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CENA 1 ZI:. 

Ita ywOjczyinie Na~iels~. ak~ent 
..B6g ie,' mllosci." to h"lo gdzie bod. ,i. modli' wi"km papIeskie) Wlzyty

si6dmej pielgrzymki Ojca Sill'. grupy nasielszezan 10: lichen i 

"Juz za chwil~ rTl<ltura ... " 

Jana Pawla II do ojezystego kra
ju. Roz:poezlilta si~ ona 5 ezerw
ea w Gdarlsku j trwac bfildzie do 
17 czerwea. Tego dnia III' godzi
nach popoludniowych papiez 
odleci z Krakowa do Rzymu. W 
ezasie duszpasterskiej wizyly 
odwiedzi 20 miejscowosei. 

Selki mieszkanc6w naszej 

gmlny wezmle bezposredni 
udzial III' naboi.enstwaeh eele
browanych przez Ojea Sill'. NaJ
wi~cej os6b wybiera sifil do War
szawy. Inne mlejscowosci. 

Oro. iczyn. 
"Zyeie Nasielska" podziela 

radosc calej Polski z pOVl'odu 
przyjazdu do Ojezyzny Najwil;!
kszego Polaka Tysiqcleeia. Wy
azamy przekonanie, i.e wypo

wiadziane III' pier.'Iszym dniu wi
zyly slowa: "Nie ma solidarnos
ci bez mifosei" stanq si~ dla nas 

wszystkich wskazanlem, jak 
mamy posll\'powac, abysmy dali 
sWladectwo, ze jestesmy naro
dem prawdziwie chrzescijan
skim. 

Wielu Potak6w zastana
wia sil;, jak wyrazie swojq ra
dose z pontyfikalu polskiego 
papieia. Jego imieniem na
zywa sil; ulice, place,> szkoly. 
Elblqg uczci! Ojca Sill'. usy
paniem kopca. Inspiracjq do 
lego pomyslu byte to. ie Jan 
Pawelll zwiqzany jest z Kra-

Historyczna mat a
 
,W poprzednim numerze 

"Zycia Nasielska" w artykule 
"Historyczna chwila" odno
lowalismy pierwsze III' dzie
jach Nasielska obrony prac 

dyplomowyctl w T.echnikum 
Odziezowym. 

Tylul lechnika 0 specjal
nosei krawiectwo lekkie uzy
skaly 24 osoby. Sposr6d tej 
grupy egzamin maturalny 
zda!o , 8 osob uz skU' c 

kowem, a Krakow ma sw6j 
kopiec, kl6rym uczcit innego 
wielkiego Polaka. I stqd po
mysl uczczenia Papieza ko
pcem. 

dokonczenie na sir. 5 

swiadectwo dojrzalosci tech
nikum. Owie osoby zdawac 
bt;dq w sierpniu egzamin po" 
prawkowy z ililzyka polskie
go. eztery osoby. kt6rym nie 

powiodlo si~ na maturze, 
olrzymaly swiadectwo ukon
czenia technikum. 

dokonczenle na sir. 4 



W maju Zarzqd Miejski obra
dowal cZierokrotnie. Plerwsze 
posiedzenie odbylo si~ 5 maja w 
Jask6!owie i mialo char kter 
spolkania Z mieszkaricaml wsi. 
Wsp61nie omawiano problemy 

wiqzane z planowanq w lej wsi 
budowC( skladowiska odpad6w 
stalych. (Szerzej 0 spo kaniu pi
szemy na str. 5). 

10 maja Zarzad obradowa! z 
I<omisjq Przetargowq Rady 
Miejskiej. Na spotkaniu ym za· 
Domano sil;! z ofertami bank6w,
kore wyrazily c !;lC prowadze
nia obslugi finansowej Gminy. 
Wp!ynl;!ly [rzy oferty: PKO BP. 
BS. BPH. Dwa pierwsze bank) 
majq swe siedzlby na naszym 
!erenie, trzeci zas jes w trakcie 
lokowania sir;: w Nasielsku. la
mstalowalJuz nawel W Urz~dzie 
Miejskim bankomal. 

Zadamem Zarzqdu bylo przy' 
golowanie propozycji odnos ie 
wyboru banku, kt6ry mialby pro
wadzic ob ILJg~ finansowCj Gmi
ny. Rol~ dora .CZq w wypraco
waniu ej propozycji pelnili 
czlonkowie KomlsJi Przetargo
we). Dlui.sza dyskusja obradu
jC/eych nie zakonczyla sil;! jed· 
na' wskazaniem konk emego Ii
dera wsrod bank6w ubiegaJq' 
cych sir;: 0 prowadzenie ej dZla
talnosci na rzecz gminy 

KoleJne posiedzenie odbylo 
si~ 12 maja. Jego plerwsza 
cz~sc poswi!:;:cona byla opraco
waniu listu int Ilcyjnego do mie
szkaric6w wsi Jask6!kowo, w 
zwiqzku z planowanq budowa 
skladowiska odpaclow, w celu 
pozyskanta iell pr ychylnosci 
dia planowanej Inwestycji. 
Czlon oWle ZarzC/dLJ mieli za 
zadanie okreslenie kierunk6w 
dzialan i reSCI, jakle mialy bye 
zawarte w Iiscie. Wczesniej Za
rzqd iejski spotkal 5i!; z Radq 
SoleckCj wsi, a nasl~pnie ze 
wSZy5 kimi je) mleszkaricami 
przybylymi na spolkanie. 

Ustalono, z w Iiscie winny 
znaleie sie zapewnienla. ze 
skladowisko odpad6w slalyeh 
b~dzie nowoczesnyrn zakla
dam zorganizowanym zgodnie 

e wszyslklml wymogami s a
wianymi przez inslylucje ochro
ny srodowlska. ie bfi?dzie przyj
mowalo odpady komunalne lyi
ko z lerenu gmlny Nasielsk, ze 
smieci (w Ilosci usrednionej) od 
ml8szkaric6w z terenow oddzla
lywania skladowiska bed' przYi
mowane bazplalnie, ze przewi

duje sie ulgi w podatkach od grun
tow znaJduJCjcyeh i~ w strefie 
ochronnej skladowiska. Ponadlo 
postanowiono zaproponowac za
lrudnienie na skladowisku miesz
kancom tego terenu. 

W koleJnym punkcie rozpa
\rzono oisma skrerowane do Za
rzqdu' Postanowiono pom6e 
pogorzelcom z Cieksyna po
przez wsparcie ich w remoncle 
dotychczas zajmowanego mie· 
szkanla_ Stwlerdzo 0, ie 
odpowiedz na wniosek malien
slwa z ullcy Warszaw kiej 0 

d ialk~ zamiennq za grunl prze
j~ly pod drogt;l dOlazdowCj wy
maga decyzji Rady I moze byc 
udzielona w lerminie 
p6iniejszym. 

Przeanalizowano porozumie
nie zawarte 24. 9.1998 r. po
mi$dzy Zarzadern Miejskim w 

asielsku a Caritasem Diecezji 
P!ockiej. na mocy kt6rego Za
rzqd Miejskl zobowiCjzal Sl~ do 
udzialu finansowego w przygo
towaniu pomieszczen na po
rzeby Slacji Opiekl .Cariias w 
Nasielsku przy ulicy Zwirki I Wi
gury W sprawie isj blildq prowa
dzone rozmowy z dyreklorem 
Caritasu Diecezji Plockle]. 

Przyjt;lto do wiadomosci ofer
tr;< $p6ldzielnl Kolek Rolnlczych 
na dow6z dzieci do szk6l w roku 
sZkoinym 1999/2000, B!;ldzie 
ona brana pod uwagliJ przy roz
palrywaniu spraw dOWOZLJ. 

Ponadlo ZarzCjd zapoznal Sl~ 

z: listq os6b slarajqcych siQ 0 

prz. dziallokalu komunalnego VI 

miescie i gminie: wykazem os6b 
zaml8szkuFl.cych W budynkach 
prywalno-czynszowych: sla
wkami czynsz6w w lokalach 
ul.y!kowych. Wyrazono zgodt;l 
na zawarcie porozumiellia ml~
dzy Burmistrzem a mieszkan
cern gminy, na klOrego dzialce 
wycl$to w lesie drzewa w zwiqz
ku z prowadzonymi pracallli 
gazytikacyjnymi. Rozpatwjqc 
propozycjt;l firmy Wegie1ek w 
sp awie nieodplalnego przeka· 
zanla sieci cieplowniczej do 
Osiedla Pilsudskiego slwierdzo
no. ie w tej sprawie potrzebna 
ies decyzl<l Rady. Na posiedze
niu tyrn wr6cono do propozyc'j 
mleszkanca miasla, kt6ry chce 
zajqc si<il usuwanlem odpad6w 
komunalnych I tylUlern praby za
bezpieczy kJ/ka kon ener6w. Za
rztjd Miejski nie bedzle ponosi! z 
ego ylulu zadnych kUik6w fi
nan owych. 

Czwarte ajowe posiedzenie 
odbylo sif;l w dw6ch lerminach: 
20 i 27 Ilaja. Pierwszym pun
ktem obrad byla sprawa uregu
lowania prawn ego wiasnosci 
nieruchomosci przy ul. Kilinskie
go 1/3. Problem wyniki w zwic;z
ku za zmianami wlasnosci CZf()S
ci lokali i przynaleznych do nich 
uiamkowych czesci gruntu. Z 
p oblemem j sposobem Jego 
rozwiq ania zapoznala zebra
nych Panl Klerownik Wydzialu 
Rolnictwa i Gospodarki Grun a
mi. W kolejnym punkcie ZarzCjd 
podjCll LJchwale w sprawie har
monogramu realizacji docho
d6w i wydatk6w udielowych. 
W dafszej cz<;!sci obrad Informa
cj~ 0 wykonani 'budielU a I 
t,wanaJ 1 99 r. przedstawi!a Pa
ni Skarbnik 

Dluisz q dyskusj~ wywolala 
kwestia srodk6w na kulturl;! i po
Irzeby asielskiego Osrodka 
I<LJltury_Wst~pnieprzyznano lia 
jego dzialalnosc 200 000 zl. f<o
rnisja Oswlaty, Kultury i SporlU z 
sumy Ie] przeznaczyla kwo.~ 10 
000 zl na dzialalnosc owa
rzy tw kulturalnych. Ponadto 
nie wplyn~la do\ychczas przyo
biecana w grudniu 1998 r. kWOl8 
f 0000 zl. To sprawia, ie brako
wac b~dzle prenit;!dzy na ..vyda
wanie gminnej gaze kl. prowa
azenie kal zainteresowan i ze
spol6w. 1st ieje r6wniez pilna 
po rzeba zakupu lampy proja
ktorowej oraz wZl10wie lia dzia
lainosci kolka ptaslycznego. Dy
rek or NOK wnosil 0 ulrzymaole 
na potrzeby \ego Osrodka calej 
przewidzia ej w budieele kwo
tV. Przy okazji poinformowal Za
r-zqd 0 czerwcowych rmprezacli 
kulturalnych. 

W koneoweJ cz~sci obrad roz
patrzono kolejnCj pokaznCl. por
Cj~ plsm kierowanych do Za
rZCjdu. Mieszkaricy ulic Kwiato

wej i Pniewskiej Gorki postulo
wali przyvvr6eenie przejazdu z 
ich ulic do Ulicy Warszawskiej. 
Burmistrz poinformowal, is zo
staly lui podj~ e dzialallia majq
c na celu przygolowanie wjaz
du z tych ulic na ulic~ Warsza
wskq_W dyskusji zaslanawiano 
si~ n d docelowym zalalwie
olem lej sprawy. PKP Zaklad 
Nleruchomosci w Warszawie 
zwr6cil sil; do Zarzqdu 0 wspot
finansowanle przez Gminr; bu· 
dowy studni awaryjnej dla Ples
clrog6w. Spraw ta nie moze 
bye w ctlwili obecnej zalalwiona 
pozytywnie. 

Ponadto zadecydowano: 
spraw przy!qczenia do slecl 
wodoclqgowej posesjl na ul. 
Klonowej rozezna pracownik 
Urzi;ld , odm6wiC wiascicieiowl 
zwolnienia ze zwrOlu 30% boni
fikaty za zakuplony lokal komu
nalny VI wypadku wczesniejsze
go niz przewiduje prawo jego 
odsprzedania; odroczyc do 30 
czerwea tenllln splaty naleznos
ci za I kwarta! z tytulu uzyskania 
pozwolenia oa sprzedai alko
holu. 0 co wnosila wlasclcielka 
sklepu spozywczo-przemyslo
wego. 

W koncowej czesci posiedze
nla czlonkowie ZarzC/du zapo
znali silil z nowoczesnfj t chno
oglCj bUdowy WOdOCIQ90W i sieci 
kanalizacYJnych przedsta~ ionet 
przez przedstawlciela jedne) z 
lirm warszawskich.; Om6wiono 
rowniei spraw~ koordynacji 
przewozow pasaierskich na te
renie gminy. Z dniem 1 slycznia 
problem ten przeszedl do kom
pelencji samorzqdow. Skiero
wane do Zarzqdu wnioskl mie
szkaniowe przekazano do Spo
lecznej Komisp MI8szl<anlowei. 

Wynolo '1al AZ 

Straze pozarne 

W niedzlell;! 30 maja odbyly sie zawody gmione Ocholniczych 
Slraiy Pozarnycll. Z szesciu naszych s'raiy poiarnych wys artowa
Iy cZlery, i PSUCIll. Jask6l0wo, Jackowo, Cre~syn.. Po raz drug I 
zabrakJo reprezentacji OSP J:'Jasielsk: Nle bylo tez ~lrazy, z.Krzyczek. 
W zawodach zwyci~zylJ Slrazacy Z Cieksyna. Kolelne mlelsce z~J~ty 
reprezentacje Psucina. Jackow8 i Jask610wa. Zvvvclt;lska druzyna 
Olrzyma.a puchar Komendanta Powiatowego PaAsiwowej Slraiy 
Poiarnej_ Pozoslale druiyny zosialy uhonorowa e dyplomamL 

Juz wkr6tce gmina bedzie posiadala siedem Jednos ek OSP W 
Nunie powslal Komilet Zalozycielski )ednost~i OSP W.oslalnl po
nledzialek maja przedstawiciele Komltetu zlozyll VI sC/dzle wymaga
ne do rejestraeji dokumenly_ 

dokonczenie na str. 3 
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Drogiiulice 
Zakorkzone zoslaly prace przy modernizacji fragmentu ul. Pi!

sud skiego. Polegaly one na wymianie kraw~inik6w i odnowieniu 
nawierzchni bilumicznej (od ul. Warszawskiej do ul. Eleklronowej). 

Zakonczona zostala r6wniei modemiz8Cja dragi Pianawo-K~
dzierzawice na odcinku 1 km w Pianow·e. Inweslycja lOS ala rozpo
cz~ta w 1998 r. Kolejnym elapern pracy bl;Jdzie przygolowanie do 
asfaltowania naslfilpnego odcinka 0 dlugosci 950m. 

Przetargi 

Odbyl si~ p zelarg na budow~ sieci wodociClgowej w ulicy Granl
cznej. Dlugosc s'leCI z przy{qczami (bedzie ich 10) wyniesie 1270 m. 
Wodociqg ten ma bardzo waine znaczenie, poniewai moie po/q
czyc miasto z Siennicq. 

Rozslrzygni!;)IY zosla! przetarg na nawoienie iwiru potrzebnego 
do cZqslkowego remonlu drog gminnych 0 nawierzchni gruntowej. 
DoSlawCq zwiru bl;Jdzie PPUH Technoiwirl a uslugi transpor1owe 
swiadczyc bl(ldzie p. Bogdan luczak. 

Wodoci(lgi, kanalizacja 
W koncowq fazl;l wkroczyla budowa sieci wodociCjgowej z przylq

czam! w Piescirogach na ul. Diamentowej. Dlugosc sieci z 49 
przylqczami wyniesie 1596 m. 

przygotowana zoslala dokumentacja na budow!;) sieci kanalizacji 
sanitarnej w Osiedlu Pilsudskiego I Na podkreslenie zasluguje dui:e 
zainteresowanie mieszkanc6w tq inwestycjq. Urnowy podpisalo 
95% wlascicieli posesil. Mieszkancy placq 1000 zi jako swoj wklad 
w budowli! osiedlowej sieci. Przylqcza wykonajq na koszt wlasny. 

Prace porz(ldkowe 

Osiem osob zoslalo zatrudnionych na tzw. robolach interwencyj
nych. Wykonywac b!;)dq drobne roboty remontowo-porzqd 'owe na 
drogach i placach na terenie naszej gminy. 

Telefonizacja 

Od poczqtku biei:qcego roku ilose abonent6w przylqczonych do 
nasielsklej cenlrali telefonicznej zwj~kszyla si!i! 0 80 osob. Prlewi
dU/'e si~, ze do konca roku Ilose stacji abonenckich zwil;Jkszy si!;) 0 
ko ejne 250 sZluk. 

Kontrola NIK 

28 maja zoslala zakonczona w Urzli!dzie Miejskim rUlynowa konlrola 
Najwyzszej Izby Kontroli dolyczqca planowania przeslrzennego. 

Do woja marsz 
Powiatowa Komisja Poborowa przeprowadzila w dniacll 20-31 

maja pob6r m~zczyzn z podstawowego rocznika 1980 oraz mE;li
czyzrJ z rocznik6w slarszych. kt6rzy do tej pory nie dopelnili obo
wiqzku sluiby wojskowej. 

Powiatowa integracja 

26 maja w Urz~dzie Miejskim w Zakroczymiu odbylo sie kolejne 
spotkanie Staros y. PrzeWOdnlCZqcycil Rad. Burrnistrzow i W6jl6w 
z terenu powiatu nowodworskiego. Obrady POSWI()cone byly prasie 
10kalne.1 Stwierdzono, ze istnieje polrzeba powotania gazety 0 
zasil(lgu powiatowym. Wiele cieplych stow padlo pod adresem na
szej gminnej gazelkl. 

Wkrotce nowa poczta 
Trwajq koricowe prace przy budowie nowego budynku poczly. W 

chwili obecnej wykonywane Sq drobne prace kosmelyczne oral 
rozpocz~o Sl~ je) wyposa:ianie w niezbl(ldne meble j inne sprz~ty. 

Mysl~, ie juz wkr6tce razem z mieszkancami miasta wezmiemy 
udzial w uroczystym JeJ otwarciu. Przy okazji informuJemy. ze z 
dniem 1 czerwca zostal zmieniony kod pocztowy (05-190). Nasielsk 1. 
05-191 Nasielsk 3 (Piescirogi), 05-192 Cieksyn 

Szkolnictwo 

Wszystkie szkoty podstawowe i przyszle gimnazja przygolowaly 
arkusze organizacyjne. Zostaly one zaakceptowane do realizacji w 
roku szkolnym 1999/2000. 

Gospodarskie kontakty 

Burmislrz prowadzl rozmowy w Sejmiku Mazowlecklm w sprawie 
poprawy stanu dr6g wojewodzkich na terenle naszej gminy. Efe
klem tego jesl ui~cie w planie rzeczowym na len rok polozenia 
nakladki aslallowej na g!6wnej ulicy od Telmelu do ZGKiM-u 

Zglosila si~ firma z Warszawy prowadzqca prace wodociqgowe i 
kanalizacyjne bez wykonywania wykop6w. Jest to bardzo ciekawa 
technologia. Jej konkurencyjnosc w stosunku do starych technologll 
zoslanie poddana ocenie w czasie najblliszych przetargow. 

Wybral AZ. 

Szanown
e 

Czytelnicy 

Cieszy nas kaida reakcja Panslwa na to, co plszemy. 
Cieszymy Sl~ nie ty/ko wtedy. gdy jeslesmy chwaleni. Zado
wolen1 jestesmy r6wniez W1edy, gdy wytykacie nam bl~dy. 
Uwagl naszych czytelnlk6w pomagaJq nam Jep(ej redagowa6 
naszq wsp61nq gazetk!i'. Najbardziej cenimy lisly z podpi
sem,poniewai tylko wledy mozemy je zamiescic lub, IN 

wypadku, gdy autor nie chce wyst~powaG publicznie, w jego 
imienlu mozemy poruszy6 przedslawlony problem, 

W ostatnim okresie zwracano si~ do nas, abysmy doklad
niej informowall 0 przebiegu sesji i posiedzenlach ZarzqdlJ 
Miejskiego, i abysmy r.rzedstawialJ glosy llIekt6rych rad
nych. Czy jest to rnozliwe? OtM gazela nie jest ksi~gq 
protokol6w, a i tam nie przytacza silil dokladnie wszystkich 
wypowiedzi. WyblsraJCjc zas vvypowiedzi nieklorych tylko 
radnych moglibysmy bye posqdzeni 0 slronnlczosc,manipu
lacj~ i prowadzenie permanenlnej kampanii wyborczej - dla 
jednych pozytywnej dJa innych negalyvmej. Dlalego tei. przy
j~la przez nas formula, :ie przedslawiamy poruszone prob
lemy i slatecznq decyzjr;: w danej sprawle. wydaje sif;1 nam 
najlepszym rozwlqzaniem. Ponadlo przYJ~lismy tez zasad~. 
aby informowac a nie jqtrzyc. Nie chcemy rozsqdzac, czyja 
opinia jest sluszna. a czyja nie. Nie krytykujemy tei: pewnych 
decyzjl, chociaz nie wszystkie nam siQ podobajq. Demokra
cja ma to do siebie. ie szanuje si~ glos wililkszosci. Swoje 
poglqdy mozemy przedstawic w innym miejscu naszej ga
zetki, a nie w relac)i Z posiedzen. Zach!;)camy lei: Panstwa 
do korzystania z lam6w Zycia Nasielska I prezentowania 
swych poglqd6w. 

Drugq spraWq, ktora poruszyia wgminie wiele osob. byta 
informacja.o zarobkach burmistrza. Na tym tie naroslo wiele 
plotek. Posqdzano nas 0 manipulacj~, ponlewai podallsmy 
tylko stawk~ bazowq. Ponlewai zawarte byto 10 w relacji z 
obrad Rady, moglismy napisac tylko to, co byloprzedmiotem 
dyskusj1. Zgodnie z tym, co napisalem w poprzednim akapi
cie, przedstawilismy problem (sprawa wynagrodzenia burmi
slrza). przedstawilismy rozwiqzanie problemu (kwola bazo
wa 2000 zl), przedstawliismy argumenty (bo kontrowersji w 
tel sprawie nie by/o). 

AbYd'ednak zaspokoic ciekawosc naszych czytelnik6w (a 
majq 0 lego prawo), aby ukr~cic leb plotce. poda)emy 
kwotli!, jakq kwilowal Burmislrz na Iisc1e plac w maju 
3353,04 zl.Qak bardzo odbiega ta kwola od tej podawanej 
w plolee). Por6wnajmy teraz tl;J kwot~ z upublicznionymi w 
prasie pens]ami innych burmislrz6w i wojlow, a przekonamy 
sll(l, ie zarobki burmislrza w naszej dwudziestotysili!cznej 
gminie Sq niisze niz zarobkl wi~kszosci w6jt6w malych 
wiejskich gmin, nie m6wiqc Juz 0 zarobkach innych bunni
slrzow. I 10 Sq fakty 

AZ. 
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istoryczna matura
 
dokonczenie ze str. 1 

TegoroGzna matura w Zespo
Ie Szk61 Zawodowyeh w Nasiel
sku madla tej plaeDwki oswiato
wej wymiar hlstoryezny, porlie
waz jest to pierwsza matura w 

dziejach tel 5zkoly, co jest. nle
wqtpliwq jej nobilitaej2j. "Zycie 
Nasielska" z radosciEj odnoto
wuje ten fak!, poniewai: jest to 
r6wniez historyczny momentw 
dziejach miasta i gminy. Nasza 
mtodziez moze wreszcie zdo
bye peIne srednie wykszta!ce
nie zawodowe na miejscu. 

Nasielski Zesp61 Szk61 Zawo
dowyeh sklada si~ z trzech 
5zk6l: Technikum Ekonomicz
nego, Szko!y Zawodowej i Uce
um Ekonomicznego. Uczy si~ IV 
nlm 538 osob. W nast!i!pnym ro
ku szkolnym Ilezba ta wzrosnle 
do okolo 650 uczni6w. Szkola 

posiada bardzo dobre warunkl 
lokalowe. nowoczesnie urzq
dzone praeownie I coraz lepiej 
przygotowanq kadr<;l pedagogi
cznq. Jest to szkola z przyszlos
ciCl_ ad 13 lat plac6wkq kieruje 
mgr Grzegorz Duchnowski. 

AZ. 

Informaei~ 0 powiecle przekazuje Wicestarosta Mana 
Kowalska. Drugl z lewej 5tarosta Adam Janas. 

1. Komisja egzaminacyjna tuz prze<J rozpoczl;)eiem pisanla prac z J\'z. pol
skiego, Stojq od lewej: mgr Agata Zbikowska, mgr Malgorzata DEjbrowska, 
mgr Grzegorz Duchn wski. mgr Barbara Modzelewska. 

Powiat wNas'elsku
 
Dobrze hy bylo. gdyby Nasielsk 

byl mlastem powiatowym, Nieste
tv, 1'1 tei chwili lest to nierealne. A 
szansa byla, W POGzCltkach lat 
pl~6dziesiqtych tworzono male 
powiaty. Dzieleniu podlegal takZe 
potl;)iny wowezas powiat pultuski. 
Z szansy skorzystaly Wyszk6w I 
Mak6w Maz. Szybko przerosly po
wiatowq metropo[ji;l I dZlsiaJ Sq Ii
cZqeymi Sll;l na Mazowszu mlasta
ml. Naslelsk lei: byl brany pod 
uwagl? jako stolica nowego powia
tu_ Sledzibq wladz mlal bye bu
denk obeenej poezty u zbiegu ulie 
Kosciuszkl I 51'.'. Wojeieeha. Nle
s ety. okazja zostala stracona. 
Przyczynllo si~ do tego m.ln. kilku 
6wczesnyeh tlotabli nasielskich, 
kt6rzy bali si'il. ze znaczenle w po
wiatowym Nasielsku b/?dziezniko
me. Zarllwie tei: przekonywali 
pan6w 0 tym Ich mocodawey z 
Puftuska. Przy okazji przypomn~ 
tez 0 przynaleinosci admlnistra
cy/neJ naszeJ g miny na przestrzeni 
wiek6w. W czasach piastowskich 

teren ten naleial do ziemi zakro
ezymskleJ. Z chwilq, utworzenia 
starostw i powiatow ta CZ!i'sc zieml 
zakroczymskiej. w kt6reJ mieszka
my, znalazla Sl~ w utworzonym 
powieeie nowomie)skim (tak, No
we Miasto bylo ml stem powiato· 
wym), klory si'ilgal az po rzek~ Na
rew. Przynalei:nosc do powiatu 
puhuskiego jest stosunkowo nie, 
dawna. bo rozpoczlil1a sil;) z ChWll q 
przylqczenia naszeJ cz~sei Polski 
do PrLJs 1'1 trzecim rOl:biorze. I tak 
bylo do ezasow najnowszych, kle
dy to zlikwidowano powiaty. Z 
dniem t stycznia 1999 r. utworzo
no drLJgl szczebel admmlstraeji sa
morzCldoweJ nadajqc mu nazw~ 
powiat. Rola I funkcje nowego po
wlatu Sq zupelnle mne niz te, ktare 
mialy powlaty sprzed lat trzydzle
stu Dzis jeSl to powiat samorzq
dowy 

Wraz z powstaniem powiat6w I 
nowym podzialem administraeyj
nym gmlna nasza znalazla Sl\' w 
powieeie nowodworskim. ktory 

jest niejako kontynuaCJCl historyez
neJ zlemi zakroezymskieJ. Dobrze 
to ezy ile, z tak sll;l stalo? Zoba
ezymy. Ponlewai nowy powla 
jest. Jak napisalem wyzej, pOWla
tem samorz<jdowym, wiele zaleiy 

od nas i od wybranych przez nas 
radnyeh powlil:owyeh. Wiadomo 
jest jednak, ie wieloletn'eh zanle
dbari nle da Sl~ odrobie 1'1 krotkim 
ezasie, To rodzi pawne 'rustraeje 
wsr6d tyeh. kt6rzy optowall za 
przynaleinosc/q do powlatu no
wodworskiego I daie do r\'ki argu
menty tym. ktorzy opowladah si~ 

ze przynaleznose,'l do powlatu 
pultuskiego. Wydaje si.;; jednak. 
ze w dZlsiep;zyrn zmaterlalizowa
nym sWlecie. naJwaznleJszym ar
gumentem winlen bye rachunek 
ekonomlczny, a nle senlymenty. 

WI!i'kszosc z nas wie. co mlal do 
zaoferowania Pultusk. Warto te
raz wledzlec. co do zaoferowan'a 
b.;;dzie mla! nowy powiat w No
wym Dworze Mazowieckim_ War· 
to poznae fakty, por6wnae dane. 
aby wiedziec. dzie jest mniejsza 
kolejka do pewnych d6br. kt6rych 
szafarzem b.;;dzJe powia1. Zdoby
elU tej wiedzy mlalo sluzyc spolka
nie 0 jakie poprosih mieszkarie6w 
naszej gmlny cit kt6rzy w naszym 
imlenlU b~dq rzqdzie naszyrn p 
wiatem raz ci, kt6rzy b~dq nam 
sWladezyc Wiele us/ug. 

21 maJa do sail kina Niwa przy
byli starostowie, ezlonkowie Za
rZEjdu PowlalU. kierownley wy
dzial6w starostwa. przedstawieie
Ie instytueji i urzed6w ponadgmin
nyc I, nasi radnl powia 01'11. Staro
sta zrezygnowal Z cz~sei wainej 
narady w Poznaniu. aby tylko 
spotkat SI~ z ml8szkancaml gmi
ny Nasielsk. 

Wydawac by Sl~ moglo. is 1'10

bee tylu ~~ontrowersjl w sprawie 
powiat6w I przynaleznosci do klo
rego - z nlch naszeJ gmmy, sala 
kina b~dz/e wypelniona po brzegl. 
Zapraszenie na spotkanie ukaza
10 sie w naszej gazatee, rozwie
szono tez duio zaproszeri na te
renie calej gminy. Rzeezywistosc 
okazala si~. dellkatnie m6wiqc, 
bardzo dla nas wstydllwa. Chyba 
wi~cej bylo gasei z powiatu nii 
spoleez sci lekaln j. 

Spotkanle rozpocz~!o sil( od In
formacjJ w'lcestarosty - panI f'..·larii 
Kowalskiej (to sukees gmlny. i:e 

urzqd ten sprawuje Naslelszezan· 
ka) 0 powieeie, lego atutach I bra
kaeh. 0 dzialalnosci staro$l'iva Iln
nyeh urz~d6w, z kt6rymi b~dzle
my mieli do ezynienia. W tym cza
sie Pan Starosta Pl;ldzi/ zatloczo' 

nq trasq po
zn anskq i eo 
kilka mlnut in
formowal 
przez telefon, 
jak daleko ma 
Jeszcze do 
Nasielska. 

Informacja 
Pani Wlcesta
rosty byla bar
dzo konkret
na I zawlerala 
dod atkowo 
dane por6w
naweze z po
wlat6w Sq
slednieh. Ii. 
PultlJska I 

Plonska.Dowiedzi lismy si~, i.e 1'1 

powiee,e nowodworsklm gminy 
majq nalwyiszy sposr6d tyeh 
trzech powial6w docMd naiedne· 
go mieszkanca. najwl~cej mlesz
kan 1'1 przehezenlu na 1000 mlesz
Kane6w. najg~sciejszq slee dro
gow<\. wodocl'lgowCj. analizacyj
nq I gazowq (na 1 km2). NaJwli;lcej 
jest tei 16.i.ek szpitalnych I elefo
new. Czy to Jestwaine? Tak. bo 0 

nlektoryeh z tyeh dabr decyduj€ 
pow/at I jege' zasobnosc. Skora 
zas Innl JUZ to rnaJCj, 10 kolejka. w 
ktorej stoimy Jest krotsza. Dowie
dzielis y si~ tez, ze starostwo wy
staralo sii;l 0, skrornne wprawdzie, 
srodkl na kontynuaCjI' budowy Do 
mu Qmocy Spolecznej. Ust~puj'l
cy wOjewoda nls umlescil go wad· 
powlednlm prOJekele planu budze
towego, a z budowq tq Nasi Isk 
wl'lze nadz,eJe na nowe m,elsca 
pracy. 

Informacje panl Marli Kowal
skle) uzupelnll. przybyiy 1'1 ml~dzy 

czasie, starost pan Adam Janas 
oraz kierownicy niekt6rycr, plaee
wek pow'atowych. 

'.Iv dyskusjl poruszono m.in. 
sprawy dr6g, telefonew. wysypi. 
ska smieci. wodoclqgow. ka ali
zaejl. komunikacjl itp. Cz~sc z 
nieh naleiy do konlpetencji gmi' 

y, byly wi~c sklerowa e pod 
zlyrn adresem. 

Starosta nie rna prawa nakazy
wac gmtnie. ktore ze sWOleh za
dan rna robic w pierwszeJ kolej· 

osci IUb gdzle ie rob C. To zalezy 
od Rady Gminy. Tym m.ln. rOZnlq 
sil;) nowe samorzqdowe powlaty 
od tyeh starych powiatew. 

Na zakonczenle przybyll na 
spolkanle mleszkancy mieh moz· 
nos6 przedstawi6 urz~dnlkom po
wlatowym swole Indywldualne 
problemy. kt6rych rozwlijzanie le
iy w kompetencjaeh powiatu. 

I na ko lee. Stara aez llfeplSana 
zasada glosi/a. ze tam Jest s:oliea, 
gdzie przebywa "IlaOla. 21 mala 
przez kJlka godzln Naslelsk byl 
stoli q powiatu nowodworskiego, 
bo tu przybywali S arostowle i Za
rZqd Powiatu. /'oZ. 
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klem (ego. co rnlala do powie wycofah protest. Ze swej strony 
dzenia druga strona, 5wiadczy, gwarantuj . i.e skiadowisko 1';)
ie mloda Pani Sollys nieprzy dzie przyjmowalo odpady tylko 
padkowo pelni l~ odpowledzial· z gminy Nasielsk, ie bt;!dzie wy
nq funkcj", i z jest Olwarta na budowane z zachowaniem 
rzeczowe argumen y_ norm i standartow Unil Europej

VI/ dyskusJf mieszkancy wsi skreJ, ze plerwszenstwo w za
stwierdzili m,in., ze nie ufajq w trudnleni na nim bli!dq mielt 
zapewniema w/adz samorzCldo mieszkaric wsi, ze nieczystosci 
wych, i.e nie wszystkie dotych z Jask6lowa w usrednioneJ ilos
czasowe obietnlce zostaly spel CI b~dq przyjmowane bezplal
niane, ze od 94 roku gmlna Na nie, ie przewldule Slli! ulgi W 00
sielsk robi N Jask610wle Czar' datkach. ze doprowadzona zoo 
nobyl. ze za pozna rozmawia si~ stanis woda do ych gospo
z mieszka .cami wsi, ze nle dlcC} dars ,kt6re Jel l1Ie maJq i ie 
mlec w swym s2jsiedztwle SOllet· wszystkle zapewnienia blildq 
niska. To byly glosy na nie. Byly zagwaranlowane umowq. 
tei wypowiedzi, w kt6rych ana Spolkarlle zakonczylo si~ glo
hzowano nowe propozycje Za sawanlem. Oproczdwoch asob, 
r CjdU Miejsklego. kl6re.. strzymaly Sl~ , pozostali 

Ze strony w/adz samorzqdo opowiedzieli Sl~ przeciwko loka
wych gospodarze spotkania lizawanlLJ skladowiska odpado\ 
usiyszeli, ie to, co byla, jest j\JZ w poblli.u Jask6lowa. C y bt;!
hislonq i l1Ie naleiy iuz do lego dZls 10 ecyzja osta eczna? 
wracac. Jest nowa Rada. nowy yslli!, ze nie i ze warto po prze· 
Zarzqd i nowe realla. Chodzi 0 mysleniu argumentow drugiej 
10, aby wszystko zaczqc ad po strony usiqsc jeszcze raz do 
Clqlku_: Wladze gmioy zwracajCl rozmow 
sit;! do rmeszkanc6 'I wsi, ab I AZ 

Nasielski akcent 
papieskiej --wizyt:y 

dokoJ\czenle ze str. 1 siE? na v.,rysokosci 7 melrow 
ma 22 m srednicy.; Na tej 

latformie miescil si~ papie
Usypano go wedlug proje ski oltar . Tu w niedziel~ 6 

klu slynnego architekta pro _ czerwca odbylo si~ powita
Bauma w niezwykle trudnych nie papieza 'IV ElblCjgu i 
warunkach na tereme depre czerwcowe naboier'islwo 
syjnym. Pracami budowlany transmilowane na calq Pol
ni I ierowat plk Zbigniew Ru sk~. Dzi/i!kl temu moglismy 
cinski. I lu wlasnie jest ten zobaczyc moment udekoro
nasielski akcenl papieskiej wania naszego ziomka, pana 
wizyly. Pan Zbigniew Rucin Zbigniewa RUcir'iskiego pa
ski Jest rodowitym nasiel pieskim medalem_ 
SZGzaninem. Mieszka obec Wedlug mnle byly 0 na
nie 'IV Elblqgu _Dowodzi bala s'elskie minu.ty hislorycznej 
lionem zajmujC\cym si/i! budo wizyty Ojca Swi~lego w na
WC!, eksploatacjq i remontami szej ojczyznle. Dlatego bar
lolnisk. W aSlelsku mieszka dzo dzi~kuj/i! osobom, ktore 
jego malka i siostra. zainspirowaly mnie do napi

Kopiec im. Jana Pawla II u sania lego lekslu I pomogly 
podstawy ma 44 m srednicy. w zebraniu malerialow 
Plalforma 96rna znajdujCjca AZ. 

00 czterech lat oczy calej 
gminy zwrocone Sq na Jaskolo
'110. Powodem lego jes decyzja 
poprzedniej Rady 0 budowie w 
poblii.u WSI skladowiska odpa
d6w stalych. (Mieszkaney tel 
miejscowosci cZi;lsciej uiywaJq 
okresler'i - vvysypiska lub po pro
slu smieciowiska). Kadeneja sii;l 
skonczyla, a prac nie udalo si~ 
rozpoczqc. Przyczynq tego sta
nu byto i Je t negalywne stano
wisko mlBszkarkow wsi wobee 
lej lnwestycji. 

WIadze samorzCjdowe, nawet 
gdyby uzyskaly wszelkie po
trzebne zezwolenia i gdyby od
powiednie inslaneJe uznaly bez
zasadnosc proslesl6w, nle cheq 
wejsc Z budowq wbrew woli mie
szkanc6w, Jednym z CZtilsto 
podnoszonych przez I11leszkan
cow wsi argumenlow jeSl ten. ze 
o Ie zgod~ wyslClpiono zbyt 
pOino i ze nie od poczqtku roz
mawial 0 z calC} spolecznosciq. 
Argumenty m6wiClce 0 Iym. i.e 
na mapre wstl?pnym, etapie po
szukiwania odpowledniego 
miejsca na skladowisko, kiedy 
branD pod uwagtil kilka mozli
wych lokalizacji, jrudno bylo roz
mawiac ze wszyslkimi, bo miej
see moglo okazac si~ nieprzy
dalne ze wzfJl~d6w ekolagicz
nych, nie rahajq wszystkim do 
przekonania, Podobnle Jest z ar
gumentem, ze przeclez razma
wiano z wybrani:j przez wles Ra· 
dq Soleckq (R d ta musiala 
ustCjpi6 i wybrana nOWq Radli!). 

Od paidziernika 1998 r dzia
fa nowa Rada Miejska. Przejli!la 
ana caly bagai klopotow zwiCl-

Budowa noweoo skladowiska 
jest WIli!C konieczna. Poniewaz 
dzialania w tym kierunku byly 
daleko pOsunili!te, zaa 19aiowa
no jui pawazne srodki, lakaliza
Cja nie budzi zastrzezen ins ytu
e)i ochrony srodowiska, podlrzy
mana decyzi~ poprzednlej Rady 
o budowie skiadowiska w Ja
sk6l0wie. 

W tej sytuacji Zarzqd Miejskl 
podjql energiczne dziatania w 
celu zrealtzowanla po tanowien 
Rady. Temu rTlialy siuiyc roz
mowy, jakie prowadzono z 
przedslawicielami wsi. a nas(~
pnie ze wszyslkimi mieszkanca
mi Jask6lowa. ktorzy chcieli Sltil 
w tei kweslii wypowiedziec. 

5 maja Przewodniczqcy Rady 
j Zarzqd Miejski w pelnym skla
dl.ie pOjechali na razmowy ze 
spolecz.nosciq WSI Jaskolowa, 

a spotkallie przybylo ponad 
j~cdziesleclu mieszkaricow 

wsi. 
W podw6jnej I bardzo trUdnej 

roli wyslqpil pan WOJciech Krzy
eZkowski. W Radzie jest repre
zentanlem ak.ze i lej WS!, i musi 
bronie jej inlereso', . Jako czlo
nek ZarzCjdu Miejskiego zobo
wiClzany jest zas do wykonywa
nia decyzji Rady. Zna I rozumie 
tnteres swoich wyborcow_ Zna I 

rozumie tei potrzeby i moi.ll
WOSCI gminy. PalrzqC na prob· 
lem z dw6ch siron, moze ode
grac decydujqcq rol~ w uzyska
nllJ kompromisu. 
• Waznq rol~ w tych rozmo

wach peinila panl solys Boiena 
Nowosielska. Z wypowiedzi wy 

A ._ 
'rzewodnlcz<jCy Raoy i Zarzqd w czasie spolkania w Jask6 OWle, Na plel
fszym planie panl solty Bozena I oWQslelska i radny - czlonek ZarzEldu 
ilo)ciech Krzyczkowski 

:Jnych z budowq skladowiska nikalo. ie jes zdecydowancl 
jpad6w ikl wlasciwl8 nie ne przeciwniczkq lokallzacji skla
Jle, ie s are wysypisko w Ko dowiska w pablizu wsi. To jed
~wie w obeenym kszlalcie fun nak, ze zorganizowata spotka
:jonowac nie moze. Nie zga nie. i.e panowala nad przebie
:ajq Sifi) na to inslYIUCje zajmu giem dyskusji i ak niq pokiero
:;e i~ ochronq srodowiska. wala, i y.,ysluchano z szacun
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Cezaty Rusek. Urodzi! SIl;) 11 Iv· 
tego 1967 r. w Warszawie. Rodzice: 
ma ka chemik. ojciec matematyk z 
zamllowarlla artysta malarz, na· 
uczy" go konkretnego. a jednoczes
nie petnego humanizmy spojrzema 
na swiat. 

To wlaSnie czlowiek jako Istota 
pod wieloma wzgl'i1daml wyjCjtk wa 
w swiecie przyrody, Irlteresowala go 
najbardlieJ. 

W 1992 ;. ukonczyl Wydzial Le
kar ki Akademil Medycznej w lodzl. 
Do 1996 r. pracowal w Szpitalu Re
jonowym w Nowym Dworze Mazo
wieckim, jako asystent dzlalu an
este;qologii I Intensywnej terapli. 

Lubi kontrasty stqd postanowll 
spoJrzec na medycyn~ z mnej stro
ny. Od 199 r. pracuje w Naslelsku 
jako lekarz rodzinny. 

Obie specjallzacje medyc2ns 
pozwalajq mu satysfakcjonuJqco 
spelnlat Si<;l zal'..-odowo, aczkolwiek 
nie ies1 to kres jego profesjonalnych 
zainteresowan. 

Mieszka w Nasielsku, jest zonaty. 
m cor1<~ Barbarfi1 Laur/i1, niespe!na 
dwuletniq pelnq zycia i radosci osob
k~. To wlaSnie dzi'i1ki wsparciu zony 
(Iekarza pediatry miejscowej przy
chodni) mom udzielae Sl<;l na polu 
samorzqdowym. W zeszlym roku 
dzifi1k1 zachfi1de Pani dr Anny lapll1' 
skiej I glosom Par'istwa. wstal rad· 
nym I czlonklem Zarzqdu Miasta i 
Gminy Nasielsk z ramienia AWS. 

Okazalo sl<;l, ie zyje I pracuje w 
miejSGu gdzle wlelu IUdzi czuje I 
mysll tak jak on, To na pewno zobo· 
wi'lzuje. 

Nalezy wspomniec. i.e dzlalal
nose spoleczna nie byla mu obea 
wczesnlej. Od lat szkoll1ych dzialal 
w samorzqdach uczniowsklch. or
ganlzaqach studencklch. samorzq' 
dzie lakarsktrTl. Byl czlonklem Komi· 
sji Ksztalcenta Okr,?gowej Izby Le· 
l<arskieJ w Warszawie. 

Wierzy, ze Nasielsk b<;ldzle si,? 
rozwljal. Cieszy go coraz wifi1kszy 
ruch komunikacyjny w naszym 
miescie. co najdobi nisj swiadczy 
o rozwoju aklywnosci miesz an
cow. 

Ma nadziej,? ie pracui'lc w Ra
dzie po pierwsze uda mU si~ nle 
zaszkodzlc, a co WIt;1ceJ, ZEi dolozy 
cegielkt;l swoJej pracy dla lepszej 
przyszloscl ej Gminy I zdrowia jel 
mleszkancDw. 

Zdrowie to zgodnie z definiCJq 
WHO, nie tylko brak choroby, ale 
m.in. dobrostan p yc iczny I sp 113
czny czlowieka. 

Szanowni Panstwo 

W ostatnim czasie zach~cam 
Pans1wa do krytycznego spaj
rzenia na wlasne elala. M6wilis
my a sk6rze. Ale ezy tylko chora 
sk6ra b~dzie przeszkod q w 
smialym karzystaniu z wakacyj
nego stanca, kqpteli i pJazy? 

Warto wejse na wag~. Para 
stracic zb~dne kilogramy. 

Otylosc to problem skampli
kowany, maze bye wt6rnym wy
nikiem pewnyeh schorzer'], jak 
m.in. niedoGzynnosc tarezyey, 
ehoroba Cushinga, zespo! prze
kwitania, przyjmowanie lek6w . 
kortykoterapii . 

W wi~kszosci przypadk6w 
jest jednak to oty!osc prosla. b~
d<'jca -wynikiem zlego trybu zy
cia, zlych nawyk6w zywienio
wyeh. U kobiet olylosc jest naj
cz~stsza w wieku p6Znej dOJrza· 
losci i wszesnej slarosei. Unwi.
czyzn i'vyst~puje CZf,)sto juz w 
okresie wczesnej dOJrzalosci i 
nie wzrasta tak skokowo jak u 
kobiet po menopauzie. 

Dlugotrwala o1ylosc powodu
ie powiklania, zmniejsza spraw
nose i szansl1 dozycia przeclfi)t
nej wleku w poputacji. Powoduj 
cukrzYC!il typu II, zm/any zwy
rodnieniowe w mil1sniu serco· 
wynl, miazdzycf;1 tl;!tnlc z lej na
rzqdowyml powiklaniaml, Z za
burzeniami skladu krwi i perfuzii 
narZi1dow, nlewydolnosc odde

chowq, tzw. zesp6! Pickwicka, 
slluszczenie wqtroby. rozw6j 
kamieydrog i6lciowych, kamicy 
nerkowej, zaburzenla przeblegu 
ciqzy i porodu I wiele innych. 
Miaidzyea jest 2-3 razy czlilst
sza i wyst~puj~ "IV mlodszym 
wleku U otylych niz os6b z. pm
wldlowq masq ciala. 

Schudnqc pomoie Panstwu 
lekarz i dietetyczka. Nlemniej 
prosta rada: jedzmy mniej. Sta
rajmy sit;? wstac od slolu z pew
nym niedosytem, minie on po 
okolo 20 minutach. Starajmy si~ 
unikac siedzqeego trybu zycia. 
Jedzqc mniej nii. dotychczas, 
szczeg61nie pokarm6w ka/ory
eznych, bogalych w tluszeze I 
proste w!;3glowodany. bl;!dziemy 
chudnCjc. 

Cieszymy sif,) z ubytku nawet 
1 kg masy ciala w miesiqcu. Nie 
o rekordy lu chodzi a systematy
cznosc i cierpliwosc. 
Wyobraimy sobie ten 1 kg jako 
lorebk~ cukru z siatkl gaspody
ni, kt6rej nie musimy jui nosic 
ze sobq dzien w dzieri. Prawda, 
ze wyglqda 10 w1edy bardzlej la
eh~cajClco? Chudnqc w ten spo
s6b bl;'dzien y bez gl dowa ia, 
a ubytek 10 kg W CtCjgu 0,5 1 
roku 10 duza sa1ystakcja, czego 
zyczy Paristwu lekarz rodzinny 

Cezary Rusek_ 

Pisz'lc 0 wodzle w aszej gminie, 
pisallsmy zazwyczaJ 0 jej braku i po
trzeble budowy wodoci<jg6w. spo
radycznle fylko informowalismy 0 Jej 
nadmiarza i potrzebie odwodnlenia 
niekt'rych tererl6w Dotyczylo 0 
zwlaszcza zbudowanych na bag
nach osiedli miejskich oraz Pleselr 
g6w. OkazUje sllil jednak, ze prob
lem nadl11iaru w6d 1'1 coraz wili'
kszym stopniu dokucza mieszkan
com naszeJ gmmy. Coraz cz!;lsciej 
na duiych przestrzeniach tworz<:j si~ 
roziewiska. podtapiane Sq cale go
spodarstwa. RosnCj straty, SyluacJa 
Jest dZlwna. pon1ewaz naukowcy 
narczfi1sciel m6wiG 0 obnlzantu sl~ 
poziomu w6d gruntowych. U nas 
zas, lwlaszcza w osta1nich latach, 
wody coraz wi'i1cej. Wystarczy troch<;l 
wi~kszy deszcz I Jut l11amy problem. 
C wytamy wledy za telai n i szuka
my ratunku lub winnego tego stanu 
rzeczy. Dzwonimy najcz!?sciej do 
Urz~du Mlejskiego 

Szukaj<:jc przyczyn narastajCjce
go z kazdym roklem ziawiska ja tak
ie lam si~ udalem I zaczerpnqlem 
OPlnll osoby na)leplej zorienlowaneJ, 
w naszeJ gminie 1'1 tel sprawie. opinii 
~ana Andrzeja Lasockiego. Jest on 
koordynatorem gminnym i posredni
kiem mifi1dzy Urz!?dem Mielskim a 
Zwiqzkiem Sp61ek Wodnych, kt6ra 

to instytucja prowadzi merytorycznq 
dziatalnosc w gospodarce wodnej 
Od 10 rnarca nasza 9 Inna Sp6/ka 
Wodna stala slfi1 czlonklem Zwiqzku 
Spolek Wodrlych IV Nowym Dworze 
Maz. Czy przynie I, to jakqs zn lant> 
1'1 teJ dziedzlnie w naszej gminie? 0 
w$zystkim zadecyduiCj pieniqdze, a 
tyc byl malo 1'1 Pultusku I niewlele 
jes ez w N wym Dworze. 

Tu jednak trzeba powiedziee, ze 
nie wszystko zalezy od pienif\ldzy W 
naszej gmlnie zmeliorowanych jest 
3500 ha pol uprawnych. Potrzeba 
zmeliorowae drugie lyle. Gdy jednak 
brak plenl~dzy na dafsz'l rnelioracj<;l_ 
to dobrze byloby, gdyby wlasclwie 
dZlalalo to. co jui: zostalo wykonane. 
Tymczasem wobec zanledban I up
lyv.lu lat. urz'ldzenia melioracyjne 
wymagaj<:j jut renowacji a nie kol'l
serwacji. na co tylko przewidziane 
Sq pianiqdze. Dlaczego wobec tego 
sami niszczymy te urzqdzenia. Przy 
okazji likwldowanla rozlewisk loczy
szczania studzienek rewizyjnych 
okazalo sifi1. ze do urzijdzen melio
racyjnych podlqczorlo duzq ilosc 
przewod6w kanallzaCYJnych. Dreny 
nle s<j przySlosowane doodbJOru 
agresy;vnych chemlcznie soiskaw 
bytowych I po pros U ul gaJq rozpu
szczen/u. Okazalo si~ r6wniez., ie 
przy melioracji nie wszystkie prace 

zostaly wykonane s arannie I nlekt6
ra urzCjdzenia nie spelniajq swej roli. 

Popelniono tez bl~dy przy plano
wanlu osledll mieszkaniowych. Na 
terenie becnego osiedla Krupka i 
osiedla Pilsudskiego II bylo kilka Sla
wow, ktore zbleraly nadmiar wody z 
pol. Stawy zasyparlo, a 0 odprowa
dzenlu wody nia pomyslano. Szyb
ko rozbudowuj<jce si,? osiedle w 
PieSClrogach zlokalizowano na tere
nls zmeliorowanym, opiqc funda· 
menly poniszczono siee melioracyj
n'l f amy 10. co amy. 8agno. 

Moze zabrzml to smiesznie. ale 

pamlf;ltajmy, ie gdy brakuje pleni'i!
dzy, musimy dbae 0 to. co mamy. 
Gdy zas luz cos budujemy, musimy 
r bic 10 niezwykle starannie. Gene
ralnie jednak trzeba stwierdzie, ze 
potrzebna jest 1'1 naszej gminie 5ze· 
roko zakrojona akcja melloracy!na. 
ArgufIlenlel11 za tym oze bye I to. 
ze nawet w wysoko polozonych 
cZf;lsciach miasta i to tych poslada· 
j<jcych kanallzacjlil deszczowq. 
szczeg61nie wiosnq, trzeb wypon'l
powywae wod'i! z piwnic. 

AZ. 
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4.05. Pniewska Gorka - dokonano wlamania do niezamieszkale
go budynku z kl6rego skradziono sprz~t gospodarczy 0 Iqcznel 
wartosei 300 zl. Sprawcami wlamania okazali si~ nieletni z kt6rych 
najstarszy ma 17 lat. Sprawa zos1ala skierowana do SCjdu dla 
Nieletnich. 

5.05. Stwierdzono wlamanie do sklepu spozywczego GS-u w 
Psueinie, skCjd nieznani sprawcy zabrali 1032 zl, art. spoiywcze, 
alkohol i inne 0 nieustalanej wanosci. 

5.05. w Krzyezkach Pieniqzkach stwierdzono wlamanie do garai:u 
na jednej z posesji skCjd nieznani sprawcy skradli erakol~, ply1ki 
marmurowe, rower kolaz6wk~. rynny 0 Iqcznej wartosci 6500 z/ na 
szkod~ mieszkanca Warszawy. 

11.05. w Krogulach zarekwirowano 15 bu1elek alkoholu z falszy
wymi znakami akcyzy 

15.05. nleznanl sprawcy v.,ryprowadzill z nlezamkni~tei obory cie
laka 0 wadze ok. 80 kg. Wlasciciel zwierzf;lcia - mieszkaniec Dlilbinek 
odnalazl tylko porzuconq przez zlodziei sk6r~ z zabitego loprawio
nego yczka. 

NocCj 18 na 19 maja niezn1lni sprawcy dokonali kradziez 8 ele· 
mentow rusz10wanla i 0,25 m desek szalunkowych z budowy przy 
ul. Cmentarne] w Nasielsku. 

20.05. dokonano wlamania do sklepu GS-u w Cieksynie skqd 
nieznani sprawcy zabrali alkohol, papierosy i Inne artykuly 0 niezna
nej wartosci. 

Plaga kradziezy samochodow dotkn~a nasze okolice_ IN przecia
gu 4 dni (23-26.05) z9inlil1y czlery "Polonezy-Caro" - w Krogulach, 
Nasielsku i Cegielni Psuckiej. 

30.05. Chrcynno - w wyniku uderzenia pioruna splonfi!la stodola 
wraz ze znajdujctcym Sl~ tam sprz~tem. Stra1y oeemono na kwotlil 
30.000 zL 

31.05. w Nasielsku popetnit samob6]stwo poprzez powieszenie 
73-letl1i samotnie mleszkajacy Ilwzczyzna

1.06. Kolejny raz dokonano wlamania do sklepu GS-u w Cieksy
nie skqd meznani sprawcy skradli alkohol. papierosy i inne artykuly 
o warlosci 8000 zL 

Juz w 1994 roku na lamach 
naszego czasoplsma zapowia
dalismy wystaw~ prac malar
skich pana Jacka Gall?zewskie
go. Przyszto nam na niq trosze
czk~ poczeka6, (warto by/oj po
niewaz dopiero 5 czerwca 1999 
roku odbylosil? uroczysteotwar
cie wystawy nasielskiego arty
sty. W sobotQ 0 godz. 17.00 w 
holu kina zebrali si~ przyjaciele. 
znajomi, organizatorzy I nielic 
ne wladze miejskl8. OtwarcJa 
wystawy dokonal dyrektor Na
sielskiego Osrodka Kul1Ury, kto
ry w kilku slowach przybllzyl syl

wetk~ malarza. Nast~pnie glos 
zabral pan Jacek. kt6ry opmvie
dzialo swoich dzielach I podziliJ· 
kowal gosclom za przybycie. 
Wsrad wystawionych prac mo
zemy ogltjdac m.in. obrazy po' 
wstale podczas plenerow ma
larskich, w ktorych pan Jacek 
cZfi!slo uczestniczyl. portr ty 
Papleza Jana Pawla II, martwCj 
natur(l, rzeiby w karze i akty. 
Wystawa potrwa do 20 czerwca. 
Wszystklch czytelnikow serde
cznie na niq zapraszamy - jest 
co podziwlac. 

MT. 

Bardzo rzadko mamy okazj~ 150 widz6w. jakich moze po
goscic w Nasielsku znanych ar miescic miejscowe kino, musia
tys\6w. Po pros1u do lej pory nle loby zaplacic za bilet okoto 70 zt. 
by/o w naszym miescie odpo- Na Szczli!scie mamy ha1lil. Nie 

wiednio dUiej sail. kt6ra pozwo jest to obiekt stworzony do \ego 
Illaby nie odczuc zbyt bolesnie typu irnprez, wii;!c organlzatorzy 
przyjazdu gwlazdy. Takie im musieli wtozy6 w przygotowanie 
prezy Sq bardzo kosztowne. a wyst~pu trochi;! pracy. 

Iwreszcie zacz~o Slf;}. 0 gOOz. 
16.30 wldzowle zgromadzenl w 
hali uslyszeli OOglosy zblizajqce
go si~ smiglowca, z ktorego wy
siadla gwiazda wieczoru - Marcin 
Daniec. Towarzyszyli mu Tade
usz Krok - bard krakowski. kt6ry 
spiewa piosenki aulo(sk!e I Zbig 
niew Seroka -9 itarzysta Co chwi
la hala wypelniala sili1 smiechem. 
Nie zabraklo zart6w 0 Nasielsku. 

Jednym slowcm Nasielski Osro
dek Kultury zafundowal publJcz· 
nosci dwie godziny swietnej za
bawy. Miejmy nadzieji;!, ze po 
udanyfll debiucie przyjdzie kole) 
na nast~pne lego typu imprezy. 

Z dobrze poinformowanych 
zradel wlemy 0 przygotowa· 
niach wysti;!pu w Nasielsku Je
r'zego Kryszaka. 

MT 
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NaSieISk·s!edzib~wtadz .. 
Siowarzvszem3 Przeclw Przemocy wRodzlme 

Utronu Pani Jasnog6rskiej
 
Nasielscy Strazacy
 

swoich rodzin, 0 

blogoslawieristwo 
na dalszq sluib~, 
by kontynuowac 
przedwojenne po
iarnictwo polskie. 
W czasie, kt6rego 
zloi:ono na Jasnej 
Gorze slubowanie j 
volum u stop Panl 
Jasnog6rsklej w 60 
rocznic~ slubciw 
straiackich z 1939 
roku. Straiacy z 
Nasielska zgroma
dzeni na bloniach 
Jasnog6rskich zlo

Wyjei:dzamy wczesnym ran zyli Votum - dar serc stra.iackich 
kiem. My z Nasielska inni - z jako wyraz holdu, czci i wdzifilCZ
roinych miast i mielscowosc1 nosei dla Najswif1tszej 80guro
naszego kraju. 15 maja 1999 r. dzicy - MARYI za dotychczaso
wszystkie strazaekie drogi zbie wtj opiek~ skladajqc wszystkie 
raJq SJ~ w jednym miejscu - na swoje sHy ooddawac w ratowa
Bloniach Jasnog6rskieh u st6p niu bliinich w imif1 Chrystuso
Sanktuarium MaryJnego. Po wych zasad mltoscl, a swoJq
drodze spotykamy zorganlzo pracCj I sluzbq przyczyn ie siE;! do 
wane grupy strazak6w-pielgrzy umocnienia Ojczyzny naszej. 
mow zawodowych I ochotnik6w 
n1erzadko ze swoimi kapelana
mi by lu U tronu Pani Jasnog6r Naczelnik OSP Nasieisk 
skiej prosic 0 lask~ dla siebie i Tadeusz Bielecki 

Nauczycielsk' protest
 
Maj 1999 r. byl miesiqcem Urzqd Wojewody Mazowieckie

protest6w. Najbardzle) wldocz- go na Plac Bankowy w Warsza
ne byly wystCjpienia niezadowo- wie pedagog6w byla duza grupa 
lonych g6rnik6w, rolnik6w i pie- nauczycieli z terenu dawnego 
I gniarek. Kolejny JUz protest wojewodztwa ciechanowskie
przeciwko lekcewazeniu po- go. Nie zabraklo lei nauczyciel' 
trzeb oswiaty podjf;lli nauczycie- skiej reprezentacji z Oddzlalu 
Ie. Mia! on bardzo pokojny Gminnego Zwiqzku Nauczyciel· 
przebieg. Odby! si~ w 16 mia- slwa Polskiego w Nasielsku. 

Posel ziemi ciecl1anowskieJ, pani Anna Zalewska przYI'illa po mandestacjl
nauGzycieli z. bylego woj. ci chanowskiego. 

stach wojew6dzkich i polegal na Po zakor'iczeniu manifestacjl 
pikielowaniu Urz~d6w Woj wo jej uczestnicy z woj. ciechano
dow. W ten bardzo wywazony wsklego zostali przyjlilci w Domu 
spos6b nauczyciele calej Polski Po elsklm przez panlq po ef 
wyrazili sw6j sprzeeiw wobee: ziemi ciechanowskiej AnnE;! Za
niskich nakladow budzetowych lewskq. Dodalkowo nauczyciele 
na edukacjE;!; przerzucania ko z naszeJ gmlny odbyli kLJrtuazyj
szt6w retormy na samorzqdy i nCj rozmowf;l z redaktorem na
spoleczenstwo; pozbawlania czelnym "GloSLJ Nauczyciel
nauczycieli praw nabytych; pr6b skiego" panem Wojciechem 
deslabllizacji slatusu zawodo Sierakowskim. Jego senlym nt 
wego nauczycleli; zenUjClCO nl dla naszeJ delegacjl wynikal z 
skich p1ae nauczyciell i pracow ego. ze jest on naszym ziom· 
nik6w oswiaty. kiem. Pochodzi z Nuny 

Wsr6d przybylych przed AZ. 

Uwaga kinomani! 
Z powodu remontu sail kinowej oraz wymiany krzesel z 

przykrosciq zawieszamy na okres do konca czerwca wyswiet
lanie film6w w naszym kmie. Serdecznie przepraszamy na
szych stalych kinoman6w f zapraszamy po przerwie remonto
wej i urlopowej w miesiqcLJ sierpniu. 

Kierownictwo Osrodka Kultury 

Dni Nasielska i Parafiada 
przeniesione 

Zapowradane na 5 i 6 czerwca Parafiada i Dni Nasielska z 
uwagi na wizyt~ Ojca SWifil-tego Jana Pawla II w Polsce zoslaly 
przeniesione na 19 i 20 ezerwca. 

Szczeg61y na plakatach. 

W dniu 16 marca 1999 r. Sqd 
Okr~gowy w Warszawie zareje
strowal Slowarzyszenie prze
ciw Przemocy w Rodzinie z sle
dzJbq wladz w Nasielsku. Czlon
kaml Stowarzyszenia Sq osoby, 
kt6re zawodowo zajmujq siE;! po
maganlem innym: pedagodzy, 

auczyciele, psycholog, praw
nik, kuratorzy SqdOWl, pracowni
cy stuzby zdrowia. 

W swej codziennej pracy spo
tykajq si~ oni z oflarami przemo
cy w rodzinie. Brak instytucji i 
przeszkolonych os6b z zakresu 
przeciwdzialania przemocy do
mowej na terenie naszego po
wialu zadecydowal 0 u1worze· 
niu organizaeji prawnej. kl6rej 
celem bE;!dzie: 

- udzielanle wszechstronneJ 
pomocy, w tym psychologiczno
prawnej, majqcej na celu ochro· 
nE;! oliar przemocy w rodzlnle; 

. wsp61dzialanie z instytucja
mi panstwowymi. organizacjami 
samorzCjd wymi. a takie ze 
srodkami masowego przekazu 
w rozwiqzywaniu problemu 
przemocy; 

- prowadzenle dzialalnosci 
psychoedukaeyjnej dla innych 
inslytucjl. 

Tymczasowym miejscem 
spo1kan Stowarzyszenla jesl 
bUdynek dawnego wikariatu w 
Naslelsku, kt6rego udzielil 
ksiCjdz Prala . 

Na Walnym Zgromadzeniu W 

dniu 15 kwielnia br. wybrano 
wladze Stowarzyszenia: Preze
sem zostata mgr Ewa Szalko
wska, wiceprezesem mgr Mal
gorzala Miloszewska, sekreta· 
rzem mgr Hanna Golnik. skarb
nikiern mgr Mariola KWIatko
wska i czlonkiem Zarzqdu Han
na Zawadzka. 

Osoby, kt6re SCj zaintereso
wane wsp61pracq ze Stowarzy
szeniem i realizacj<j jego slatu
towych zadan, proszone Sq 0 
kontaktowanie siE;! z w/w osoba
mi. 

Natomiast osoby, kt6re do
swiadczajCl przemocy domowej. 
potrzebUjq wsparcia i pomocy. 
mO~q kontaktowac si~ lelefoni
cznle pod nurner 69-12-647 od 
poniedzialku do pJqtku w godz_ 
od 8.00-14.00 lub osobiseie z 
mgr EWq Szatkowskq w Poradni 
Psychologiezno·Pedagogicznei 
w Nasielsku ul. W-wska 52. 

Hanna Golnik 



· 
Zy(c.~ ~,4\.S 

nle 19.00 1'1 zasl~pstwle za le pana Rocha Siemianowskiego. ByJismy tam 
sp6/ Kilianie na fe tynowej sce- Nie spos6b nle wspomniec 0 do
nie zaprezentowal sif,) kolejny brym ducilU Ekofestynu "AllcJa 
nasielski zesp6t Play Back. kt6 III' dolinie Wkry" - jest nim dyre
ry bawil publicznosc do godz. ktor Gmlnnego Osrodka KullUry 
21.00. Sportu i Turystyki w Pomieeh6Abcja wdolinie Wkry Podczas trwania r6Znych im· wku pani Janina Ciuchla, bez 
prez kuJturalnych III' niedzlel~, k16rej ta impreza nie wypadlaby 

W dniach 29-30 maja IV Po
mlech6wku odbyl Sl~ IV Ekofe
styn "Alicja w dolinie Wkry"_ 
Organi.zatorami tej imprezy Sq 
Gmlnny Osrodek Kultury oraz 
Urzqd Gminy w PomiechOwku. 
Patronat nad legorocznym fe
stynem obJ~ly Urzqd Marszalko
wski Wojew6dztwa Mazowiec
kiego i Wyd,lial Kultury i Ochro
ny Dziedziclwa Kullurowego. 
Podczas pierwszego dnia kr610
wal)! impre,ly rekreacyjne i spar
towe. 

Od godz. 11.00 na boisku le8
nym uczestnicy festynu mogll 
brae udzial 1'1 programlc Klubu 
Sportowego .,Bialy Kiel" z Po
miech6wka_ Nastl;lpnie odbyly 
Sl£;:: Impre,la rowerowa Warsza
wskiego Towarzystwa Cykli
stow, konkurs dla d,lieci "Mlady 
prezenter", konkursy sprawnos
ciowe "Na wesolo", mecz pilki 
siatkowej Mlodziei-Dorosli, po
kazy strazackie OSP Pomle· 
ch6wek, konkurs sprawnoscio
wy - "Potyczki rod,linne", a 0 
godz. 19.00 na boisku s,lkolnym 
pr,lybylych gosci bawil ,lespo/ 
"Kometa" z Otwocka. 

Podc,las drugiego dnla w nle
dziel~ paleczk~ przej?!y fmpre
,ly kulturalne. Na dobry pOCZq
tek 0 godz. 11.00 na pit;lknej 
scenie zaprezentowal si9 ze
sp6/ "Kurpie" z OslroJfi!ki. Po 
nim moglismy podzlwlac unikal· 

nCj wystaw~ "Polska wycinanka 
ludowa". 

o 12.00 przyszedl czas na 
rozrywkli1 dla najmlodszych 
uczestnik6w festynu. Mogli 
spr6bowac swolch sil w cyklu 
konkurs6w i zabaw. 

Nasllilpnie na scenie pojawily 
sifi! dzlecl i mlod,llez z Dom6w 
Kultury z Pomiech6wka i Nowe
go Dworu. 0 15,00 wysla,pil zna
ny. szczeg61n1e starszeJ publi
cznosci Janusz Laskowski, ktD
ry bawil wszystkich graj(jc i spie
wajqc swoje znane przeboje. 
Nareszcie 0 17.00 scen!;! festy
nu opanowaly zespoly z Nasiel
skiego Osrodka Kullury. 

Jako pierwszy wyslqpi/ ze
spol Second. k16ry w pierwszej 
CZfi!scI zaprezenlowal utwory ta
kich grup jak Oasis czy Oddzial 
Zamkni~ty. W przerwie jego wy
sl~pu zaprezenlowala si~ mlo
dziez z Domu Kullury z Pomie
ch6wka. W drugiej cz~sci swo· 
jego wyst~pu nasielskl zespol 
zaprezentowal swoje wlasne 
kompozycje. Nastf,lpnie na sce· 
nie z niewielkim opMniemem 
spowodowanym sesjq egzami
nacyjna, jednego z czlonkow ze
spolu na scenie pOJawlla sl.., gru
pa TWEETY, kt6ra zaprezen
towaia wylqcznie wJasne kom
pozycje. Jak bylo widac z reakcjl 
publicznosci wyst~p tych dw6ch 
zespolow podobal sif,). Po godzi

wszyscy kt6rzy przybyl I na fe· 
styn ogll zwledzac sloiska 
IJstawione na placu przy szkole. 
Swoje dzieia prezenlowall m.in. 
Artysci rzezbiarze z Nowego 
Dworu i z Plocka, wyTworca ro
gow mysliwskich z Plocka, wikli
niarze. malarz. 

Calosc imprezy zoslala do
skonale przeprowadzona przez 

na pewno tak dobrze. 
PodsulllowujqC pozostaJe 

mie6 nadzieJ~, ze 1'1' Nasielsku III' 
przysz.losci doczekamy si~ po
dobnej imprezy. A na razie za
praszamy wszyslkich nasielsz
czan za rok do Pomiech6wka na 
wspanialq zabawE; p dczas V 
Festynu "Alicia w Dollme Wkry'·. 

MT. 

~cik pOf:!;;;cji
 

Cfwdzi [ato pO zagonacfi
 
Chodzi lato po zagonach 
Pod koput"i nieba. 
Tam gdzie szumiq zlotq 

plesniq, 
K!osy peine chleba. 

Chodzi razem z jasnym 
slonkiem, 

Co przemierza krajc. 
Budzi ptaszki, by spiewaly, 

, OzywiajCjc gaje.
 
SmieJe si~ do lqk kWlecistych.
 
Do swawolnych dzieci.
 
I miesiqczka, kt6ry oeq,
 
Srebrzy sit;ll sWleci.
 

Spiewa lalo 1'1 mrocznych 
kniejach. 

Gdzie sl;ldziwe drzewa. 
Wierzcholkami dotykajq 
BI~kitnego nieba. 

P/ywa lalo po jezlorze 
Przy ksifi!zyca znaku. 
W wodnych lrzcinacil 

i zuwarach, 
W g~stym tataraku. 

Gwarzy Z wiatrem. co 
wl;ldruje, 

Po calej krainie. 
Z kwietna lqka, z modrq 

rzeka, 
Co ku morzu plynie. 

Tanezy lata rozbawione 
W barwnym korowodzie. 
Pachnle chabrem, chlebhYITI 

klosem, 
I r6zq W ogrodzie. 

Jerzy Rozalski 

j -~~~-fi=~-Q;:.~';XI c=-;;; ~-rli;~.:U~'<;~-~ 
- I----- ---'------ --- --------------- -----'--- ------- 
~~~i~~~i~~i~~~j~91-23-77 
Ochotnicza Strai Pozarna" 998, 691-22-88 

Pogotowie Ratunkowe Pultusk 
999. 692-26-11 

Pogotowie Gazowe Nasielsk - 691-22-22 

Pogotowie Energelyczne Nasielsk 

691·24-21, po godz 15.00 - Plonsk tel:
 
62-26-45
 

Pogolowie Wodoci<jgowe Nasielsk .
 
691,24-96
 

Centrala Telekomunikacji 
zglaszanie uszkodzen telefonicznych - 924
 

Urzqd Skarbowy przyjmuje Interesant6w z
 
gminy Nasielsk 1'1 Nowym Dworze Mazo

wieckim, ul. Legion6w 7,
 
leI. (0-22) 775-24-13.775-20-61 do 63.
 

POCZTA POLSki\ 

Urzqd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest w 
dm powszednie I III' pracujqce soboty 1'1 

godz.8.00-18.00. 
W wolne soboty w godz. 8.00-13.00. 
W niedziele Urzqd Pocztowy jest nieczynny. 

fDyiuR ~PRz.y~JtodNi REjONOWEj 

t~_ W NASidsku ._ 
Lekarze Przychodnl Rejonowej 1'1' Nasiel

sku przyjmuja pacjentow od poniedzialku do 
piqlku 1'1 godzinach 7.30-17.30. 

W kazdq sobolfi! pacjenci z reJonu Naslel
ska i PiesClr6g przyjmowani Sq 1'1 naglych 
przypadkach: 

W Osrodku Zdrowia w Piescirogac"1 1'1 

godz. 8.00-10.00 
W Osrodku Zdrowia 1'1 Nasielsku VI godz. 

11.00-13.00. 

ST.\cjA OpiEki '
 
CENTnUI\t PiE:l{GNiARSTWA RodziNNEqo
 

"CARITAsrf DiECElji PlockiEj
 
'" 

Gabinet zabiegoyvy "CARITAS" - 1'1 ,,5ta
rej Plebanii" ul. Zwirki I Wigury 5, tel.: 
693-14-28 czynny jest ad poniedzialku do 
piqlku 1'1 godz. 7.30-19.00. 

W soboty, niedziele i swi..,ta (r6wnlez 1'1 

Wielkanoc) Gzynny jest III' godz. 8.00-10.00 
i 16.00-18.00. 

DyiuRY NA.sidski~1t Apnk j 
MAj 1999 

Apteka mgr Godlews1<iej. ul. Kilinskiego 
czynna codziennie 1'1 godz. 8.00-18.00, III' 
sobolY 1'1 godz 8.00-16.00, 1'1 niedzlele i 
swi,?ta 1'1 godz. 10.00-1300. Dyzury: 

14-20.05 J 28-3.07. 

Apleka "Arnika" mgr Swigoniak. ul. Ry· 
nek czynna codziennie 1'1 godz 8.00-17.00, 
wtorkl i piqtki III' godz. 7.30-17.00. wsoboty 
III' godz. 8.00-16.00, 1'1 niedziele i swi~ta W 
godz. 10.00-13.00_ Dyzury: 

21-27.06 i od 4.07. 

TdEl<OMUNil<AcjA PoLsl<A 

Rozmownlca TelekomunikacJI Polski e) 
czynna jesl 1'1 dni powszednle I pracuJ<:tce 
soboty 1'1 godz. 7.00-21.00. 

W wOlne soboty w godz 8.00·14.00. 
W niedziele rozm6wnica czynna jest IV 

godz.9_00-11.00. 



~'" 

N,AJlEPSZ 

STATE OTRlYMUJESZ 

Super Q5 .BOW·90 EP 
oWARTOSCI 38 zl, 

QUAKER STATE SPONSOREM MIESI~CZNIKA AUTO SPORT
 AUTO BRS
 

OUf'
5t 'WI'"'( oLEJ S 

PRZY ZAKUPIE 4L OPAKOWAIIIA 
OlfJU SILNIKOWEGO QUAKER 

UPOMINEK WPOSTACl2L 
OLEJU PRZEKLAONIOWEGO 

NAPRAWASAMOCHOOOW 
06-130 a::;idsk - Pauliuowo 52 

tel. 0·602-229-787 

*	 autoryzowany dealer olej6w 
firmy QUAKER STATE 

* posiadamy peln" gam~ 

do wszystkich samochod6w 
*	 oleje: do kosiarek 

pomp hudraulicznych 

* MATE IAI:.V 
W E 

CEMENT, WAPNO,PUSTAKI 
CEG~A KLINKIEROWA 

STVROPIAN, STVROSUPREMA
 
WEt:.NA MINERALNA. PAPA
 

OTWORV I OSCI EZNICE
 

NAWOZY SZTUCZNE
 

asielsk, ul.Nowa Wief. 27, tel. 691 28 92 

USlUGI w szerokim zakresie
 
( rowniarka, Fadroma, diwig )
 

•• •• 
Trans or zwiru, iasku.
 

Firma *BUS-YRANS* - N,lWI,k, uI.Pl(ln,k.l·l; 
ll'1 1,'11 .!. 1 -l S, ""I. kllm. Il-hO_ 1q" 717. tlr lin (,'1) 11 !(, 

* oleje: przekladniowe 
naturalne 
pofsyntetyczn e 
syntetyczn e 

WY lANA OLEJU NA MIEJSCU 
Uwaga ! 
Czas promocji ograniclony 

Zapraszamy : poniedz. - piqtek 
w godz. 8 -17 

PILARK I KOSIARKI 
(8}Hus varna ~,4TY, , 

• ••• b£"- i.,. ,~'" t"w . 

SprzeJai, Naprawa, Gwaranc;a
zdzJsJaw PieJrzok, 06·/3/ NasieJsk 3, Siennioo 5/ lei. 69 12 303 

• ". I 

• . : . ...•• .kOlllpletow 

wYP()Czyu.k()~,rych,'sof, -"'"("J'salek, "f(lt<:li, ~Jluf. 

" :. : IISlllgi w zakrn;it: nap.r:.rw i ·l.;1l116wi~J.i 

illdywjdllalll'\'dl TOW! 

. Sprzedam dZ/:Jlk~ budowbnq uzbrojonq 0 pOWler ehnt 
401 m2 - oSledle Krupki - plus ceg/;) max - 3000 s !uk 
I 112m<:lx - 2200 SZ! or<:lZ betont<:lrkfl 
Wbdomosc. tel. (0-23) 693 i ::20. 0- 02405 761 

. Sprzedam dZIQ/k~ budow/:mq 0 po IV, 700 m2. 
kolo S ;:leji NClsielsk . eJ (0-22183844 0:: 



Uwaga okazja fff 
S ZEDAZ W GLA
 

na raty 
bez oprocentowania i por~czycieli. 

Tylko w maju i czerwcu kupisz w~giel 

na raty roztozone do korica roku. 

Wfgiel orzech 111 ceuie 305 - (1Jrulto)
 
Wfgiel kostka w cellie 330,- (bruNo)
 

Przy zakupie 5 ton i wi~cej
 

TRANSPORT BEZPlATNY.
 
110ft ogra1liczolla. 

Skfad opatu w Nasielsku I przy stacji PKP ) 

tel- (0-23) 693 10 72, 693 10 73 

~~ t<ARNETY !
 
ERAZNOWE+:· .EPSZE LAMPY 

N-Jsielsk, ul.Mtynarska 1,: tel. 693 10 33 
?t1jJ,..a..fZOJff! Katdy vvtorek - "Zielonyrndniem" 
t(/!QrIz, 8 - 18 15% rabatu na uslugi frYZJerskle 

(/,/ .fQJQtt 8 -15 R~ 5#--C~ 

5'IANDARD I' WIZJA 

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

NAPRAWASAMOCHODOW
 
AUTO-BRS
 

Rvszard Sekutowicz l'\asielsk - Pauli.uowo 51 
. tel. 0-602-229-787 

- Auto-bolowallie 
- BlacbanitI/lO-jJrostoll'anie Ita ramie 
- Lakientidwo h1'draulic::1tej 
- JIechallika IJojazdolltti 
- Geometria k6f 
- Zabezpiecze1tia 

a1ttykoroz.yjlle ~' '/ .. 
· ShljJ samoch(~dow~dC!. ql 

w~~6f~'~:~~::E:ySlCPZUPuhusk 
i iJlJlY/IIi PloC611'~n7lliLluE'z!)iec:::::.r-Ulrnq'l1Ii. 

~pecjClli~ci -1eRClrze z DCllekiego Wschodu 
AKUPUNKTURA • MASAi • ZlOlOLEClNICTWO 

LECZY SKUTECZNIE : 

•	 SCHORZENIA KR~GOSI:.UPA, OYSKOPATI~, PARAUZ,
 
RW~ KULSZOWI\ SZTYWNOSC KARKU;
 

•	 CHOROBY KR"ZENIA, NAllCISNIENIE, STRESY, 
BEZSENNOSC, NERWICE, DEPRESJE;
 

, BOLE GI:.OWY, MIGRENY, TARCZYC~;
 
•	 SCHORZENIA PRZEWOOU POKARMOWEGO, WRZOOY
 

iOI:.J\OKA I OWUNASTNICY HEMOROIDY;
 
*	 SCHORZENIA PI:.UC, PRZEZI~BIENIE, ANGlN~, ASTM~.
 

BRONCHIT;
 
,	 CHOROBY NEREK, DRaG MOCZOWYCH, PROSTATY,
 

KAMIC~ NERKOWI\, MOCZENIE HOCNE U aZIECI;
 
•	 CHOROBY KOBtECE: 
•	 CHOROBY WI\TROBY I P~CHERZYKA ZOI:.CIOWEGO,
 

CUKRZYC~; .
 
•	 CHOROBY SKORY I ALERGIE. 

•Zapraszamy w kaid<t tTzeci<t sobot~ kaidego m-ca 
ul.Warszawska 8 m.3 od godz. 9.00 do 11.00 

Dzierienin 62 (bylej agronornowoe) od 12.00 do 14.00. 
Zapisy telefoniczne: (0-23) 693 08 75 

Szczeg6l0we informacje: 0-602742 796 

PRZYJfCIA JUi 19. VI. 99 

Daml an l(rasnlC2wlcz
 
06-130 Nmlelsk, ul.Starzyrisl<.lcGo 4(, m.32
 

tel. (0-23) 691 29 85
 
0-602 813 711, 0-604 566 454 
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Pilka nozna 
W koleJnych meczach IV ligi pilkarze Zbika zanotowali nastfi!pujq

ce .wyniki: , . . . 
Zbik· Hetman Bi.alystok 1:i., ~ar1oszyce - Zblk 4:1, Zblk - Mary

mont 3:2, Lubawa Zblka 1:2, Zblk - OstroJlilka 5:1. 

Krzyzowka nr 6/99 
ABC 0 E F G H J K L L M N 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 
i2 

13 

14 
15 

Znaczenie hasel ci jezioro Europy; F-l1 rogale i kud
Poziomo: 1-A zawraca ~101V~ la e zwierz~ domO\-ve; G-1 w niej 

mlodeJ dZlewczynle; 2-G naj8zdica, struny g1050we; H-4 szczypiClCY 
ucierni~:i.yciel;3-A W rowerze - spina znak zodiaku; H-9 chruF'</cy pro
kolo z pedalami; 4-G buta, cham dukt pl8karza; 1-1 zly kr6 zydowskl 
stwo; 5-A nazwa rzeki lub gatunek z Biblil; 1-7 w cieplych orzach two
ryby; 5-F np. komar rub mUc!la; 6-A rzy atole; J-8 silny ostrzal artyleryj
do zapisywania notatek; 6-J szybko ski; 1<-1 drewniany Instrument stru
nogie zwierz~ afrykanskie z rodziny nowy: L-6 np. ZegrzYll kl; L- 2 ce
antylop, 7-0 w nim diabel pali; 8-0 dzak, kacerz, draga; l·1 wykorzy
staroskandynawska opowlesc; 8-1 stanie czegos w trakcie praey: L-10 
teren wok61 Twego miejsca zamie zlodziejski tant; M-6 sWlnla-rnama: 
szkania; 9-A oddanie sili1 komus, po M-12 spiewa i'l primadonna w ope-
sluszenstwo w ""Ykonywaniu pole rze: N-i inaczej dyskoteka: N-' 0 
can; 9-H jest nlq np ..Totolotek": 10 wolanie kOg05. vnywanle. 
A mirai, tatamorgana; 1O-G z niego 
kapie woda; 1O-i wejscie do kanalu; Rozwlqzaniem krzyz6wkl b~dZle 
l1-H moze bye gwiai.dzisty; 12-A haslo wpisane do abeli wedlug szy
drzawo lisciaste 0 bardzo i/ardym fru: 
drewnle zakwita w czerwcu bialymi 
kwiatami; 12-L rodza] polqczenia 
lrwalego dw6ch eleme.ntow, 13-E 
nazwa planety rub pierwiastek pro· 
mlsniotw6rezy; 14-A pomieszczenie 
mleszkalne na statku, 14-H prze
sadne kompiementowanle kogos; 
15-E imit; German - piosenkarki pol
skiej_ 

Pionowo: A-i tworzq go dZleci w 

1 2 3 2 4 

IS J 5 6 7 

8 1 9 6 10 

11 9 11 12 6 

13 6 8 14 11 

zjm~ ze snlegu; A-9 na myszy; 8-5 Rozwiqzania proslmy nadsylac 
mieszkaniec Ulan-Bator; C-1 miaslo na adres redakeji do dnla 5.07.99 na 
ze slynnym muzeum powoz6w i artkach pocztowych. 
pifijknym zespolem palacowym; C-9 
jeczenie; 0-5 poelyckl utvl6r epicki RozwlClzanlem krzyi6wkl z nu
o eharakterze patetycznym opiewa meru 4/99 byly iyczenla SWlqleCZ

jqcy wydarzenie hlstoryeznB; E-! ne. "Radosnych SWiqt Wielkanoc
milczCjCY cztowiek; E-6 Korona pa Ilyeh zyczy Redakcja". 
pieia; E-12 tropikalna roslina z ktO Nagrodi;! wylosowala pani Agnie
reJ wytwarza si~ moene wodoodpor szka Kacperska z Nasielska. Serde
ne w/6kna; F-5 drugls co do wielkos- eznie gratulujemy. 

l' .. Ii 2 
-:1 ,ill I 4 

Ilili 4:1 
i:f, 11~11.~ d' 

i~;~L+'If' 
J 

,I ,, [Fij 1'1 if" ~I i ,.I~~i 
f-- 

It,~ 6 
-11

10 
," l~11~!I 8'"I, 13 

11f'~" I J 1 
~Tr 

1 lI:r· tk,I 
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7 14 
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Nasiels~i sla~ n zeja Gotow
 
Andrzej Golota jest naJbardzlej jeszcze bywal na nasislskieJ stacji. 

znanym polskim bokserem. A wiel Ol6i w pobliskim Szumlinie nad 
kich pit;lsciarzy w naszym kraJu nig Wkr<j jego dziadek, znany warsza
dy nie brakowalo. W swiecie naJwit;! wski zegarmistrz, posiada dzialkf;l 
kszym uznaniem eieszy si\< boks za rekreacyjnq. Tu najch~tnleJ przeby· 
wodowy, a w nlm waga clf;lika. wala w wolne od pracy I nauki chwile 
Wlasnie w tei kategorii wsr6d bokse rodzina Andrze)a Goloty I on sam. A 
row zawodowych wysoko notowany droga na dzlalK~ wiodla przez Na
jest pi~sclarz pochodz.Clcy z War slelsk. 
szawy, a boksuJqcy obeenie w Sta Wiadomosc 0 pobyclB slynnego 
nach Zjednoczonych. Co kllka mie bokse a w nasze] gmlnie nle jest 
si~ey przeiywamy kolejne pojedyn spoinionym primaaprili owym zar· 
kl naszego mistrza. Cieszymy si~ z tem. Uzyskalismy jq z najpewniej
jego zwyci~stl", moeno przezywa szego irodla, od matkl pj~sciarza. 
my jego poraiki. Wielu z nas Ilezy na panl BozerlY Golota. Mysl~, ze teraz 
jego powr6t do scislej czol6wki swia baczniej bf;ldzie y obserwowae je
towel, a nawet na to, ze zostanie go zmaganla z najlepszymi bokse
mlstrzem swlata. rami swiata, iyczqc mu oczywiscie 

Milo nam doniesc. ie odkrylismy samyeh zwyeililslv,·. 
naslelski slad Andrzeja Goloty. By
wat w naszym miasteezku. CZlilsciej AZ. 

WC'eksynie na sportowo
 
W dniu 06.06.1999 r. na obie Krogule z Mazewem, GI6wnq na

ktaeh Spo owych Klubu Sportowe· grod<;l turni ju zdobyla druzyna z 
go ..Wkra" Cieksyn ora.l lerenie Nuny, kt6ra pOkonala druzyn\< Ko
Szkoly PadslawoweJ w Cieksyni sewy 2:0; otrzymala Puchar Burml
odbyl sili1lurnie) pilki noznej druiyn s rza Miasta i Gmlny w Naslelsku 
wiejskich 0 PU har Burmi trza Mla oraz olrzymala komplet pilkarsklch 
sta i Gminy w Naslelsku. Organiza strojow sportowych. Nagrody dla 
torem Imprezy by! Zarzq.d K kai:dei druiyny zostaly ufundowane 
"Wkra" Cieksyn W turni ju wystq przez sponsor6w tllrnieju, za kt6re 
pily druiyny wiejskie z terenu Gminy Zarzqd Klubu dzil?kuje. 
Nasielsk, W turniejU nie mogll brae 

cudzialu zawodnicy zrzeszeni wKlu· Klasyflkacja korieow :
 

bach Sportowych m11i1dzy Innyml I miejsce - Nuna Puchar B rmi

"Zbika" Nasielsk oraz "Wkry" Cie strza i stroie Dilkarskie
 
ksyn Itp. II mieJsce - Kosewo nagrooa pl!


W losowaniu kapltan6w poszcze char 
golnyc drui.yn rozlosowano II gru· III miejsee - Krogule nagroda pu· 
py w kt6rych wystqpily po 3 d uiyny char 
w kaidej: IV miejsce . Mazewo nagroda pi!. 

w i grupie wystqpily: Andzin. Ko ka noina 
sewo, Krogule V miejsee - Andzl 

w II grupie wystClpily: Mazewa, VI mlejsce . PaullrlOwo nagroda 
Nuna, Paulinowo. pilka noina 

Meeze w obu grupach byly bar
dw wyrownane. padaly wynikl re 1 P nadlo od godz. 19.00 do 22.00 
sowe lub minimaine zwyeil;lstwa, Od wyst<ipil zespol muzyczny "C n· 
godz. 13_00 do godz. 20.00 trwala stans" z Andzina, kt6ry przYQry\Na 
walka druiyny w bardzo upalnych do tarica wszystkim gosciom przy' 
warunkaeh. bylym na t~ Impre.z,? NagroOIil glow

o godz. i 1.00 rozegrano przed nCj wrl;lczyl Burmlstrz Miasta I Gmlny 
meez A-klasy p'oml~dzy "Wkri"( p. Bernard Mucha oraz pozostale 
CieksYfll "Wkrq' Radzan6w zakori sponsorzy, Przewodnlczqcy Rady 
czonym wynlkiem 2:2. Miejskiej oraz P. Skarbnlk Miasta I 

Atmosfera na boisku I poza byla Gmlrly w Nasielsku. Warto przypo
Dardz:o przyjemna_ Kaida drui.yny mniee, ie w dwiynie z Andzlna ni 
byly dopingowane przez swoich kl wystqpi/o 8-mlu zawodnlk6w graJq
bic6w oraz eale rodziny. ktore przy cych na co dzieti w KS "Wkru" Cie
byly na tl;l imprez~. Przez caly czas ksyn. 
mozna bylo zjesc kielbask~ z grila Burmistrz zaprosil druzyny za rok 
oraz WyplC napole chlodzi"lce, ktore na takq Imprezli1. kt6ra wejdzie do 
byly sprzedawane z. bufetu. cyklu turnisl6w oraz podzj~kowal 

Po bardzo dramatycznych me wszystklm zawodnlkom, sponso
czach w finale 0 najwai.nlejszq na ro 111 , ZarZ<jdowl KS "Wkra" Cieksyn 
grod~ lurnieju walczyly druiyny u oraz wszystklm przybylym gosciom 
na z Kosewa, a 0 miejsce III i IV na II? imprez~ sponowq. 
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