Nasielski 
Osrodek Kultury. Mam nad
ziejli' , ze w maju przyszlego 
roku odb~dzie sit;: kolejny Fe
stiwal, czego zycz~ sobie i 
innym. 

EMPE 

1 Maja Nasielski Osrodek 
Kultury wysial do Ciechano
wa dwa zespoly TWEETY 
(Monika Dzikon - spiew, Mar
cin Kus - gitara, Leszek Ga
l~iewski - bas, Nikifor Mle
czak - perkusja) i SECOND 
(Jacek Tyc - spiew, gitara, 
AndrzeJ Szybkie - gitara, Ra
fa/ Kaminski - gitara, Piotr 
Tyc - bas, Marek Tyc - perku
sja), kt6re reprezentowaly 
nasze miasto na Przeglqdzie 
Zespo/6w Muzycznych. Im
preza ta byla do zeszlego ro
ku organizowana przez Wo
jew6dzki Dam Kultury. Wtym 
roku tradycj~ tq podtrzymal 
Dom Kultury w zorganizowa
nym na bazie dawn ego 
WOK. 

Celem przeglCjdu jest 
popularyzowanie kultury mu
zycznej. Biorqcy udziai w 
konkursie miell przygotowac 
material muzyczny nie prze
kraczajqcy 25 min. Jury w 
skladzie Wojciech Garliriski, 
Maciej Ostromecki, Miroslaw 
Lqczyr'iski, ocenialo poziom 
artystyczny wykonywanych 
utworow. deb6r repertuaru 

oraz warsztat muzyczny i 
wokalny. 

W tym reku 0 nagrody wal
czylo osiem zespol6w - z 
Puttuska, Ciechanowa, Gli
nojeeka, Sierpca i Nasielska. 

W ezasie gdy jurorzy udali 
si~ na naradli' na scenie za
prezentowai sifil zesp6! ja£.
zowy z Kaliningradu. 

Po ukonczeniu obrad Jury 
oglosilo wyniki. Okazalo sil'(l 
ze zespol SECOND zajql 2 
miejsce wyprzedzajqe grup~ 
BLIND z Ciechanowa, a 
przegral z grupq OPEN TO 
THE PUBLIC z Sierpca. 

Przy odbieraniu nagrody 
nasielski zesp61 nie ukrywal 
zaskoczenia. Ten przeglqd 
by! pierwszq imprezq jakq 
zagrali w tym skladzie w do
datkLJ wili'kszosc repertuaru 
stanowily ieh wlasne kompo
zycje, kt6re grali na probach 
dopiero ad dw6ch miesifilcy
Na pewno ta nagroda sprawi, 
ze b~dq pracowac jeszcze 
ciQzej i bGdziemy magli cie
szyc siQ wspolnie z ich nastfil
pnych sukces6w. 

MT. 

Wszystkim. kt6rzy pomagali przy ratowaniu zyGia 

Krzysia Pieronka 
a w szczeg61nosci dr. Ruskowi, piel~gniarkom Caritasu 
oraz sqsiadom 

serdecznie dzili'kujq 

Rodziee i Rodzina 

Lekarzom szpitala pultuskiego, kt6rzy w tragiezny dzien 
ratowali zyeie 

Krzysia Pieronka 
wyrazy podzi~kowaniaskladajCj 

Rodzice i Rodzina 

SPROS OWANIE
 
W numerze 2(59) z lutego wych. W Dbszernym !iscie 

1999 r. .,Zycia Nasielska", pre przedstawil tei: powojennq hi
zentujCje sylwetk~ radnego po slori~ polskiego ruehu ludowe
wiatowego pana Zbigniewa go. Zapewniamy, i.e zupelnie 
Piqtkowskiego, napisalismy, ze przypadkowo wprowadzilismy 
od 20 lat jest on ezlonkiem PSL naszyeh czytelnik6w w blqd. Nie 
u. W tym stwierdzeniu jest oczy nalei:y doszukiwac si~ tu podte
wi ty blqd, poniewai. obecna or kst6w politycznych i jak wynika 
ganizaeja polityczna 0 tej na z listu nie posCjdza nas 0 to pan 
zwie istnieje dopiero od Jat dzie Jan Ostrowski. 
si~cilJ_ Wywodzi sj~ ona w zna Za przytoczone lutaj prze
cznej ez~sci z ZSL·u. I to w tym klamanie przepraszamy na
wlasnie stronniclwie prZ8Z pier szyeh ezytelnik6w, przepra
wsze 10 lat dzialal pan Piqtko szamy tei. pana Zbigniewa 
wski. lepiej byloby wi\:c napi Piqtkowskiego. a panu Ostra
sac, ze nasz radny powiatowy wskiemu serdecznie dziekuje
od 20 la1 jest aktywnym dziala my za reprymend~ i pOlJczajq
czem ruehu ludowego. cy wyklad z najnowszej historij 

Na to nasze niedopatrzenle Polski. Zapewniamy, i.e zrobi
zwrocil uwag~ pan Jan Ostro my wszystko, aby w przysz~os
wski - znany dzialaez spoleczny ci lego rodzaju wpadki nam si~ 
i polityczny z Piescirog6w No- l1Ie zdarzaly. 

Zesp6t Adwokacki
 
W Puttusku
 

zaprasza szanownych Klient6w 

do Filii Zespolu w Nasielsku 
przy ul. Kilinskiego 

ZarZCld Gminnej Sp61dzielni "SCh" 
w Nasielsku 

wydzierzawi od 1.06.1999 r. 

Uslugowy Warsztat Mechaniczny 
przy ul. Malej 
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nego, Zakupiol1o 50 estetycz Przy okazji naleiy przypo
nych koszy ulicznych, zakupio mniec, ie zgodnie z Pt7yj~lym 
no kilka wi~kszych pojemnikow jeszcze przez poprzedniCj Radlil 
na smieci oraz sporo roslin oz regulaminem, kt6rego trese dru

Czy b~dzie ladniej I czysciej? 
To zalezy. Zalezy zas nie tyl

ko od burmistrza czy radnych, 
ale zalezy od nas wszystkich. I 
nawet gdyby Rada polow~ bu
dzetu przeznaczyla na te spra
wy, to ostatecznie 0 wyglqdzie 
miasta I naszych wiosek zade· 
cydujCl mieszkancy. 

Z codziennych obserwacji wi
dac. ie duzej CZl;!Sci mieszkar'i
r:.~ _ ...........~"'tt...,.~ "'-1""'" 
'Ki.'X. -l
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niech b~dq budki leleloniczne 
przy kinie. Bardzo cz~sto 
sprawcami zniszczen SCj dzieci. 
Gorzej, ie wiedz q 0 tym ieh ro
dzice i... cieszq si~ ze sprytu, 
zmyslnosc! (czytaj: glupoty) 
wlasnych pociech. No C62, nie
daleko pada jablko od jabloni. 
Ale dlaczego rna 10 si~ odbywac 
kosztem zdrowej cZlilsci spole
.~ 

Czy nowe estetyczne I flJnkcjonalne kosze oraz pojemniki na smieci sprawiCl. 
ze w miescie b~dzie czysciej? 

c6w naszej gminy nie przeszka
dza panOSZqCy si~ brlld i truwa
jqce smieci. Gdy ukai:e Sl~ na 
ulieaeh cos nowego, a zwlasz
cza cos ladnego, to zaraz mus; 
bye to pomazane, pot!uczone, 
zniszczone. Przyk/adem praw
dziwosci tego stwierdzenia 

czenstwa? Czy tej jego eZ\1sci 
nie ehroni Powszechna Dekla
racja Praw Cz./owleka? 

., -.. 
W trosee 0 poprawienle este

tyki mlasta wfadl.e naszej gminy 
przeznaezyly dodatkowe srodki 
na tfil dziedzine zycia spo/eez

.-:- - --- ,- - --,-, - - -r-- - - -- - - -- - 

dobnych. Kosze i pojemniki jui 
znalazly si~ na uiicacll miasta, a 
w dniach, gdy gazetka dotrze do 
Panstwa, pracownicy ZGKiM-u 
dokonajq lui z pewnosciq no
wych nasadzeri zieleni i kwiatow 
w miejscach do tego przezna
czonych. 

Kosze Sq nie tylko estetyczne, 
ale i funkcjonalne. Pieski b~q 
mialy utrudniony dostl?P do ich' 
zawartosci, a male otwory wska
zujCj ponadto, ze mozna wrzucac 
do nich tylko drobne odpadki, jak 
np. papierki od eukierk6w. Wif;
ksze rzeezy wrzucamy do duzych 
pojemnik6w. Troehi;J mi wstyd. ie 
tekst n10j przypomina instrukejf; 
obslugl, ale. 

kowalismy w calosci, kaida po
sesja powinna miee specjalne 
pojemniki, gdzie wyrzucamy 
smieci Nie wynosimy ich do ko
sZY, ulicznycll I!! 

Smleci z pojemnik6w moz.na 
wywiezc na skladowisko odpa
d6w, gdzie zoslanq przyj~te Z3 
niewielkq oplatq, albo moina 
zawrzec umow~ z Zarzqdem 
Gospodarki Komunalnej i Mie
szkaniowej, kt6ry odbierze je od 
nas w okreslonym terminie przy 
uzyciu specjalistyczne90 sprz~
lu. W/asciciele posesjl nie po
siadajqcy jeszcze pojemnik6w 
mogq sil;! w nie zaopatrzyc takze 
w tym zakladzie. 

AZ. 

Parafiada i Dni Nasielska 

W dniach 5 i 6 czerwca b~dGl obchodzone Dni Nasielska polqczo
ne z "Parafiadq" organizowanq przez nasielskich ksi~zy" 

Szczeg610we i formacje na plakatach. 

Wystawa Jacka Gat~zewskiego 

4 czervvca w kinie Niwa zoslanie olwarta wYslawa malarska Pana 
Jacka Gal~iewskiego. Obrazy ego znakomitego nasielskiego ma
larza b~d2ie maina oglqdac przez caly tydzieri. 

Alicja w dolinie Wkry 

Pod takim tytulem ad kilku lat odbywa sie corocznie impreza 
kulturalna, na ktori1 w dniach 29 i 30 maja mieszkanc6w naszej 
gmlny zaprasza Gminny Osrodek Kultury w Pomiech6wku. Przez 
dwa dnl pi~kna zabawa z udl.ialem znakomitych artystow polskiej 
sceny, oraz wyst~py r6inych zespo16w mlJzycznycll, w tym tez z 
Nasielska, 

-- - - ---- ~ - -- - - -.-- - - -'---1- - , -- - i 

L~~.::'_~~~~"XJc:_~~_~<_~4t~~~,
 
~~fi~~;i~J:-g~~i~91_23_77 
Ocholnrcza Straz Poiarna - 998,691-22-88
 

Pogotowie Ratunkowe Pultusk 
999, 692-26-11
 

Pogotowie Gazowe Nasielsk - 691-22-22
 

Pogolowie Energetycl.ne Naslelsk 
691-24-21, po godz. 15.00 - Ploriskel.:
 
62-26-45
 

Pogotowie Wodociqgowe Naslelsk 

691-24-96
 

Centrala Telekomunikaeji 
zglaszanie uszkodzen lelefonicznych - 924
 

Urzqd Skarbowy przyJmuJe interesant6w Z
 
gminy Nasielsk w Nowym Dworze Mazo

wieckim, ul. Legion6w 7,
 
tel. (0-22) 775-24-13, 775-20-61 do 63.
 

UrzC\d Poeztowy Nasielsk-1 czynny Jesl w 
dni powszednie i w pracujqee soboly w 
gOOz. 8.00-18.00. 

W wolne soboty w godz. 8.00-13.00 
W niedziele Urzgd Pocztowyjesl nieezynny. 

I D~iuR PRzychodNi "REjONOWEj 

L ,WI NAs:idsk~_._ ' 
Lekarze Przyehodni Rejonowej w Nasiet

sku przyjmuja pacjent6w od poniedzialku do 
piqtku w godzinach 7.30-17.30. 

Gabinet zabiegowy ezynny jest w godz. 

7.30-18.00. 
W kaidq sobote paejenci l. rejonu Nasiel

ska i Piescir6g przyjmowani Sq w nagtych 
przypadkac h: 

W Osrodku Zdrowia w Piesclrogach w 
godz. 8.00-10.00 

W Osrodku Zdrowia W NasielskU w godz. 
11.00-13.00. 

STA'(ljA 6pieki 'I 
CE'NTltUM Pid{GNiARS-rWA RodzjH"'~G() 

,~,CA:RtT'AS" __~j_~cEZji Ptocki~11 

Gabinet zabiegoy.,ry "CARITAS" - w "Sta
rej Plebanii" ul. Zwirki i Wigury 5, tel.: 
693-14-28 czynny jest od poniedzialku do 
piqtku w godz. 7.30-19.00. 

W soboty, niedziele i swi~ta (r6wniei w 
Wielkanoc) czynny jest w godz. 8.00-10.00 
i 16.00-18.00. 

j DYZURy	 NA5i~L~~i~lJ~r 8T£kJ~ 
lWAj 1~9?- I ,: 

Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilir'iskiego 
czynna codziennie W godz. 8.00-18.00, w 
soboty w godl.. 8.00-16.00, w niedziele i 
swi~ta w godz. 10.00-13.00. Dyzury: 

7'10.05,13-17.05,24-31.05. 

Apteka "Arnika" mgr Swigoniak. u1. Ry
nek ezynna codziennle w godz 8.00-17.00, 
wtorki i piqtki w godz. 7.30-17.00, w soboty 
w god2.. 8.00-16.00, w niedziele i swif;lta w 
godz. 10.00-13.00. Dyzury: 

1-6.05, 11-12.05, 18-23.05, 1-6.06. 

Rozrn6wnica Telekomunikacji Polskiej 
czynna Jest w dnl powszednie i pracujqce 
soboty w godz 7.00-21.00. 

W wolne soboty w godz. 8.00-14.00. 
W niedziele rozm6wnica czynna jest w 

godz. 9.00-11.00. 



QUAKER STATE SPONSOREM MlESI~ZNIKA AUTO SPORT UTO-BRS 
APRAWA SAMOCHOOOW 

~~
 06-130 NasieJsk - Paulinowo 52 
tel. 0-602-229-787Qutl


S fJ ,w""
NAJLEPSZY oL . * autoryzowany dealer olejow 
PRZY IAKUPIE 4l OPAKOWANIA firmy QUAKER STATE
OLEJU SllNIKOWEGO QUA~ER 
STATE OTRZYMUJESZ * posiadamy peln'1 gamf; 
UPDMINEK WPOSTACI2l do wszystkich samochodow 
OLEJU PRZEKUlDNIOWEGO * oleje: do kosiarek
Super Q5,SOW·gO EP 
oWARTOSCI 38 zi. pomp hudraulicznych 

*MA RIAY 
WLA E 

CEMENT, WAPNO,PUSTAK
 
CEGl:A KLINKIEROWA
 

$T~ROPIAN, ST~RO$UPREMA 

WEl:NA MINERAlNA, PAPA
 
OTWOR~ I OSCIEZNICE
 

NAWOZY SZTUCZ E
 
R szard B ikiewicz 

Nasielsk, ul.Nowa WieS 27, tel. 691 28 92 

U lUGI w szerokim zakresie
 
( rowniarka, Fadroma, diwig )
 

Trans or! zwiru, iasku.
 

Firma *BUS·TRANS* - N,I id"k, ul.PflJn"b 4'~ 
tel. 6 q 1 2~ 45, tel. kOnl. fl·6n2 '19(, 7 r 7, durn f>'!.1 1 I jfJ 

.' • Wynajm£i lakal na dZlaialnosc gosp ada rczq w centrum 
Nnsielska. tel. 693 06 65. 

* oleie: przekladniowe 
naturalne 
p6Jsyntetyczne 
syntetyczne 

WYMIANA OLEJU NA MIEJSCU 
Uwaga!
 
Czas promocji ograniczony
 

Zapraszamy : poniedz. - pi'1tek 
w gadz. 8 -17 

ILARKI, KOSIARKI
 
em US varna eflT '(c7W! 

.I •• • I ~£';f ';f~""'~ 

Sprzec/ai, Naprawa, Gwarancjo
zJzJ$/aw P/«r:zok, 06-131 f\kJ$18IJlc 3, Siermica SI lei. 69 '2303 

....• t ~ I . I 

PHPV @<£>TAN 
~ ~ I I •• I 

*komplet6w 
wypocz)'.u.kowych, ·sof, ·wersalek, "to eli, *puf. 

• . uslugi w zakresit'- uapraw j zawowicu 

iudywidualuych Q\ f\RANC.lA, RATY BEl lYRANTOW ! 

• Sprzedam dZlalkfF budowlanq, uzbrojonq 0 powierzchni 
401 m2 - osiedle Krupki - plus ceg(D nwx - 3000 sztuk 
i 1/2max - 2200 sz!. oraz betoni[lrk~, 

WiDdomosc: tel (0-23) 693 1220. 0-602 405 761 

• Zamienif: domek z dzialkCJ na dwa samodziefne 
mieszkonlCl tel )-604 350 795. 

, SprzedDm dZIQlk? w<lrzywnq Z domkiem tel 691 2059. 

• Sprzedam motocykl mDrk, JAWA 350 - sian bardzo 
dobry. Wiadomosc: Kosewo 37 



Damian Krasniewicz 
06-130 Nasielsk, ul.starzyrhkIl29.0 4C, m.32 

tel. (0-23) 691 29 85 
0-602 813 711, 0-604 566 454 

ul.Warszawska 8 rn.3, od godz. 9.00 do 13.00
 
i w Dzierzeninie (byl ..] egronomowoe) od 14.00 do 18.00.
 

Zapisy telefoniczne: (0-23) 693 08 75
 
0-602 742 796 

PlfRWSZf PRZYJt;CIA JUZ 22. V.99 

.jL..~ ~~'~~iK,.," ,~.,' ~,.. ... 
lekarz prZYJmuje wtfzecut 

:.... 

Nasieiik, UI.Mfy~~rska1 ~ tel. 693 1033 

Z~47~f Kai::dy wtorek - "Zielonym dniem" 
1Ui«!f.IJ-11J 15% rabatu na uslugi fryzjersl<ie 
1# .t~b~e, IJ - 15 

~ ~ 
,1\losiclskin'} p( )Jj(:j(Jn I()rrJ 

(J Ii! • zczegc1lnosci POilU I<OJ1lc'l1dCl/ I lUll I! 

,'-.;J~f(]du(n pO(/7i(;'k()l( )onio 
%(J"/<Uk>('LI) , CJZtO!cllllf ,. c1zil-:!',i /-, r(I/'~Jn I 

od7.~JsJ-.:ul('f)) ,<;1,,1'0 17iC!!1!J ci(lUn!J-,: 

\ Vwsltll 0 C;()'!'Z'·Zl.jl1sl\lIe, __''''<'-'\ 

USLUGf Z ZAKRESU OZIALALNOSCI
 

StUlBY BHP I PPOl.
 

Jan Glowacki 
Nasielsk, ul.Kosciu5zki 44, tel. 691 24 16 

NAPRAWA SAMOCHODOW 

AUTO-BRS
 
]{ys'l.ard Sckutowicz Nasi" k· Pauliuowo 52 

tel 0-602-229-787 

~l.lllt*lt~:::::·:iil~iill·lllllr.WT~<t;l.}~YfY'k.h::]vtt~:r!;@I~IIIII;;\~~ 
- Auto-hoLD lOa nie
 
- B/acharSlwo-jJrostowullie ItCl raJJlie
 

- Luldertl~ -1'100 . fJyd-ruuUcznej
 
- Mecha1lt~a fJc,;y(.l,zdolt a
 .<;.:"''' .<., 

.- GeOll/.et1~1a kol'"
 
- Ztlbezpiecze1Jia
 

aIl1.1,k,oro.zyjlte
 
- SklljJ samochod6w do kasacji
 
oraz sjJrzedaz cZf'.sci.
 

WSp6tpl<ACUjEMy l PZU Puhusk 
i i 1l/l)'l//i plr/oJ,cuf/7ui ulJezpieczell iOIl~yrni. 

nl~~~OI!II~;a!r.n 
!¥~atIOJf(ff1(11 zI/4#.I • 

STANDARD WIZJA 

Nasielsk, ul. Warszawska 18 A, tel. 693 09 84 

Uwaga okazja III 
SPRZEDAZ Wt;GLA 

na raty 
bez oprocentowania i pOrf;czycieli 

Tylko w maju i czerwcu kupisz w~gjel 

na raty roztozone do konca roku. 

Wf-giel or._(!clJ w ceuie 305, - ( IJrfttto) 
Wfgiel k() ..~tk{.( w cenie 330, - ( In'utto) 

Przy zakupie 5 ton i wi~cej 

TRANSPORT BEZPlATNY. 
!lose ogl'alliczoltcl. 

Sidad opafu w Nasielsku ( przy stacji PKP I 

tel. {0-23l 693 10 72, 693 10 73 

B"di wiosenny 
be radesc to wielka. 
B"c;li "widoczny" 
w Zyciu asielska. 



~1.:=>·.~I.:d-I'- • ~I.=:>.-=:>Ila:dl'- • ~I'-=>'-=:>I~l'-

Co slvchaC u strzelcow? 

Jui dawno nie pisalismy 0 na
sielsklej braci strzeleckiej. Nie 
znaczy to jednak, ie zaprzestali 
swej dzialalnosci. Jest nawet 
wprosl przeciwnie. Czlonk6w w 

pkt, 2. Wincenty Pawlowski· 80 
pkt.. 3. Robert Kaminski - 79 
pkt., 4. Wlodzimierz Ostrowski 
79 pkt., 5. Marian Kucharski - 78 
pkt.. 6. Bogdan Bielecki· 77 pkt. 

S~dzia ocenia wyniki osiqgnifilte przez jednego z zawodnik6w 

Na podkreslenie zasluguje 
fakt samofinansowania sil;! gru
py seniorskie) klubu. Mimo, ie 
godnie reprezentujq rnias 0 i 
grnin\l, nie korzystajq z iadnego 
wsparcla samorzqdu, ktory tak 
duie pieniqdze przeznaeza na 

spor . Wsparcie udzielane gru
pie dziecieceJ Jest bardzo male i 
nie pozwaJa na rozwini~cie szer
sze) dzialalnosci i udzial w po
waznyeh zawodach sporto
wych. 

AZ. 

Trzej pierwsi zawodnicy przyslCipili do slrzelania z pistole1u 

sekcji przybywa i to zarowno ko
biet jak i meiczyzf1. Sekcja na
sielska, b~dqca filia mlawskiego 
klubu strzelectwa sportowego 
"Kaliber", patronuje strzeleckim 
grupom dzieciecym i mlodzieio
wym dzialajqcym przy Ucznio
wskich Klubacrl Sportowych 
"Polonez" i "Sok6l". Zar6wno 
mlodsi, a jest ich 65 os6b, jak i 
starsl, a jest ich 81 os6b, syste
rnatycznie uezestniczq w strze
laniach klubowych jak i w zawo
dach. Odnoszq tei sukcesy i to 
na miarli! wojewodzkq. Pan Ma
rek Fronczak wyniklern 96 pkt. 
zajql pierwsze miejsce na zawo
dad) w Mlawie w strzelaniu z 
pistoletu. 

Pierwsze tegoroezne strzela
nia sekcji nasielskiej odbyly si~ 
27 marca w Mlawie na krytej 
strzelnicy. D ugle strzelania od
byly si~ jUi: w Nasielsku na 
strzelniey w Chreynnie w dniu 1 
Inaja, Osiqgni~te wyniki $wiad
CZq 0 dobrym przygotowaniu 
zawodnik6w do sezonu. 

W pierwszomajowych zawo
dach osiqgnililto wyniki: 

Seniorzy: 
1. Henryk Lewandowski - 80 

UKS . dZiewcz~ta "Sok61"
SP2: 

1. Monika Rychlik - 79 pkl., 2. 
Ewa Krajewska - 78 pkl., 3. 
Magdalena Szatkowska - 76 
pkt. 

"Polonez" SP 1: 
1. Anna Rornanowska - 73 

pkl., 2. Kinga Szumska - 71 pkt., 
3. Joanna Kowalska - 71 pkl. 

UKS "Sokol" - SP 2 chlo
pcy: 

1. Honoriusz Zalewski - 79 
pkt., 2. Pawel Zalewski - 76 pkt. 

Juniorki: 
1. Anna Krajewska - 78 pkl., 

2. Elibi8 a Kosewska - 76 pkt. 
Po rocznych 4 zawodach 

klasyfikacyjnych po 3 najle
pszyd1 zawodnik6w w kaidej 
kategorii wezmie udzial w zawo
dach klubowycll, gdzle b~dq 
startowac najlepsi zawodnicy z 
bylego wo)ew6dztwa ciechano
wskiego. Kierujqcy nasielskq 
sekcjq klubu strzeleckiego pan 
Tadeusz Lipinski bardzo liezy 
na mlodziei. GruPfi1 ti[! trenuje 
pan Czeslaw Kozlowski. 

Pilka nozna 
W kolejnych rneczaeh IV ligl druzyna lbika osiqgnl;!la nastlilpujqCe 

wynikl: . _ . 
Olimpia Warszawa -.Zblk 0:0, Zbik - T~cza Biskupiec 1:0, Zbik· 

Hl,Jtnik Warszawa 1:1, Zbik - Wieher Kobylka 1:1 "OIimpia Zarnbr6w 
- Zbik 5:3, Zbik - Sok61 Ostr6da 1:0, Wasilk6w - Zbik 3:0. 

Aktualnie druzyna zajrnuje 10 miejsce, 

Pilkarski turniej druzyn 
wiejsklch 

W dniu 23 maja ad godz. 3.00 na stadionie w Cieksynie odbl;ldzie 
si~ Turniej pilki noinej druiyn wiejskich (bez zawodnik6w grajqcych 
w klubacti). 

Zgloszenia do turnieju przyjmuje Pan Andrzej Malon do 18.05, w 
Urzl;)dzie Miejskim w Nasielsku, pok6j nr 15 lub telefonicznie pod 
numerem 693-50-11. 

Marcin Daniec w Nasielsku 

1 czerwca w hali sportowej w Nasielsku wys!qpi Marcin Daniec. 
Szczeg610we informacje na plaktach. 

Sprzedam dziurawkl; i okna.OGlOSZENIE Wiadomosc (0-23) 691 -28-1 O.
DROBNE 

YCIE 
I •a..DKA 
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