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920 ro · gor~cy Sierpien
 
To by! naprawd~ gorqcy mie glosci, to pamiE;lc 0 nirn trwa/a, 

siqc. Chyba najbardziej gorqCy trwa i trwac br;Jdzie_ Zw!aszcza, 
w tyslqcletniej historii naszego jak powiedzialem, na zierni na
pans!wa. Od tamtych dni min~to sielskiej. Bo to tutaj rozegraly 
juz d/ugie 79 lat. ZYJq dzis tylko si~ wazne i w pewien spos6b 
nieliczni sposr6d Iych, kl6rzy decydujqce walki w polowia 
byli swiadkami wydarzen z okre sierpnia 1920 roku. Dowodem 
su odradzania Sl~ paristwa pol na prawdziwosc tych slow Jest i 
skiego po 123 latach niewolL to, ie na Grobie Nieznanego 
Trwa jednak w narodzie pami~c Zo/nierza w Warszawie wsrod 
a tym wszystkim. co wydarzy!o innych s/awnych pol bitewnych 
sil;! w roku 1920, trwa pamfE;lc 0 umieszczono napis: "Borkowo 
tych, ktorzy w radosnych chwl· k. Nasielska". To tu nad Wkrq 
lach budowania panstwowosci rodzil Sl~ Cud nad Wislq. To tv 
polskiej, przeiyc musieli chwile poleglo wielu naJlepszych sy
niepokoju i grozy. A wielu tych n6w polskiej ziemi. Wsr6d nich 
dni nie przezy/o. Przyszlo im, jak byl: mieszkaricy Nasielska i 
mowi piosenka, na stos rzucic okolic. Pamir;Jc 0 tym sp,-awiala, 
sw6j zycia los. I im naleiy siliJ ie najwii?cej swiec w Zaduszki 
nasza wierna pamil;!c, im nalezy na nasielsklm cmentarzu pionfil
sil;! czesc i szacunek. to zawsze na moglle poleglych 

Mieszkar'icy zlemi nasielskiej w , 920 r. Tu przez wiele lat od
majq szczeg61ne prawo, ale i bywaly si~ nabozenstwa roczni· 
obowiCjZek pamil;!ci 0 sierpniu cowe i to zar6wno koscielne rak 
1920 r. I mimo, ie przez wiele lat i panstwowe. Dopiero w latach 
pr6bowano umniejszac znacze pll?cdziesiqlych udalo si$ siJom 
nie wysilku narodu na rzecz ra antynarodowym cZr;Jsciowo 
towania zagroionej niepodle- zrnienic t~ tradycj~, Nadal jed

nak grab ten cieszyl si(l i 
cieszy szczeg6lnyrn 
sentymentern mieszkan
cow. 

Przechodzi/o 10 Z po
kolenia na pokolenie. 
Szacunku dla lej tradycji 
uczyli swe dzieci rodzice 
i dziadkowie. Pamil;!c t~ 

kultywowano w druzy
nach harcerskich. I to 
nawel wledy, gdy ze 
wzgr~dow politycznych 
bylo to ,.niernodne". Pa
mi~lali 0 swych pole
glych towarzyszach bro
ni kombatanci, zw/asz
cza ci zrzeszenl w 
Zwiqzku Inwalid6w Wo
jennych. A dzis szcze· 
g61nq radosc wywolujq 
niewielkle wiqzanki z we
tknit;)tymi chorClgiewka· 
mi, na kt6rych widnieJe 
napis: grupa S-Iatkaw, 
grupa 6-latk6w. Widac, 
ie w naszym przedszko
lu wychowanle patrioty
czne zajmuje naleine 
sobie miejsce. 

AZ. 

Borkowo - glaz z pamiqtkawq tablicq pas
wil;1conq mieszkaricom Z okollcznyeh wio
sek poleglym w lalae!', 1918- t 920. To tu 
ro<:egraly silil najwainiejsze walki 1'1 ramach 
opracjl <:wanej Bitwq nad Wkrq. 

f!g[yianin (adem z Nasielska 
(c.d.) 

Zloty jubileusz 
Ksi~dza Tomas·nskiego 

Kiedy w ubieglym ro~u 1'1 Tadeusz Tomasinski ponownie 
kWletniowym Ilumerze Zycla tralil ha iamy naszego pisma, 
Nasielska przedstawialem do jest Zloty Jubileusz Jego ka
konania ksi~dza Tadeusza To- p1anstwa. Z tej to lez okazji od

wiedzi! Nasielsk. Tu 
mod Iii siE;! w kaplicy, 1'1 

kt6rej zoslal ocrlrzczo
ny. Modlil si~ tei na 
cmentarzu parafialnym 
nad grobem swoicll ro
dzic6w - Marianny i Ja
na Tomaslriskicr•. 

Cen!ralnym punktern 
jUbileuszowych uroczy
stosci byla koncelebro
wana Msza sw. odora
wiona 1'1 naszyrn kos
eiele. I{siqdz Jubilat 
sprawowa/ jq w asyscie 
by/ego prowincjala 
Ksil;lZY Pallotyn6w KS_ 
Henryka Kietliriskiego 
(pochodzqcego z VVy
szkowa) i budownicze
go koscio a na Ochocie 
w Warszawie ks. Grze
gorza Cwajdy. Miala 
ona szczeg6!ny chara
kter, poniewaz by/a nie 
lylko Mszq Sw. jubileu
SZOWq ale i mocno 
op6inionq Mszq sw. 
Prymicyjnq. Zwyczajo
wo bowiem kazdy nowo 
wyswi~cony kSlqdz

Ksiqdz Tadeusz Tomasiriski swoja, pierwszCj mSZq 
sw., tzw. Msz~ Sw. pry
micyjnq odprawia 1'1 

masinskiego z Paryia, napisa macierzystej parafii. 
lem: .,Mysl~, ze b~dzie jeszcze Jest to waine wydarzenie dla 
okazja, aby przybllzyc tl;l pifilknq samego neoprezbitera i jego 
postac naszym czytelmkom i ziomk6w. Tej radosnej chwili nie 
mieszkancom nas7~go miasta. dane bylo przezyc przed pi~c
Okazjq do tego : )9Cl bye na dziesii;!ciu laty KsiliJdzu Jubllato
przyklad obchody ._ 3mej roeznl wi i nasielskirn parafianom. 
cy budowy naszego kosciola, KSlqdz Tadeusz Tomasiriski 
na ktare, wierzt;), ie zostanie za swii;!cenia kap!anskie przyjql 1'1 

proszony". I oto sposbbnosc la Rzymie 10 lipea , 949 roku Tam 
ka sil;l nadarzyla. Nie byl niq tei 11 lipca w Bazylice Sw. Pio
wprawdzie jUbileusz nasielskiej 
sWlqtyni. Jego obchody S<j jesz
cze przed nami. :- dokol'lczenie na str. 4Powodem, dla kt6rego ksi(ldz 
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Mimo okresu urlopowego nie 
zmniejszyla si~ intensywnosc 
pracy Zarzqdu Miejskiego. W li
pcu odbylo si~ pi~c jego posie
dzen. Na pOCZqlku pierwszego 
z nich w dniu 71ipea dyskutowa
no 0 sprawaeh oswiaty. Ustalo
nO lermin konkurs6w na dyre· 
ktor6w szk61. Pit;lnastego lipea 
przesluchaniom konkursowym 
zostanCj poddani kandydaci na 
dyrektor6w zespol6w szk61, IJ. 
gimnazj6w polCjczonych czaso
wo ze 5zkolami podslawowymi. 
Nastli:!pnego dnia odb~d~ si~ 
konkursy na dyrektor6w szk61 
podstawowych. Komisja kon
kursowa dla zespol6w szk61 b\l
dzie sili:! skladala z 6 os6b. Po 
dwie osoby b~dq reprezenlowa
Iy w niej organ prowadzqcy i 
nadzorujqcy prac~ szk61. Po 
jednym przedstawicielu delegu· 
jq zwiqzki zawodowe - ZNP i 
Solidarnosc. W komisjach kon
kursowych dla szk61 podstawo
wyeh dodalkowo zasiCjdzie po 
dw6ch przedstawicieli Rad 
Pedagogicz ych i rodzieow. Po
nadlo w punkcie Iym omawiano 
spraw~ przesunili:!cia scianki 
dzielqcej sale lekcyjne w szkole 
w Piescirogaeh (pod potrzeby 
sali komputerowej). Analizowa
no lez sprawfil wsp61praey mi~
dzy Komisjq Oswiaty, Sportu i 
Kullury a Zarzqdem. 

W naslfilpnym punkcie po
rzqdku obrad rozpatrzono sze· 
reg pism skierowanych do la
rzqdu Mlejskiego. Dolyczyly 
one mi~dzy innymi: mieszkania 
funkcyJnego w Cieksynie dla le
karza (zalatwiono pozytywnie); 
przesuni~eia Gminnej Spol· 
dzielni lerminu wplaty podatku 
od nieruchomosci do 30 wrzes· 
nia (zalatwiono pozylywnie); 
wniosku mieszkanca 0 wydanie 
deeyzj admlnistracyjnycl1 w 
zwiCjzku z ematem i legracji z 
Uniq Europejskq, a dotyczqcymi 
spraw gminy (wniosek przyj~to 
do wiadomosci); warunk6w doti
nansowania zakupu malych 
przydomowyeh oczyszczalni 
sciek6w (kwola 500 zl, po ndbio
rze technicznym); umor L"n--a 
miesz anee ul. DiamenlOWej 
pozostalej do splacenia kwoty 
za budoWfil sieci wodoeiqgowej 
(przeprowadzony b~dzie wy
wiad srodowiskowy): prosby 
mieszkanca 0 wlC\czenie jego 
bUdynku do planu budowy od
plywu sciekowego na ul. Ponia· 
towskiego (wiqze sit;' 10 ze spra
Wq budowy odwodnienia i kana
lizacji seiekowej na Osiedlu Pil
sudskiego 11). 

W ostalniej czt;'sci posiedze
nia wziql udzial Dyrektor 
ZGKiM-u. W swej wypowiedzi 
ustosunkowal sit;' do wynik6w 
kontroli przeprowadzonej w kie· 
rowanym przez siebie zakla

dzie. Odpowiadal lei. na liczne 
pytania czlonk6w larzqdu Mlej
skiego. DOlyezyly one takie wy
nik6w kontroli. 

14 lipea odbylo si~ drugie w 
tym miesiqeu posiedzenie la
rzqdu Miejskiego. Na poczqtku 
p. Jan Wilkowski z uisness In
formation And Promotion SeMI
ces omowll warunki umieszcze
nia InlorrnaCji promujqcej gmint;' 
w katalogu gmin (wydanym Iq
cznJe z pryt(1 CD). Zarzqd posla
nowil umiescic w kalalogu infor
maci~ na powierzc ni 6smej 
cZE;lsci strony. 

W kolejnym pu kcie pan ow
nie dyskulowano 0 sprawach 
zwiqzanych z funkcjonowanlem 
Zarzqdu Gospodarki Komunal
nei I Mieszkanlowej. Tym razem 
anaJizowano glownle kondycjlil 
finansowq firmy. 

W dalszej CZlilsci obrad rozpa
Irywano pismo dolyczqce zadlu
ie ia, jakie ciqzy a lokalu skle
powym po Unitrze. Obecnie 10
kal ten zmienia wlasclclela I dla
lego poslanowiono wyslac de
cyzjE;l 0 koniecznosei naty
ctlmiaslowego uregulowania 
powyzszej naleinosci. 

W zwiCjzku ze zbliiaj~cym silil 
swi~lem polieji poslanowiono 
wyasygnowac kwolli:! 1000 zl na 
nagrody dla wyr6iniajC\cych Slfi! 
policjantow. 

W punkcie piqtym obrad Bur
rnis rz przedstawll projekt umo
wy Agencji Dziennikarsklej re
prezentowanej przez p. Alicifil 
Wejner, a dotycZqcej wydawa
nra gazely .,Nasz Samorzqd", 
kl6ra ukazywalaby si~ na tere
nie powiatu nowodworskiego. 
Ustalono, ze larzCjd nie b~dzle 
partycypowal w kosztach wyda
wania lei gazely. 

W punkcie szostym posiedze
nia dyskulowano nad kwesliami 
zwiqzanymi z przygolowanlem 
do budowy oczyszezalni scie
k6w. Rada Miejska wyznaczyla 
pewne lerminy i rytrn pracy w 
tym zakresie. Zbierane sCj ofer
ty. W naJblizszym czasie lOsta
nie podj~ta decyzJa, co do w'!· 
boru technologii. Przewiduje sifi! 
pow lanie inwestora zasl~
pczego. 

W ostatnim punkcie narady 
rozpalrzono pisma skierowane 
do Zarzqdu. Mieszkanlec z ulicy 
Kosciuszki wnioskowat 0 umo
rze lie podatku od prowadlOnej 
dZlalalnosei gospodarczej. Po
stanow'ono umorzye 50% na
leinosei i odsetki. Prosba inne
go mieszkarica 0 wyraienie 
zgody na przybudowanie domu 
do budynku komunalnego przy 
ulicy Kilinskiego bE;ldzie mogla 
bye rozpatrzona pozytywnie po 
uzyskaniu zgody Konserwatora 
Zabytk6w. Mieszkaricy domu 

wielorodzinnego z ul. Folwark 
prosili 0 Inlerwencjfil i pomoc 
przy remoncie budynku. Urzqd 
maze partyeypowae w kosztach 
remontu w CZlil- ci odpowiadajq
eeJ udzialowi Miasla w Jego 
wlasnosci. egalywnie usto
sunkowano si~ do wniosku mie
szkanca 0 zwrol kaucji za mie· 
szkanie. ...
 

Trzecie posiedzenie Zarzqdu 
odbylo si~ 21 Iipea. Rozpatry' 
wano na nim kweslie dotyczqce 
zmian w planaeh inwestycyj' 
nych gmlnY. Analiza budzetu za 
I p61rocze wykazala, ze islniejq 
mozliwosci, a co za Iym idzie i 
polrzeba korekty Istniejqcego 
planu rzeczowego. Ogloszone 
lez b~dq przetargi na wykona
nie kolejnycli ~~~ari. 

Na poczqtku posiedzenia w 
dniu 28 Ilpea analizowano moi
liwosci przej~cia budynku po y
lym Mera-lemie w zamian za 
zadluzenie wlasciciela z Iytulu 
podatk6w od nieruchomoSci. 
Nast~pnie zapoznano si~ z ofer· 
tq mieszkar'ica miasta dotyczq' 
eq zamiany placu w centrum 
miasla, kl6ry wedlug niego mo
ze bye wykorzyslany na largo
wisko, na lokal uzylkowy. W 
chwili obecnej jesl to jednak nie
aktualne, nie iesl bowiem do 
konca uregulowany tan praw
ny budynku, w kt6rym ten lokal 
si~ znajduje. 

W koleInej ez~sei obrad dy
rektorzy Inslalu i SKR-u przed
stawili sytuacjfil finansowq kie
rowanych przez siebie firm. In
formacJe te byly Zarzqdowi po
trzebne w zwiqz.ku z przygoto
waniami do wyslawienla tytulu 
wykonawczego za niezaplaco

o podatki. 
Pelniqcy obowiqzki dyrektora 

ZGKIM i gl6wna ksj~gowa poin

lormowali Zarzqd 0 sytuacjl fI
nansowej !irmy za I p61rocze 
1999 r. SytuaCja finansowa ie t 
bardzo trUdna. DyskusJa doty· 
CZqca tej inlormacjl koneentro
wala sifi! wok6! moiliwosei wyj
scia z klopoI6~'V; • 

Posiedzeme w dniu 29 lipea 
rozpoez~to od przygotowan do 
najblizszej sesji. Wypraeowano 
projekl uchwaly dotyczqcy 
ewentualnego referendum na 
temat przynaleinosci do powia
lu. Zapoznano SIfi! ze stopniem 
wykonanla budietu za I polro
cze 1999 r. Zaakceplov;ano pro
jekty uchwal dotyczqce zmian w 
budiecie. 

W kolejnym punkcie podj~lo 
decyzje wsprawie zadluien za· 
klad6w wobec budielu mleJ
skiego. ZGKiM-owi dlLJQ umo
rzono, Inslalowi i SKR-owi odro
czono splat~ zadluienia za 
1999 r. do 15 paidziernika. a 
zadtuienie za rok 1998 Win no 
bye uregulowane poprzez prace 
na rzeGZ gminy. 

Uslalono, ze w najblizszym 
czasie zostanie ogl szony prze
targ na dow6z dzieei do gimna· 
zj6w oraz drugI na us anowienie 
inwestora zast~pczego do 
spraw budowy oczyszczalni 
SClek6w. 

W dalszej CZlilS I zai~to Sl~ 
przygolowaniem projeklu umo
wy z kaneelanq prawnicz<l "De 
Jure", kt6ra prowadzi!aby dzia
lama dla przej~cia blJdynku biu
rowego po bylym Mera·Zemle 
od obecnego wlasciciela za diu· 
gi wobee budzetu gminy. 

W koricowel cz~sel obrad zaj
mowano si~ wytypowanlem 
ban -u prowadzqcego obslugQ 
finansowq gmmy. 0 Iym, kt6ry 
to blildzie bank zadeeyduje Ra
da. 

Wynotowal AZ. 

Dodatkowe pieniijdze 
dla Gminy 

Sukcesem zakori zyly si~ 
starania Zarzqdu Gminy 0 do· 
dalkowe srodki na bUdow~ drogl 
Torun Dworski, Zaborze. Lole· 
wo 0 dlugosci 5306 m. Zarzqd 
Wojew6dztwa Mazowieckiego 
przyznal na len eel dotacj~ z 
Funduszu Ocllrony Grunt6w 
Rolnych w wysokosci 150.000 
zl. Kwola ta pozwolJ na zakon' 
czenie I etapu budowy drogi 
polegajqcego na jej wyprolilo
waniu i utwardzeniu. W roku 
przysztym przewidziane jest jej 
asfaltowanie, 

Dodatkowe pi niqdze przy· 
znano rowniei na realizacjlil za· 
dan w dziedzinie o5wiaty. Mazo
wieckiego Kuratorium Oswialy 

w plsmie do Zarzqdu Miejskiego 
poinlormowalo, i.e decyzj<l Ze
spolu ds. Reformy Oswiaty Ko
misji Wsp61nej RztjdtJ i Samo
rzqdu lerylorialnego zostala 
zwi~kszona zaplanowana sub
wencja 0 k otlil200.000 zl. Fun
dusze Ie przeznaezone Sq na 
rozbLldow~ zkoly Podslawo
wej nr 1 w Naslelsku na potrze
by gimnazjum. 

Burmistrz wystqpil do AgenCJi 
Wlasnosci Rolnej Skarbu Pan· 
stwa 0 18.000 zl na dofinanso
wanle budowy WOdOClqgU w 
miejscowosci Cza]ki. Jest na
dzieja. i.e i w tym przypadku do
datkowe srodki zostanq przy
znane. 



I),. J~ 

dokor'lczenie ze 8tr. 2 

Oczyszczalnia 
sciek6w, wysypisko 

Budowa oczyszczalni scie
k6w i zakladu unieszkodliwiania 
odpad6w slalych to prioryteto
we zadania, jakie chce zreallzo
wac Rada Mieiska w czasie 
swej kadencji. W Iym celu pod
j~to szereg konkretnych dzialari 
przygotowawczych. Do nich za
liczyc tei Irzeba zapoznawanie 
si~ os6b wchodzqcych w sklad 
organ6w wykonawczych Rady 
ze stosowanyrni w tej dziedzinie 
rozwiqzaniami. Wynika to z te
go, ze Gminy nie stac na ekspe
rymenlowanie, a planowane in
westycje mUSZq bye ekonomi
czne w eksploalacji i muszq 
spelniac surowe wymogi doty
CZqce ochrony srodowiska. W 
ostatnich dnlach lipca grupa 
czlonk6w larzqdu Mieiskiego Z 
Burmistrzem na czele zapozna
la si~ z pracq oczyszczalni scie
kaw w Zbuczynie i w Grudusku 
oraz z funkCjonowamem sklado
wiska odpad6w w Grudusku. 
Por6wnanie r6znych technologii 
i r6znych rozwiqzari oraz ocena 
ich pracy pozwoll na wybor ta
kiej technologii. ktora b(ildzie 
najbardziej przydatna dla po
trzeb naszej gminy. W wizycie 
tej lowarzyszyl naszym decy
dentom i sluzyl fachowCj rad q 
Oyrektor Oddzialu Wojew6dz 
.iego Inspekloratu Ochrony 
Srodowiska w Ciechanowie. 

Szkolenia 

Centrum Narodowe Mlodych 
Rolnikow bylo organizatorem 
wyjazdu sponsorowanego 
przez Europejski lwiqzek Mlo
dych Rolnikow (CEJA) i Parla
men! Europejski do Brukseli. 
Mia! on charakter szkoleniowy. 
a jego celem bylo zapoznanie 
uczestnikow z moiliwosciamt i 
sposobami pozyskania srodkow 
dla konkretnych zadan (np. z 
dZJedziny rolnictwa, infrastru
klury, ochrony srodowiska) z 
r6i:.nych funduszy Unii Europej
skiel. W szkoleniu uczestniczy!o 
100 os6Q z dziesif?ciu kraj6w 
Europy Srodkowej I Wschod
niej. W 35-osobowej grupie pol
skiej znalazlo si~ dwoch przed
slawicieli naszej Gminy. . 

W kwietniowym Ilumerze Zy
cia Nasie[ska Informowalismy 0 
kursie zorganizowanym w Ze
spoJe Szkol Zawodowych, a 
prowadzonym przez Osrodek 
Doskonalenia Zawodowego z 
Torunia. W lipcu odbyly si~ eg
zaminy na mistrza w zawodzle 
sprzedawcy. W ich wyniku 

czterdziestu sluchaczy kursu 
uzyskalo dyplomy mistrzo
wskie. 

Szkolnictwo 
ponadpodstawowe 

Od 1 wrzesnia absolwenci 
klas szostycll rozpocznq nauk~ 
w gimnazjacll. Przewiduje si~. 
ze w plerwszych klasach gimna
zjum w Zespole Szk61 nr 1 bf?dCl 
si~ L1czyfy 263 osoby. w Zespole 
Szkol nr 2 (Piescirogi) 66 os6b, 
a w lespole Szk61 nr 3 (Cie
ksyn) 54 osoby. 

Do klas pierwszych w Zespo· 
Ie Szk6t Zawodowych przyj~to 
220 os6b. Bf?dq one pobierac 
naukl; w trzech klasach liceal
nych i w czterech klasach wie
lozawodowych. 

W dw6ch klasach plerwszych 
Liceum Ogolnoksztalcqcego 
im Jaroslawa Iwaszkiewicza 
zasiqdzie okolo 55 absolwen
t6w tegorocznych klas osmych. 

Konkursy na 
dyrektor6w szk6t 

W zwiqzku ze zmianami wyni
kajqcymi z reformy oswialy po
wolano trzy zespoly szkol (gi
mnazja + szkoly podstawowe). 
Spowodowalo 10 potrzeb? po
wolania dyrektorow tych placo
wek. W I'tyniku konkursow prze
prowadzonych w polowie lipca 
dyrektorami zos\a[l: Zespol 
Szk61 nr 1 (Nasielsk) . mgr Bo
zena Zawadzka-Roszczenko; 
Zespo! Szk6! nr 2 (Piescirogi) 
mgr Teresa Skrzynecka; Zespol 
Szk61 nr 3 (Cieksyn) - mgr W!o
dzimierz Minich. 

Przeprowadzone zostaly tei 
konkursy majqce na celu wylo
nienie dyrektorow rzech szkol 
podstawowych. W Ictl wyniku 
dyrektorami zoslali: Szkola 
Podstawowa w O~binkach -mgr 
Graiyna Menich; Szkola Pod
s1awowa w Pianowie - mgr Elz
bieta Slonczewska; Szkola 
Podstawowa w Popowie - mgr 
Teresa Przybysz. 

SWi~to Policji 
Z okazJi Swililla Policji wja

dze sarnorzqdowe Powiatu i 
Gminy spotkaly sil;) z grup'l po
Iicjanl6w z naslelsklego Komi
sariatu. Wicestarosta pani Ma
ria Kowalska przekazaja na r~
ce Komen danIa KorTlisariatu 
list ad Starostwa i Rady Powia
tu z gra1ulacjami i zyczeniami 
z okazji 80-lecia powolania Po
licji oraz Swi~la Policji. Burmi
strzowie: Bernard Mucha i Sta
nislaw Tyc wr~czyli z lej okazji 
wyrOiniajqcym si~ policjantom 
nagrody. 

Przetargi 
(rozstrzygni~te) 

przedSIf?blorstwo Robot Oro
gowych I Mostowych z Plonska 
wygralo przetarg na budowl? 
drogi iwirowej Lelewo-Zaborze
Torun 0 dlugosci 5306 m oraz 
na uloienie 1000 m dywanlka 
asfaltowego na drodze Broni
nek - K~dzierzawice. 

Rozstrzygnil;1ty zostal prze· 
targ na wykonanie kanalizacji 
sanitarnej na Osiedlu Pilsud
skiego 1_ Olugos6 kanalu sCleko
wego wynlesie 2255 m. Prace 
b dzie wykonywal Wojew6dzki 
Zaklad Urzqdzen Wodnych z 
M!awy. 

Przetargi (ogloszone) 

25 sierpnia odb~dq si~ prze
largi nieograniczone na remon

ty chodnik6w na ulicach: Cmen
tarnej i Slaszlca. 

3 wrzesnia odb~dq sit;! prze
targi nieograniczone na budow~ 
wodociqg6w na ul. KoJejowej i w 
Cza)kach. 

22 wrzesnia odb~dzle si~ 
przetarg nieogranlczony na wy
konanie wodociqgow w Paullno
wie. 

Inwestycje 

Aktualnie realilOwane Sq trzy 
wodoclqgl: Krzyczkl (z uj~cia 
wody w Winnicy): Studzianki 
Df?binki (z ujlilcia w Psucinie): 
Piescirogi Nowe - ul. Diamento
wa {z uwcia kolejowego}. 

Wybral AZ 

Odnoszqc si~ do "OSWIADCZENIA" Kola 
UW w Nasielsku przedstawionego na tamach 
Zycia NasieJska Nr 7/99 - Zarzqd Miasta i 
Gminy Nasielsk uwaza za mylne spostrzeze
nia tegoz Ko{a na temat aktualnej sytuacji w 
naszej gminie. 

Koto UW w Nasielsku sprytnie postuluje 
przyspieszenie tempa realizacji kluczowych 
dla miasta i gminy tegorocznych zamierzen 
Rady Miejskiej. wiedzqc, ze aktualnie roz
strzygajq si~ ich losy (trwajq przetargi, podpi
sywane Sq umowy). 

Zapewniamy, ze wszystkie nasze starania 
majq na wzgl~dzie wy{Cjcznie dobro miasta i 
gminy Nasielsk i wyrazamy nadziej~, ze 
wkr6tce b~dzie wida6 tych staran efekty, nie
koniecznie na skutek "monit6w" Kota UW w 
Nasielsku. 

Prosimy wi~c, aby nam nie przeszkadzac, 
m.in. takimi oswiadczeniami, kt6re b~dqc 

przedwczesnymi (rok budzetowy si~ nie za
konczyl) mogq tylko szkodzic, a ponadto psu
jq. wizerunek wladz miasta i gminy W oczach 
czytelnik6w. 

Jednoczesnie dzi~kujemy za zywe zain
teresowanie naszymi dzia{aniami. 

P.S. Prosimy w przysz{osci 0 zachowanie 
wtasciwych form korespondencji. 



Zloty jubileusz
 
Ksi~dza Tomasinskiego
 

dokor'tczenie ze str.1 

tra na grobie swego patrona 
sw. Tadeusza Apostola odpra
wil pierwszq Msz~ sw. Droga do 
Polski i do Nasielska byla dla 
Nlego zamknit;!ta. poniewai w 
roku 1948 zosta! przez komuni
styczne wladze pozbawiony 
obywatelstwa polskiego. Krzyw
df$ t~ naprawiono po roku 1990 
potwierdzaiqc Jego polskie oby
watelstwo i nadajqc Mu order 
"PoIonia Restituta". 

Odprawienie Mszy sw. w Sa
zyliee sw. Piotra jest ellyba ma
rzeniem kazdego ksi{!dza, ale w 
przypadku KSI~dza Tomasin
skiego radosc te;! mqcila swiado
mosc, ie nie moie si{! niq po
dZielic ze swojq rodzinq i ze 
swymi wspalbracml z naslsl
skiej paralii. Jak powiedzial w 
homilli ks. Prow ncja! Henryk 
Kietlinski, ciqgn~o go seree do 
lej zierni. I przybyl tu w roku 
swego kaplanskiego jubileuszu, 
przybyl ..z zierni wloskiej (przez 
Paryz) do Polski", aby dzi~ko
wac Bogu za lask~ pi{!cdziesi{!
Giu lat pokornej, ale jakie oliar
nej sluzby Bogu i ludziom. 

Na nasielskie uroczystosci Ii
cznie stawila si~ rodzina Ksi~
dza JUbilata. Przybyli krewni z 
Nasielska i innych miast Polski, 
ze Stan6w Zjednoczonych, 
Francji, Niemiec. Obecni byli tei: 
przyjaciele i wspolpracownicy 
Ksi~dza. Na I{! sum{! wi~eej niz 
zazwyczaj przyszlo nasielskich 
parafian. 

Atmosfera byla swiqteczna. 
Starannie udekorowano kos
cia/. Na szczyty swydl umiej{!l
nosci vanasl si{! nasz bardzo 
dobry char parafialny. ie za

braklo tei okolicznosciowych, w 
takieh wypadkaeh, wystClpien. 
Serdeczne zyczenia, podzl~ko' 
wania i pozdrowienia skierowal 
do Dostojnego Jubilata dziekan 
i proboszez nasielski ks. pralat 
Kazimierz Sniegocki. W imleniu 
w!adz samorzqdowyeh Gminy 

asielsk przemowi! wieebur
rnistrz Sti:lnislaw Tyc. Szczeg61
nie mile byly zyczenia ad naj
mlodszych para/ian. Wyrazy mi· 
!osci i szaeunku przekazali Jubi
latowi przedstawiciele mlodzie
iy I doroslej cz{!sci wspalnoly 
paralialnej. 

Zebrani na uroczystosci ze 
szczegolnq uwagt;) wys!uchali 
slow i blogoslawiens\wa 0Jea 
Sw. Jana Pawla II przeslanych 
do Dostojnego Kaplana z okazji 
Jego jubileuszu. To, ze Papiei 
wystosowal do Niego pismo z 
wtasnor{!cznym podpisem. 
swiadczy 0 wyjqtkowej pozyeji 
naszego Rodaka. Pozycja ta nie 
wynika Iylko z tego, ze przed 
wielu laty dwaj Wieley Polacy 
spotkali si~ w ezasle rzymskich 
stud lOW Jwspolnie sp~dz'li wiele 
chwil na rozmowach i modlitwie. 
Ksiqdz Tadeusz Tomasinski za
sluzyl na niq calym swym zy
ciem - jako budowniczy i !Warca 
malerialnych podstaw dla pracy 
Koseiola oraz jako lewea slowa 
Boiego i kalecheta polskiej zie
mi (takq rol~ peinil poprzez mi
liony ksiqzek kierowanycll do 
kraju z prowadzonej przez sie
bie drukarni). 

Uroczysta Msza sw. w nie
dziellil 18 lipca w naszym ko'
ciele byla jednq z trzedl mszy 
swif;tycll odprawionych w ra
mach Jubileuszu 50-leeia swi~
een kaplanskich ks. Tadeusza 
Tomasiriskiego. Tydzien 
wczesniej sprawowa! Najswi~t-

SZq ofiar~ w Rzymie w kosciele 
K i{!zy Pallotyn6w przy reli
kWlac zaloiyciela Zgromadze 
nia sw. Wincen ego Paliotiego. 
Nast~pnego d ia odprawil Msz 
w. w Bazylice sw. Plotra przy 

oharzu, w kt6rym umJeszezone 

Sq relikwie sw. Judy Tadeusza. 
Przy tym oltarzu przed pi{!cdzie
si~ciu laty odprawial SWOjq pler
WSZq MSZlil Sw. Tym razem w 
obu tych naboiens!Wach wz.if;!o 
udzia! wielu czlonkow Jego naj· 
blrzszej rodziny. 

a zakonczenie nasielskich 
uroczystoscl Do to;ny Jubilat 
podzi~kowal wszystkim tym, 
ktorzy je przygotowywali oraz 
tym, kt6rzy w nich uczestnlezyli. 
Wyliczyl tez przyczyny, dla kto
ryCtl w dniaeh Jubileuszu chcia! 
sie znalezc w Nasielsku. Oto 
one: tu si~ urodzil; tu poprzez 
chrzest stal sifi' obywatelem 
Kosciola; tu znajduje si!;! cmon
tarz, na kt6rym spoczywajqjego 
rodzice; tu na tym oHarzu prag
nql zloiyc oliare mszalnq. 

Dzieri swi{!cer'i kaplansklch 
10 lipca 1949 r. w Rzymie by! 

radosnym dnlem w zyciu ksi{!
dza Tomasinskiego. Z ym 
dniem wiqie Sl~ lei wydarzenie 
dla Nlego bardzo smu ne. W da
lekim Nasielsku z arl, po 0 rzy
mal1lu radosnei nowJny, Jego oj
ciec· Jan Tomasinskl. 

CzJonkowie rodziny ksi{!dza 
Tadeusza Tomasinskiego mo
gq bye. i Sq dumni ze swyct1 
rodzinnych w1ezi z lak Wielkim i 
Wspanialym CZIOl' ·eklem. Tak
ze my, czlonkowle naslelskleJ 
wsp61noty paralialnej, mamy tez 
powody do dumy. A gdy ktos z 
nas znaidzle Sl~ w Wiecznym 
Miescie w Domu Pielgrzyma, 
niech pami~ta, ie w budowlF tei 
zawarta jest wiedza, mysl i ser
ce naszego Rodaka. B{!dqc zas 
w Paryzu odwiedtmy miejsco
wose Osny, a zwlaszcza te lego 
czesc, gdzie znajduje sie swia
dectwo Jego dokonan - doko
nari Nasielszczanina i Polaka z 
urodzenia, obywatela Europy ze 
zrzqdzeniem Opatrznosci Bo
zei· 

AZ. 

Przepit;lkny tort na 50-leCle swi cer k plaTiskich ks Tad usz T maSI' ski 
go przygotowall Ryszard i Piolr Suwir'iscy (cukiernia •.Slowicza" \' Warsza
wie) 

GralulacJe i zyczenia Dosto/nemu Jubila owi w ImlenJU wtadz samorzqdo
wych i spoleczenstwa Glniny z!ozyl wiceburmlslrz Stanislaw Tyc 



Drodzy Panstwo! 
Lato w pelni. Wyjezdzamy w 

lasy, nad wodfil- Tam mozemy 
pase oliarq rMnych zdarzen do
tyezqeyeh naszego zdrowia, 

Ukqszenia przez zWlerz~ta 
wywolujq ropne zakazenia 
przez drobnoustroje bytujqee w 
ich jamaeh lJslnych. Rany te za
dane ostrymi i dlugimi zl;!bami 
latwo si~ zasklepiajq, ale rozwija 
sil;! zakazenie tkanek gl~bokich. 

Uzqdlenia przez pszczoiy i 
osy Sq niebezpieczne gl6wnie 
dla dzieei. Mnogie uzqdlenia 
mogCl skonczyc sit;! reakcja. 
og61nousrrojowq j niebezpieez
nyrn dla zycia wslrzqsem_ 

W przypadku ran kqsanycr1 
naleiy przemye ranfil bieZqeq 
wodq . Do odkazenia mozemy 
uzye wody utlenionej. Srodki 
barwiqee utrudniq ewentualnq 
ocent;! (any lekarzowl. Stosowa
nie zas speeyfik6w spiryluso
wyeh, w tym jodyny, powoduje 
koagulaejt;l bialka i utrudnia go
jenie. Te srodki moina uiye do 
odkaienJa okoJic rany. Jeteli 
wyste;puje nasi lone krwawienie 
naleiy konczyne; uniest powy
iej poziomu serca I zastosowac 
uClsk w miejscu zranienia. Rany 
zabezpieczamy jaiowym opa
trunkiem. W razie podejrzenia 
zwierze;cia 0 wsciekliznf;' nalezy 
powiadomic miejscowe wladze. 
Zwierz~ domowe powin no bye 
poddane 15-dniowej kwaran
tannie i obserwacji weterynaryj
nej. 

W LJzqdleniach przez pszczo
!y i osy u19l; przyniesie stosowa
nie okladow z rozlworu sody 
oczyszczonej, neutralizujqcej 
kwas mr6wkowy, zawarty w wy. 
dzielinie owada. Uzqdlenia twa
rzy i szyi, gl6wnie U os6b uczu
lonyeh na jady groiq powsla
niem niedroznosci drag odde
chowych. Niezbl;dna lu bl;dzie 
szybka pomoc szpitalna. 

W przypadku zaatakowania 
przez kleszcza, owada najlepiej 
wykr!;cic ostroinie ze sk6ry. 
Siosowanie t1uszczy na odwlok 
insekla jest skuteczne poprzez 
jego przyduszenie (brak dost~-

Zredakcujnej poczt~
 

Szanowny panie Kordule· 
wski! 

Pana oswiadczenie z Zycla Na
sielska Nr 7 potraktowa bym Jako 
iart, gdyby nie pawne ale. 

Olai w 1989 r. bylem razem z 
Waml w Komitecie Obywalelskim. 
razem opoWiadalismy si~ za innq 
Polsk'l, OjczyznCj cafkowicie nie
podlegfq. wolnq od obcych wpty
w6w. samorzqdnq I sprawiedllwq. 
Ale nasze drogi szybko si~ rozje· 
chafy. Pierwsze moje rozczarowa

pu lenu), ale aktualnie niepole
cane. Tak polraktowany owad 
wylllio uje. Trese ta moie bye 
zakazona i zostajqc w eiele olia· 
ry grozi rozwojelll chor6b np. 
boreliczy. mlillo usuniE;!cia paso
zyta. Choroba ta objawa si!; po
wslaniem w ciqgu 3 do 30 dni 
zmiany pierwotnei w miejscu 
ukqszenia. Jest to plama lub 
grudka szerZqca sil; obwodowo 
z zanikiem zmian wewnqtrz ob
rys6w. Przy jakichkolwiek wql
pliwosciach nalezy sit;! zglosic 
do lekarza, ze wzgll;1du na od
leg!e, nawet wiele lat w przy
sz!osc wybiegaji'\ce traglczne 
powiklania. Choroba la w 1 okre
sie dobrze leczy siE;! odpowied
nim anlybiolykiem. 

Ukqszenie prz8z zmijl7 ma 
postac dw6ch punkcikowatych 
ranek, z miejscowq bolesnos
ciCj, zaczerwienieniem. obrz~
kiern i doiqczajqcyml sifil wkr61
ce nudnosciami, wymlotaml j za
paseiq. Pierwsza pomoc to za
lozenie opaski uciskowej ponad 
miejscem ukqszenia. Ma ona 
zabezpieczyc przed weh!ania
niem si~ jadu. Trzebajqzalozyc 
z wyczuciem tak by nie hamo
wala odplywu z iyl gllibokich. W 
przypadku narastania obrzf;'ku 
ponad zaloionq jUz opaskE;! 
umieszczamy drugCl, bez zwol
nienia lej pierwszej. Koniecz e 
b~dzie tez wSlrzykniecie suro
wicy przeciw jadowi zmiji. Na
stepnie ranE;! naeinamy wzdiui 
osl koriczyny, na gll;lbokosc 
okolo 1 cm I odsysamy szklanq 
bankq lub kieliszkiem przez 
okres 30 mm. Nie wolno robic 
lego ustami. gdyz w6wczas sam 
ratownik naraza sir;; na dzia!anie 
jadu. Chory w lrakcie akcji ralun
kowej powinien leiee nierucho
mo w cieple_ 
Pami~tajmy jezeli skutkiem 

opisanych lu nawet drobnych 
uraz6w Sq odczyny og6lnou
strojowe np. gorqczka, wymioty, 
zmiany zachowania nie zwlekaj
my z udamem SIE;) po kwalifiko
wanq pomoc. 

Mam nadzieje, ie powyisze 
przestrogi pomogq a me przesz
kodzq sp~dzic mily urlop, czego 
zyczy Panstwu wasz lekarz roo 
dzinny 

Cezary Rusek 

nie naslClpilo. gdy lzw. "nasz pre
mier" odkreslil przaszlosc "grubq 
kreskCl" i pozwolif komunislom za
mienic legilymacje partyjne n 
ksiqzeczki czekowe. Przyznat si~ 

do ego ex posel StanislawW~glo· 
wsk'l na spotkaniu przadwybor
czym w '991 r. w sWIetlicy Gminy, 
na moJe py1anle odnosnle dWlIlet
niej dzialainosci OKP W sejillie 
kon raklow odpowiedzial. ie: 
"za t . ze komunisci oddah nam 
wfadz~. my musielismy oddac 1m 
w r~ce kapilal". 

Wy w 1990 r. Jako Komitet Oby
watelski pod przewodnictwem Pa
na W6jciaka wygraliscie wybory 
samo[zqdowe, a w ',991 wst"lpllis-

Nasielsk. W nocy z 1 na 2 
lipea z osiedlowego parkingu 
przy ul. Warszawskiej skradzio
no samoch6d marki Polonez. 
Wartosc pojazdu 15.000 zl. 

W noey z 18 na 19 lipea z 
osiedlowego parkingu przy ul. 
Warszawskiej skradziono sa
moch6d marki Polonez. War
tose pojazdu 10.000 zl. 

W nocy z 15 na 16 lipca na ul. 
Kilinskiego dokonano rozboju 
zabierajqc poszkodowanemu 
pieniqdze i dokumenty. Strata 
wynosi 1000 zi. 

Zabiczyn. W nocy z 6 na 7 
lipea wlamano si~ do sklepu 
spozywczego. Zrodzieje skradll 
arlykuly spoiywcze wartosci 
5000 zi. 

Studzianki, W nacy z 6 na 7 
lipca wiamano sie do samocho
du marki Fiat 126 P. Zlodzieje 
skradli kola, klueze, lewarek, 
gasnie~. War10sc skradzionych 
przedmiot6w 400 zi. 

Tej sameJ noey z!odzleje wla
mali sie; do domku lelniskowe
go, skqd skradli odziei i narze;
dzia ogrodnicze war10sci 350 zl. 

Takie tej samej nocy z nieza
mieszkalego budynku b~dqce
go w trakcie budowy zlodzieje 
ukradli bulle gazowe, pil~ spali
nowq, kosiark~. Wartost skra~ 
dzionych przedmiotow 2000 zL 

W nocy z15 na 16 lipea zlo
dzieje wlamali sifil do barakowo
ZU, skqd skradli pH!; kqtowCl, 
wierlark~, przew6d. Wartosc 

cie do partii nazwie Kongres Li
beralno-Dem okra lyczny. Nazy
waiem Was partiq "Aleralowle", 
poniewaz by! m i jestem przeciw
nlkiem rozkradania majqtku naro
dowego. PrzeClei to Wasz mini
ster Przeksztaleeri Wlasnoscio
wych (czyta): rozkradania majqlku 
narodowego) Janusz Lewando
wski tlumaezyl. aieby zostac bi
znesmanem. (0 lrzeba pierwszy 
milion ukrasc. . 

Od 1990 r. do ubieg!oroeznych 
wybor6w samorz"dowych rzqdzi
Iisele nlepodzlelnle naSZq (jminq. 
Wasz by! burmi lrz. wicebur
mis rz, przewodniczqcy Rady 
Gmlny, a nawel przez pewlen 
okras wlcewojewoda (Wojciak). 
Przez Ie osiem lal nie dokonaJiscie 
nic w tym kierunku, 0 ezym pisze 
Pan w swoim oswiadczenlu, a 
wrecz przeciwnie I jako przyklad 
podam tylko byiy zaklad 0 nazwie 
.. Mera-Zem". kt6ry rzekomo i.es
cie .,spry,va yzowall". W moim od
CZUCIII, a na pewrlO nle tylko w 
moim. chce Pan Drzp,rosnqC w za
klamanJU. obludzle samego pan
skiego bossa Balcerowicza. Po 
ostalnich wyborach samorzqdo
wych s raciliscie przynajmniej 
cZesclowo wplywy na zarzqdza
nia naszq gminq (tylko 7 radnych I 
wiceburmislrz Star islaw Tyc), a 
chaa!by Pan nasladowac Balce

skradzionych przedmlot6w 
2000 zi. 

W nocy z 21 na 22 lipca zlo~ 

dzieje wiamali sii;! do garazLJ 
skqd skradli kosiark~ elektrycz
nq. rower skladak_ Wartost 
skradzionycll przedmiot6w 
1050 zl. 

D~binki, W nocy z 5 na 61ipca 
zlodzieje wlamali si~ do budyn
ku gospodarczego skqd skradli 
kosjark~, pompt;! wodnq. War
lose skradzionych przedmiot6w 
1000 zl. 

Lelewo. W nocy z 13 na 14 
iipca zlodzieje wlar ali sil7 do 
garazu domku letniskowego. 
skqd skradll kosiarkfil spalino
'NC!, telewlzor. Wartost skra
dzionych przedmiot6w 2000 zl. 

Czajki. W nocy z 14 na 15 
lipca zlodzieje skradli z garaiu 
samoch6d marki Fiat 126P 0 
wartosci 2300 zl. 

Piescirogl Nowe. IN noey z 
15 na 16 lipea zlodzieje wlamali 
siE;l do pijalnl piwa. skqd skradli 
piwo, inne napoje, slodycze, 
Warlosc skradzionych towar6w 
200 zl. 

W nocy z 26 na 27 lipca zlo
dzieje wlamali sie; do sklepu 
spozywezego. skqd skradli arty
kuly spoiywcze 0 wartosci 4500 
z1

Mifilkoszynek_ W nocy z 6 na 
7 Ilpca zlodzieje wlamall si~ do 
garaiu, skqd skradli szlifierk';;. 
bUlle gazQwe. Wartosc skra
dzionych przedmiot6w 400 zl. 

rowicza. Wprowadzil do seJmu 60 
poslow na 460. a rZ<ldzl praktycz· 
nle niepodzlelnle maJClc stralegl
czne resorty takie jak: Finanse: 
Obrona Narodowa: Sprawy Za
granlczne (wszyslkie placowki dy
plo matyezne obsadzone Zydami): 
resort Sprawiedliwosci. 

Koallcjant, cz 'Ii AWS nie majac 
praktycznie "Jpiywu na zarzCjdza
nie panstwem, zblera Tylko ciT;'gi 
za w wl~xszosci antypolski, anty
narodowy rzqd. Chee Pan rozlt
czac obecny samorzCjd G miny. 
ktory dZlaJa nlespelna rok. a nie 
rozliczy siebie I swolej partii za 8 
lat. Z tego Pana ,.o5wiadczenia" 
spo!eeznosc gminy Naslelsk do· 
wiedziala sl~ przynajmniej jedne' 
go, ze W osta nlch wyborach utai
liscie nazw~ svvoiej partil, szllSCle 
pod haslaml "Nasz Powiat" i" a
sza Gmina". co ja wtedy tlumaczy
lem lak "Nas Powlatl asa Grni
rra. 0 zaszyfrowal1Cl Balcerowicza 
iydokomuna . 

R asumuJ<\c. mog~ stwierdzlc, 
ie Unia Wolnoscl jest partlq zgra.
nq jak na g6rze tak I na dole, ale 
czekam tylko na jedno, kledy wre-
szcie Polacy si~ obUdzq. 

Z wyrazami szaciJnku Jan 
Ostrowski - byiy przewodniczqcy 
Ogniwa ROP w Naslelsku I byly 
ezlonek zarzqdu wOJewodzkiego 
ROP zam. PiesClrogl Nowe. 
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vn elcka pielgrzymka wNasielsku
 
,,Witamy Was )ak zawsze ser

decznie w naszej Wojciechowej 
swiqtyni" . tymi slowami powital 
dziekan j proboszcz ,nasielski 
ks. praia! Kazimierz Sniegocki 

pielgrzym6w diecezji etckiej w~
drujqcych na przelomie lipca i 
slerpnia do Jasnog6rskiej Pani. 
Slowo "zawsze" oznacza W tym 
wypadku liczb~ siedem, bo teo 
goroczna pielgrzymka jest si6d
mq pielgrzymkq tej diecezji. I 
si6dmy raz nasielscy parafianie 
wiqczaja. si~ w ich pobolne W$' 
drowanie poprzez wsp61nq 
modlitwfi! i zabezpieczenie po
karmu dla ciala. 

Za l~ goscin~, za dobra. ktore 
swiadczone jest pielgrzymom w 
nasielskiej parafii serdecznie 
podzi(Jkowal biskup ordynariusz 
elckiej diecezji ks Wojciech 
Ziemba, kt6ry JUi. po raz drugi 
przyjechal do Nasielska, aby 
przewodniczyc wsp61nej modli
twie. Razem z Ksi~dzem Bisku
pem ofiar~ mszalnq sprawowali 

dwaj neoprezbiterzy - ksiqdz 
Bogdan Brusilo i ksiqdz Adam 
Kolbvsz. To takze tradycja, ie w 
czasie pielgrzymki w naszym 
kosciele mlodzi ksiela ej diece· 

zji odprawlajq SWq MszE;' Sw. 
Prymicyjnq. Na nasielskie spot
kanie Ksiadz Biskup przyjecha! 
prawie ie prosto z Rzyrnu. Po
dzielil sif;! swojq radosciq Z po
wodu spotkania z Ojeem Sw. ze 
swoimi diecezjanami I z bracrni 
z Nasielska. Przekazal pozdro
wienia i blogoslawienstwo Ojea 
Sw. dla pielgrzym6w I prosi! ze
branych 0 modlitw~ w inteneji 
Jana Pawia II Przypomn~. ie w 
czerwcu br. Elk goscil O)ca Sw. 
Jana Pawla II. 

Sierpniowe spolkania w Na
sielsku cechuje swoisty klimat. 
Na ten dzierj czekajq parafianie 
nasielscy, czekajCl tei pielgrzy
mi z dlecezji elckieJ. iekt6rzy Z 

nich idCl jui. po raz si6dmy. Tu 
majq swoich przyjaci61. mo.i.na 
nawel powiedzlec - swoich bli

skich. Wiele oscib wypalruje naj
slarszego kaplana wsrod elc
kich duchown ch - pqlnik6w ks. 

Leona Szatkowskiego. Okazalo 
si~, ie on t kze z ut~sknieniem 
czeka na ten naslelski dZleri 
pielgrzymki. asielsk jest mu 
bliski, bo w naszych okolicach 
si~ urodzii i przy)ql sakrarnent 
chrztu Sw. W NaSlelsku ma wie
lu krewnych i znajomych - zwla
szcza w Lubominie i Jack6wku. 

Tradycyjnie jui pr6buj$ 
odnaleic najmlodszego PCltni
ka. Zwrocilem uwag~ na chorq' 

~- 2ego grupy gizyc
klej Adarna S r
m~ diwigajqcego 
potf;!i: ny propo
rzee tej grupy. 
Okazato si~, ze 
rna juz 8 lat i Sq 
mlodsi od niego 
pielgrzYml, jak 
chociai:by Rafa
lek Kozlowski z 
Kruklanek k.Gi
i.ycka. 

A gospodarze? 
Ci jak zaw ze nie 
zawiedli Wifl
kszosc na brater
skie spotkanle 
przychodzi od 
siedmiu lat. Dalo 
si~ zauwazyc 
wiele nowych 
os6b. I to cieszy. 
Jadia i napoju 
nigdy nle brako
walo, ale wydaje 
ml si~, ze w tym 
roku bylo go jak
by wiE;!cej. Co kjo 
mlal najlepszego 
przyni6s1 na plac 
przykoscielny, 
aby podzielic si~ 
tym z pielgrzyma

mi. Z rozGzuleniem patrzylem 
jak pewna starsza pani, emery!
ka. zakupila kllka czekolad i cZf;!
stowala nimi dziecl. A przeciel 
jej samej jak.i.e cz~sto brakuje 
na lekarstwa. I to jest wlasnie 0, 
co winno cechowac wszystkich 
nas wierzqcych. 

AZ. 

'''.~,f 

Trzyletnl Rafa! Kozfowski byl najmlodszym pielgrzy
mem VII plelgrzymkl diecezjl elckiflj 

Ofiarze mszalnej przewodniczyl biskup etcki ks. Wojciech Ziemba 

NieZ3wodna .. zaJoga" przed£zkola zawsze na posterunku 

Ku pami~ci! 
W rocznicr;l wojny Polsko-Bolszewickiej w 1920 r. dnia 15 

sierpnia 1999 r. 0 godz. 14.00 20slanie odprawiona w Bor
kowie pod pamiqlkowym glazem uroczysta Msza Swj~ta za 
poleglych, na ktorq mleszkancow gminy zaprasza 

Ko{() Lokalne RS "AWR" w Nasielsku 
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Festyn ludowo-sportowy
 
Gieksyn byl miejscem festynu 

IUdowo-sportowego, kt6rego 
organizatorem byl Zarzqd 
Gminny PSL w asielsku i klub 
sportowy Wkra. 

W pi~knq slonecznq niedziell;l 
i 8 lioca na placu przy Szkole 
Podstawowej zebralo sil;! kilka
set mieszkancow naszej grniny, 

z burrnistrzem Dariuszem Mu
ch q j przewodniczqcyrn rady 
Grzegorzem Duchnowskim na 
czele. 

Na pi~knie udekorowanym 
placu obstawionyrn stoiskami 
pod parasolami mozna by~o 
zjes6 kielbaski i napi6 siEi! "ka· 
sztelariskiego" piwa z Sierpca. 

Atrakcji by~o 
wiele. Odbyl si~ 
mecz pilki sialko
wej. pilki noznej 
podczas kt6rego 
plyta boiska zasy
pywana by!a spa
dochroniarza
rni z Aeroklubu 
Warszawskiego. 
Wysti;PY zespolow 
muzycznych Na
sielskiego Osrod
ka Kultury, oraz 
wystfi}p kabaretu 
"Ucho" z Krako· 
wa, kt6ry program 
sw6j przygotowal 
pod tq w!asnie im
prez~. 

A na zakoricze
nie jak zawsze 
zabawa laneczna 
przy muzyce ze· 
spolow z Andzina. 
Bawili si~ wszyscy. 
Wsrad lariczqcych 
byj prezes Kalino
wski. Starosta Ja· 

Pamlqlkowe zdJI;'cl8 

oraz przybyli goscie z niemaJ ca
lege powiatu nowodworskiego I 
wczasowicze wypoczywaJCjcy 
nad pi~knCj rzekCj Wkrq. 

Znaczenie festynowi nadala 
obecnosc na nim Prezesa Pol

nas co i raz zmie· 
nial pa rtnerki, a 
burmistrz Mucha, 
jak na gospodarza 

przypadJo, do konca trzymal. la
son i czuwa! nad przebleglem 
festynu. 

Na zakollczenie mozna by 
rzec, ze spoleczer'istwo potrafi 
si!;l bawlc. Oby takich les ynaw 

Statystyka i CO z
 
niej wynika
 

R6zne Sq glosy na temat statysty.ki ..Je?ni, m6yviCj, ~eje~t 
motorem nap~dzajqcym rozwoj w sWlecle, I~nl zas uwaz?Jq Jq 
za Instrument do manipulowania spoleczenstwem. Zaro~no 
jedni jak i drudzy przytaczajCj szereg argu~lenlow na pol.wler
dzenie swych sqdow. Pewien wybitny polltyk tak zdeflnlowal 
statystyk;;: Jest to nauka, kt6ra mowl. ile rolek papieru toale
towego przypada na glow~ ludnosci, 

Nasza redakcja, nie baczqc na rozbleznosci I z!osliwosci w 
ocenie zestawien liczbowych, od kilku lat co p61 roku przeka: 
zuje Czytelnikom pewne dane statyslyczne dOlyczqCe naszeJ 
gmlny, Zazwyczaj czynimy to w stalej ru~ryce "Kr6~ko". W 
obecnym numerze informacjom tym poswl~camy d!uzszy ai
tykul. 

Przypomnij~'y sobie dane "bazowe". Obszar gminy ~y~osi 
198,0049 krg . Z tego 185,33~4.km2 pr~ypada n,: wles, a 
12.6705 km" na miasto. W mleSCle na Jednyrn kilomelrze 
kwadratowym zamieszkuje 586 os6b, a na wsi 6~ o?~b: 
Najmniejszq teryto,ri~lni~ miejscowosci,q, ale Zc; .to najg!;l.scl~j 
zaludnionq Sq Piesclrogl N02'e. Srednla g~stose zaludllle~la 
wynosi tu 1295 os6b na{m ..P?wierzchnla tej mleJsc~wC?SCI 
wynosi tylko 0,8982 km . NaJwl!;lkszq tery,tonalnle WSlq Jest 
Nuna. Zajmuje ana pow erzehni~ 8,35 km2

• Obszarowo llIe
wiele ust~puje Nasielskowl, a Jest wI~ksza od kllku mlasleezek 
by/ego wojew6dztwa ciechanowskie~JO. . '. , 

Od kilku lat obserwujemy stagna~j. 1'1 zml?nach Ilo~?I.,I,ud
nosei na naszvm terenie. Jako calase r1le mozemy "doJsc do 
liczby 20.000' mieszkarkow w gminie. Mlast? zbliz~ ~I~ w 
tempie coraz wolniejszym do Iiczby 7500 mleszkancow" Cl: 
wies lekko pizekracza liczb~ 12.000. Do rekor9owej Ilosel 
mieszkaric6w w miescle brakuJe okolo 1000 osob. Prze~ II 
wojnq swiatowq w Nasielsku zamieszkiwalo okolo 8500 osob. 
Prognozy w lej dziedzinie nie Sq najpomyslniejs~~ - ~aleje 
liczba urodzen, mniej tei ludzl przybywa ~e WSI I Z Inny~h 
miast. Przyczyna tego stanu rzeczy Jest w plerwszym rz~dzle 
regres gospodarczy (zmniejszyla sif;l ilose miejsc p:acy). 

Aktualnie w miescie I gmlnie mies~ka 19.4~9. osob . z leQo 
na wsi 12.051, a w miescie 7428 os b. W gmlnle przewazaJq 
kobie y. Jest ich 980,6, ~~~czyzn zas 9.673. ~r?Rorci.e te 
inaczej wyglqdajCj w mlescle, In~cz~J na WSI. W ~Iescle wl(,ceJ 
jest kobiel (3831 : 3597), na WS,I zas w'lfcej mli!zczy~n (6076 : 
5975).10 ile w mieseie trudniejJest koblecle znaleze zyclowe
go partnera, to na wsi syluaCJa Jest odwrolna. Zjawisko jest.~ 
lyle niepokojqce, ze dziewczyny z mias.!a nie bardzo c.hcq "ISC 
na gospodark~". I odwrotnie. Wiele dZlew.czql w!eJsklch ch!?t
rlie, zw!aszcza po ukonczeniu szkoly, oSledla Sl<;l w mles,cle. 
Swiadczy to tei: 0 tym, jak bardzo trudne lest zYGIe ~~ WSI. 

Analizujqc dane statystyezne mo~emy zauwazv:c ,Jeszcze 
jedno niepoko)qce zja~i~ko. Jak naplsalem wczesnl~j, w gml
nie Jest wll;?CeJ koblet nlz m~zczyzn. I lak Jest w cale) Polsce. 
jednak... rodzi si~ wi~cej chlopc6w nii: dziewczynek!!J. I to 
zar6wno na wsi jak i w miescie. Przewaga ta utrzymuJ8 s[~ ~d 
roku zerowego do osiqgni~cia wieku emerytalnego. W gmlnle 
w tym przedziale wiekowym na 8767 mtilzczyzn przypada 
7431 kobiet. A wj~c to raezej panowle wlnm mlec I·dopoty ze 
znalezieniem zony. I to nie tylko na wsi, ale i w mlescie. 

Wraz z dojsciem do wieku eme.rylalnego r;>iOpDrCJe Ie gwal~ 
townie Sl~ odwracajq. Przewaza, I to w sposob znaczqc¥. pJec 
slaba. Na 906 m~iczyzn przypada az 1855 koblet!!! I Jest to 
sytuacja lypowa dla catego kraju. Mow; sir;l 0 na.dumieralnosci 
m~iczyzn. Kto wi~c jest lq slabq plciq ? A moze nalezy bar
dzieJ dbac a m~zczyzn? W swietle danyel, statystycz.nyeh 
trudno jest zrozumiec, dlaczego USlawa en:erytalna ustana
wia wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla m~zczyzn jako wlek 
emerytalny. A moze jest to zrobione z preme~ytacjq, bo w ten 
spos6b decydenci uzyskuJ<l duze oszcz/ildnosci d~a budzelu. 

I tyle na dzisiaj zabawy ze statystykq. Wlel~ zdan zakonezy
lem znakiem zapytania, Zaeh~cam do vvyclqgan1a wlasnych 
wniosk6w. 

AZ. 

skiego Stronnictwa Ludowego 
Jaroslawa Kalinowsk·ego. 
przedstawicieli slarostwa nowo
dworsklego ze starostCj Ada
mem Janasem i wicestaroslq 
MariCj KowalskCl. oraz przedsla
wiciell nasielskiego samorzCjdu 

bylo wir;Jcej I to w kaidej wil;'
kszej wiosce naszej gminy. 

Jak to zrobi6? Cieksyn jest 
tego przykladem ... 

Red. 



35-1ecie
 
Obchody 35-lecla Klubu 

MLKS ..zBIK" w Nasielsku za
mknt;lly karty historii klubu. Sila 
sportu nabrala Innego wyrazu w 
swietle osiqQanych sukces6w 
nie mozemy Jednak zapomniet 
zalozycieli, dzialaczy, zawodni
kow oraz sponsorow klubu. 

Ta karla historii klubu bt;ldzie 
przylaczana przy kai.dej nad

• 
"Zblka"
 
Klub mial na celu wypeJ it lukC;l 
sportowq po U adlym wczesniej 
klubie 

Powstal pierwszy zarzC!d w 
sklad ktorego weszli: 

Eligiusz Ochlabinski - prezes. 
Wladyslaw Sierzpulowski - se· 
krelarz. JanuSz Majewski 
skarbnik, Adam Stamirowski, 
Henryk Ziemak, J6zef Borko

Podzi~kowanla dla dZlalaczy 

chodzqCel okazji. Szkoda tylko, 
i.e w tak waz.nym dniu swi~lo
wanym na stadlonle przybyla 
publicznosc nie doczekala sie 
gali wszystkich os6b z pierwszej 
karty historii klubu, przyznam 
Sll; szczerze, ze sam bylem nle
obecnosclq wif;?kszosci zapro
szonych niezmiernie zawiedzio
ny. 

To wlasnie od nich sie zacze
10. Tw6rcami mysli powolania 
klubu sportowego w Nasielsku, 

kt6rego nazwa obecnie brzmi 
LKKS "ZBIK" byli: Pan Tadeusz 
Gqsio(owskl, Adam Stamlro
wski, Tadeusz Kaczynski, Jerzy 
Sitkowski, J6zef Kowalewski. 

wski - czlonkowie, Janusz Kur
pieckl - gospodarz. 

Okres 35 lat dzialalnosci klu
bu to duze grana dzialaczy, lu 
dodac nalezy nast~pujqce na
zwiska: 

Pan Stanislaw Kmieclnski, 
Marian Sierzputowski. Tadeusz 
Laskowski, Tadeusz Kasiak, 
Andrz€J Szczeczko, Jozef Za
jqC, Bogdan Babicz, Janusz Ko
nerberger, Szczepan Cygowski, 
Waclaw Szmulkiewlcz, Edward 

Chodyna, Aleksander G6recki, 
Henryk Olszewski. Franciszek 
Jozwiak. 

FunkeJ trener6w w klubie 
pe!nili: 

Jerzy Chmielew ki. W jcr8eh 
Zaciewski, Adam Stamirowski, 
Waldemar Wroblewski, Roman 
Wisni wski, Wi slaw Mazurkle· 
wicz, Jan Michalowski. Andrzej 

Jacek Malicki i Pawe! Kowalski 
Bokserzy: Tomasz Wroble

wkl, Jerzy Kosewskl I Kazlmierz 
Laskowski. 

Siatkarze: Mariusz Krasze-

Zawadzki, aciej 0 inski, n
drzej Zulinski 

We wspomnie iach nalezy 
wymienic bylyc sportowcow 
klubu, kt6rzy najbardziej wpisali 
siE; w pami~ci kl icow d star
CZ3j4C SWOlq grCj wiele radosci: 

Pifkarze: WOjC! ch Zacle

wskl, Robert Taciak, Mariu z Si
tet I Jaroslaw Slawiatycki. 

estem przekonany, ze chy 
Iqc czola przed wszystkimi w 
podziekow3niu za wn!esionq 
pracfil i osiCjgnil(jty dorobek w 
dzialalnosci okresu 35 lecia klu
bu MLKS .,ZBIK' kl6ry prze

wski, Adam Stamirowski, Tade
usz Ziemak, MaCIel OSinski, 
Waldemar Gnatkowski, Jerzy 
Majewski. Waldemar Michalce
WICZ, Wleslaw Domala. Wieslaw 
Mazurkiewicz, Piotr Kosewskl. 
Sylw star 0 trowski. Bogdan 
Sitek, Macie] Wermkowskl, Jan 
Daniszewskl. Miroslaw Grzybo
wski. Stanislaw Makowski, To
masz Pomaskl, Jerzy Kulasze
wski, Slawomlr Szadkowskl, Ja
cek Uminski. Wieslaw Smolinski 
I wlelu innych. 

Tenisisci: Edyta Danisie
wicz. Edyta Kamlriska. Iwona 
Zyla Stamlrowska. Klaudla 
Szadkowska, Pawel Sokolnieki, 
Krzysztof I Marek Stamirowscy, 

rwal do dzis i moze si~ szczycic 
oSlqgni~cl8mi b~d~ wyrazicle
lem calej spolee n sci nasiel
skiej. . 

Klub Sportowy MLKS "Z8IK" 
Nasi Isk to pilka nozna, pilka 
siatkowa, tenis slolowy strze
lectwo z branl pneumatyczneJ. 
Te dyscypllny w wi~kszosci 
pt.Jbliczno .c oglqdala w obeho
dach 35-lec13 klubu, zorganlZO
wano wiele konkurencji 

Otwarciu imprezy towarzy
szy! pokaz gol~bl pocztowych 
ze Zwiqzku Hodowcow Goli;lbl 

dokonczenie na sIr. 11 

~:c 

Prezes OZPN Andrzej Nlzifllsk' wri?cza puchar prezesowl klubu Andrzejowi 
Grabowsklemu 



NAPRAWASAMOCHODOW
 
AUTO-BRS
 

Ryszard Sekutowicz Na~ie1sk - Paulinowo 52 

~,;i'::,I;:..;.l~~:·;:'·.!I~1111:~l:l~~~ij!t£:[~iiiJO[i-~;]~;.!;·::::l:i·;ll;;:'ii;;'i!I;;'·::·:iii!ii;'~;I:~~f~ll~ 
- Au.to-l:JololVtmie 
- Blacharstwo-jJrostowlI-llie Ita ramie 
- LahierllictllJo hw1rauliczuej 
- MecballiJ:,a f)ojazdowa ..;;::::;··~<·""",·-·"",~ 
- Ge01Jlet1~ta k6f .: . ... . 
- Zabezpieczenia . ;«~., 

cl1Itvkorozyjlle ,. 
- Sk-iip samochodow do kasacji
 

Qraz ~f,.zedaz cZf!sci.
 

':Y;gl~i~l~;~(~j(ll~lu~e~~~z~~~~~I~'~~
 

" Sprzedam Fiata 125 p - tanio. 
tel. 691 29 65, 

" Zamien/(~ mieszkanie sp61dzielcze M5 
- 73 m2, na mniejsze (I pi?tro ). 
Wiadomosc: tel 691 29 06. 

P LARKI, KOSIARKI 
lWHus varna eJ'T'(G~' 

• •• • • ~€.~ ~y..,~" 

SprzeJai, Naprawa, Gwarancja
zdz1sJaw PJelr.wk, 00-131 ~1ehJc 3, Slennlca 51 tel. 69 12303 

.. t ". I 

PHPV @<£>TAN 
'kOlllllletow 

wypoczyukowych, ·soC ,~wersalck, *fotdi, ·puf. 
I' • : lIslngi W 7;akr sit:: uapraw i zalJldwit~li 

iudywidualuych CjWARANC A, RATY BEl ZYIMNTOW r 

I ,. 

~MAT AlY
 
B OW ANE
 

CEMENT, WAPNO,PUSTAKI
 
CEGI:.A KLINKIEROWA
 

STVROPIAN, STVROSUPREMA
 
WEI:.NA MINERALNA, PAPA
 

OTWORV I OSCIEZNICE
 

AWOZY SZTUCZNE 
R szard B skiewicz 
Nasielsk, ul.Nowa WieS 27, tel. 691 28 92 

" Okazyjnie sprzedam uzywany zestaw sate
litarny (Gena ok.230 zl). tel. 693 12 17. 

* Przyjm? kobiet? do prowadzenia domu 
( 2 dni w tygodniu ) . 

teJ. 0-602 338 350 ( po 20-tej ). 

GAlOWE NAPRAWY,IINSTALACjA 
GAlOWYCH URZAOZEN GRZEWCZYCH 
ORAl HANDEL MAT. BUDOWLANYMI 

- Sprzedai podgrzewaczy do wodYt kot/6w 
r:.o, gazowvcn i olejowych osprzt:tu tj.:
zbio~niki ol~ju, gazu p/ynnego, wk/ady
kommowe I mne. 

- Sprzedaz i montai automatyki 
- nit ~e k~szfy ogrzewC!nia f 

- Naprawy gwarancYJne, / pogwarancYJne, 
przegfcldy I konservvaqe. 

- AuLoryzowan.x serwi. firm jak: TfRMf'E,
 
DOM-GAZ STlEBfLfLTRON - HYDRu 

THERMI SAUNIER DUVALl VAILLANT,
 
STEGGLES
 

Stanislaw Wi~ckowski
 
06-1.30 Nasielsk, ul.Starzyriskiego 4 0, 171.6
 

tel. (0-23) 69 J2 347
 

080 Y ZIEM~'"
 

US~~~.~u~~~ZN~:/~I~~~iW~e~z ~ T~ra
 
Piasek. iwir, posp6Jka. wykopy. niwelacja terenu. 
wYWOZ ziemi. gruzu. przeciski itp. 
N({ ....·jds/~. Ill. 1\./'l/jJlul 19 leT. {j()J:.!fi33 

O-GO] '132338 



:iudy, piasek, czarlla zientia 

D~binki 38 ~ 0-604 357 819 

Uslug• Alldrzej SZylll.a1islu· 

RA SPO OWE 

QuAKER STATE SPONSOREM MIESI~CZNIKA AlITO SPORT 

*~i:1*1~
/&~""-"p;.ifu:-&"';·W;;;«:

ilirfi~!::~:1 
;:::i:~:;:W~;H --~- """~ ~~r~fL~~~:o~:~~WEGO 

0- S 
NAPRAWA SAMOCHODOW 

oG-L~O Nasielsk - Paulinowo 52 
tel. O-(i02-"229-7H7 

.. autoryzowany dealer olej6w firmy QUAKER 
STATE 

.. posiadamy peln£t gam~ do wszystkich sarno 
chodow 

* oleje: do kosiarek,pomp hudraulicznych 
.. oleje: przekladniowe, naturalne, 

p6lsyntetyczne, syntetyczn e. 
WYMIANA OLEJU NA MIEJ CU 

Uwaga! Czas promocji ograniclony 

Zapraszamy : poniedz. - pi~tek w gadz. 8 -17. 
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Wyscig dookola Mazowsza
 
Kolarskl peleton jest ostatnio 

bardzo rzadkim zjawiskiem na 
ulicac Nasielska i drogach na
szeJ gminy. A byl czas, kredy 
przy GS-ie i klubie sportowym 
Sparta Nasielsk istniala sekcja 
kolarska. Nasi kolarze osiqga i 
nawet niezle rezultaty. Janusz 
Konerberger, Jan Jakubiak, 
Wieslaw Sliwinski, Tadeusl 
Korczyc czy Franciszek Mann
ski potrafili wiele i byll bacznie 
o serwowani na trasie. 

Kiedys, cz~sciej nii obecnie. 
przez leren naszej gminy pr'ze

zobaczylismy. Zwarty, barwny 
peleton przejechal bardzo szyb
ko. Nie byto pojedynczych kola
rzy, nie bylo walki. Na naszym 
terenie zawodnicy wlasciwie si~ 
nie scigali. Po prostu szybko i 
r6wnomiernle jechal!. 

iewielu widz6w wyszlo na 
tras~. Brak byto jakiejkolwiek In
formacjl. To wlasciwie przypa
dek, ie niekt6rzy z nas zobaczy
Ii przejazd kolarzy. Samochody 
polfcji na sygnale, wozy straiac
kie I grupki widz6w na skrzyio
waniach sugerowaty,.ie zdarzyl 

Gdzie si~ k~pac?
 

blegala trasa Wyscigu Oookola 
Mazowsza. Prawie zawsze w 
naszym miescle lokallzowano 
10tnCj preml~. Dzililki temu wi
dzowie mogli emocjonowac si~ 
prawdziwCj kolarskq walk21. 

W ostatniq soboty lipca mie
szkancy naszeJ gminy znowu, 
po latach, zobaczyli wyscigowq 
kolumn~. Przez Nasielsk wiodla 
trasa III etapu 42 juz Wyscigu 
Oookola Mazowsza. Tego dnia 
~olarze jechali z Ciechanowa do 
Pruszkowa. Do przejechania 
mieli 170 km. Kolumna wyscigu 
w Clqgu 22 minut przejechala 
odcinek etapu lezqcy w gminie 
Nasielsk. Wlasciwie nrewiele 

Sl\, wypadek. I to sciqglo cieka
wskich. Nieliczne tylko osoby 
wiedzlaly, ze b~dq jechac kola
rze. Mniej jeszcze widzow wi 
dzialo, co to za wyscig i kto w 
n1m Jedzle. A mial on obsadf;! 
mi/ildzynarodowq. Opr6ez pol
skich druzyn jechaly ze poly z 
Niemiec, Czech I Ukralny. 

Szkoda, ie organizatorzy nie 
rozreklamowali trasy wysclQu. 
Stracill na tym CI, kt6rzy byllby 
potencJalnyml widzami, stracili 
kolarze, bo ci jadq dla wldzow i 
lublCj sClgac Sl~ w szpalerze 
sympatyk6w kolarstwa. 

La 0 w petni. Slonce smieje 
si~ do nas od ucha do ucha. 
Jego zlocistej twarzyczki nie 
przeslama nawet jedna chmur
ka. Zar leje si~ z nieba, a termo
metry pokazujq CZ/ilsto, i:e tem
peratura przekracza 30°C. N 
takCj pogod/il oczekiwali urfopo
wicze i zmlilczone ealorocznCj 
naukq dZleci. 

Do pelni szcz~scia potrzebna 
jest woda, a tej nasza naslelska 
zremla nie posiada zbyt wiele. 
Oezka wodne powstale w wyni
ku wydobywania gliny i zWlru Sq 
bardzo niebezpieczne i w zad
nym wypadku nie mogq sluiyc 
jako kqpleliska. PrzeplywaJqca 
przez srodek gminy Nasiotka 

(zwana niekiedy Smierdziolkq) 
petni raczej funkcjlil kanalu scie
kowego i nikt nle szuka w nie] 
och-lody. Pozostaje nam do dys
pozycji kr6tki odcinek uroczej 
Wkry, ale I tu sCj pewne ograni
czenia. Nie ma na niej wytyczo
nych i jako tako zorganizowa
nych kqpielisk. PozostaJe takze 
problem lej czystosci. 

Jak informuje Powiatowy In
spektor Samtarny wynikl badan 
wad powierzchniowych rzeki 
Wkry na terenie naszej gminy 
wykazaly, ze nle wszl;ldLie woda 
nadaje si~ do kqpieli. Dotyczy to 
zwlaszcza bardzo popularnego 
kqpieliska ,.Szkolnego" w Cie
ksynku. Urzqd Miejski zostal zo

bowiqzany do umieszczenia przy 
nim tabliczek z apisem: "Woda 
nie nadaje si~ do kapieli". 

Nakaz Inspektora Sanitarne
go zostal przez Urzqd skrup lat
nie wykonany. Przy~otowano i 
umleszczo 0 odpowledniCj Ilosc 
estetycznych tabliczzaleconym 
napisem. Problem bylby wi/ilc 
rozwiqzany, ~dyby nie to, ie 
ktos (chyba nle bardzo rozgar
ni/ilty) tablice te usunql. A prze
ciei nie byl to zakaz k'lpieli. W 
tym miejscu. a tylko inlormacja, 
ie tutaj woda ze wzgllild6w sani
tarnych nie nadaje siy do kCjpie

35-1ecie 
dokonczenie ze sIr. 8 

Pocztowych w Naslelsku_ Poka
zowy mecz siatk6wki rozegraly 
Junlorkl Zbika z dru.iynq NO
SiR-u Nowy Dwar Mazowiecki 
pokonujCjc drui:yn\, gosci 2:1. 

Strzelanie z broni pneumaly
cznej poprowadzil Pan Czeslaw 
Kozlowski, w kategorii chlopcow 
najwi~cei punktow zdobyli: 1. 
Grzegorz Glogowski. 2. Prze
myslaw Skiba, 3. Adam Skiba, w 
kategorii dziewez<:jt 1. Anna Kra
jewska. 2. Magda Szadkowska. 
3. Malgorzata Skiba. 

W rozgrywkach pilki oinej 
szk6! podstawQwych 0 Pl.lchar 
Prezesa Klubu MLKS "Zblk" 
zwyc)~iyla druzyna ze Szkoly 
Podstawowej Nr 1 w Nasielsku. 

Duzo emocji sprawil zorganizo
wany dla publicznosci "rzut kar
ny", w bramce stali na przemian 
KiLysztof Prusinowski bramkarz 
"Zbika" Nasielsk, Robert Roma
nowski bramkarz .,Switu" owy 
Dwor Mazowiecki. 

Wlerni kibice ,.Zbika'· r ogli po
dziwiac sworch ulubiericow w 
rozegranych meczach druzyn 
"oldboj" I pierwszych sktad6w za
konczone zwyci~stwem gosci. 
Przypomn~ p<lnSlWU, ze IV Ii 

gowa druzyna ..Zbika" roz~rala 
mecz z IIligowq druzynCj "Switu", 
lecz nle 0 wynlk tu chodz.ilo. Mecz 
ten opr6cz widowiska portowe
go byl sprawdzianem gry wlelu 
zawodnlk6w testowanych W obu 
druzynach. W pleblscycie na naj
lepszego pilkarz 35-lecla klubu 
MLKS ..Zbik" zwyciyiyl Mac1ej 
Osirlski. 

Catej imprezie lowarzyszyly 
zespoly muzyczne nasielskiego 
MGOK-u, sportowy charakter 
imprezy nie pozwolil zespolom 
w petni zaprezen wac swoich 
umiej/iltnosci. 

Organizatorzy slara\[ Sl!;} aie
by caleJ irnprezie obchod6w 35
lecia towarzyszyla mila atmo
sfera sama obecnosc na stadio
nie przyniosla Panst vu odpr\,
zenie i relaks. 

Obecnie sport bez udzialu 
sponsor6w nie b/ildzie przynosll 
wysokich osjqgni~c. Chciatbym 

Ii. Jeieli wi~c rzeczonemu osob
nikowi nie zaleiy na zdrowiu (a 
moie nawet zyciu) to niech si~ 
kqpie ile chce. ale mech innych 
nie naraia na niebezpieczen
stwo utraty zdrowia. 

Innym, cz~sto wykorzyslywa
nym do wypoczynku i plywania 
miejscem S(;j okolice mostu dro
gowego w Borkowie. I tu taki:e 
pobrano wod~ do badania. Po
wiatowy Inspek'or Sanitarny po
Inlormowat, ie jakose wody w 
tym mlejscu odpowiada wyma
ganiom dla w6d do kqpieli. 

AZ. 

•
"Zbika99 

w imieniu zawodnik6w, dziala
czy j Zarzqdu klubu MLKS 
"ZBIK" w Nasielsku podzl~ko
wac sponsorom klubu za doly
chczasowe wsparcie finanso
we, kt6ryml SCj: P.B.M "GAMA" 
Nasielsk. Campina .. Bacha" 
Winnica, P.I.B. ,.Truszkowski" 
Nasielsk, P.P.H..,Elektroplasl" 
Nasielsk, P.U.H. "REMA" Na
slelsk, "Ol;gocen" Jerzy Zaloga 
Pultusk. PP_H_ "Sanibud" Na
sielsk, "Pilarki-Kosiarki" Zdzi
slaw Pietrzak Nasielsk, "Piekar
nia" Grabows j-Walczuk Na
ielsk, P.P.H.U. " AT' Na

siels . P.P.H.U. "Jan-Pol" Na
sielsk. P.P.U.H...Emilex·' Na
sielsk. "Faxon color" Warsza
wa, P.Z.M. Auto Szkola sp. z 
0.0. Warszawa filia w Nasielsku, 
S.I. "Telmet" Nasiels, 
P.P.U.H. "Bus-Trans" Irek lle
miecki Nasielsk, Export-Import 
"Kanig" Micha!6w Regin6w filia 
Nasielsk, "Ubojnta Sprzedai: 
Mi~sa" Wojciech Bielecki Na
sielsk, Z.P.H. Slupeccy Piesci
rogi Nowe, Bank Sp6tdzielczy 
Naslelsk. "CPN" Andrzej Sk6r
czYnski Nasielsk, "Ubojnia" 
Zdzislaw Szwejkowski Goclmin 
Wielki, "Ubojnia" B.MA Bielec
cy S.c. Nasielsk, "Uslugi Trans
portowe" Dariusz Kaczynski 
Nasielsk, "Auto Moto-Cyklista" 
Blaz j Popowski Nasielsk. ,.OS 
rodek Szkolenla Kierowcow', Jan 

ome darski Nas'elsk, "Leczni· 
ca dla ZWlerzqt" Zygmunt Wasile
wski. Grzegor:z Paczewski Na
sielsk. P.P.U.H. "las-Pol" An
drzej Wierzchon Nasielsk, "Han
del Art. Chemlcznymi" Marek 
Jozwiak Nasielsk, "Hurt Obuwia 
Krajowego i Zagranicznego" 
Zblgniew Adamski Naslelsk, "TA
XI" Nasielsk, Pan Grzegorz Pod
g6rn Nasielsk, Pan Aleksander 
G6recki Nasie!sk oraz ..KIBICE" 
z Nasieiska. 

Pozostaje mi miee nadziej£;), ze 
wsp6!praca 1a b~dzie owocowac 
pi~knymi widowiskami sportowy
mi jak rownlei: przyczyni S'£;l do 
promocji miasta Nasielska w r6i:
nych rejonach kraju. 

Organizatorzy dziekujq spon
sorom Imprezy za wnlesiony 
wklad rzeczowo-finansowy. 

M.G. 



.Pilka nozna 

Przed sezone _
 
Przygotowania. do nowego Kadr~ zespolu stanowiCj: Pru

sezonu pitkarze ..Zbika" rozpo sinowski K.. Wieezorkowski, 
cZ~li juz 11 lipea zgrupowaniem Bor\ezak, Markiewicz, Bor\cik, 
w $1owaeji, na kt6rym by!o 22 Kowalski, MUzinski, Kordowskl. 
zawodnik6w. Podczas zgrupo Bugalski, Szymanski, Szybo
wania rozegrali eztery meeze wski, Kulpa. Lewandowski, Ma
kon:rolne Z druzynami II i III ligi cias, Anislewicz, Domata, Prusi
slowackiej. nowski J.., Dqbrowski, Pienkos, 

o Puchar Starosty
 
W Ilpeu w nasielskiej Ilall 

sportowej odbyl sl~ I powiatowy 
lumiej tenisa stolowego 0 Pu
char Starosty Nowodworskiego 
w kategoril Open. 

Udzia! w nim wzi~li czolowi 
zawodnicy Nasielska, or3Z z Le
gionowa i Wfilgrowa. 

Niestety. zabraklo zawodni
k6w z gmin powiatu nowodwor· 

skiego. Choclai. '2 no
tatek w Tygodnlku No
wodworskim moina 
bylo wyczyta6 oorga· 
nizowanych tam tur
n iej acJ~ tenisowych, 
do Naslelska Jednak

Po powrocie dalsze treningi Gumowski, Grabows. i i la/oga. nie dojechali. 
na wlasnyell obiektaeh i kolejne Naleiy podkreslic,
rneeze. Zwyei~stwa z MKS Cie Odeszli: Banasiewicz i Unie ze wsr6d startuJqcych 
chan6w 2:1, oraz z Kasztela rzyski. byla jedna kobieta Pani 
nem Sierpe 4:2, oraz remis 2:2 Przybyli: DCjbrowski i Szybo· Agnieszka Szyszko z
z Mareowiq Marki. wski. WfilQfowa. Chociai. nie 

odnlosla zwycl~slwa, 
jednak dzielnie walczy· 
la z m!;lZczyznaml, PiJkars arunda na starcie Pierwszy Puchar 
Starosty zabierze ze

Koniec wakaeyjnej przerwy w nicznych nie mogly sifil odby6 w sobq do Zielonej Gory
rozgrywkach pilkarskich. Po dnlu jublleuszu "Zbika''), przebywajqcy na krat
pracowilye.h przygolowaniach - wyscig kolarski, kieh wakacjach W Na
druzyna "Zbik" Nasielsk roze - bez~atny przelot samolo sielsku Krzysztof
gra pierwszy meez na wyjei:dzie tem AN14 "antkiem" Aeroklubu Stamirowski, kt6ry w 
z T~ezq P!orisk w dniu 7 bm. Warszawskiego (wylonionycll finale pokona! Pawla
gOOz. 16.00, drugi meez u siebie drogq losowania). Sokolnickiego 2.:1.
zagra z Olimpiq Z. , 5 bm. godz. Dwa nast{:pne rnlej

7.00. Na otwarcie sezonu pi! Wszyscy eh{:tni do wzi(lcia sea zaj~1i rawniei: na
karskiego Zarzqd klubu przygo udzialu w losowaniu bezpiatne slelszczallie. Trzecl
towa! dla pUblieznosci kilka atra go przelotu samololem proszeni by! Marek Stamiro
kcji sportowych jak: SC1 0 wyp~nienie kuponu i prze

Krzysztof Stamlrowski odbiera puchar z rqk wice· wski, a miejsce ezwar- pokaz skok6w spadoehro slanie na adres redakcji do dnia 
starosty Pani Marii Kawalskiei Ie zajql Krzyszlofnowych (klare z przyezyn lech· 13.08.99 r. Swojak. 

Kupon konkursowy 

Be.2.platneg? przelotu samolotem AN 14 w dniu 15.08.99 r. 
Iml~ I nazwisko 
Adres 
Wei. udzial, wypetnij wyslij i wygr-aJ 

.. 

.. 

PODZIE;KOWANIE 

W imieniu Zarzqdu Klubu MLKS "ZBIK" ja i swaim wlasnym z okazji 
35-lecia Klubu MLKS ..Zbik" sktadam zalaiycielom, dzialaczom, spartow
com, sponsorom, a w szczeg61noscl bylym i obecnym trenerOfll gorqce 
podzi~kowanie za wieloletniq prac!ii na rzeez klubu. 

Prezes 
Andrzej Grabowski 

PODZIE;KOWANIE 

W imienlu ZafZqdu Mi.ejs lego w Nasielsku jak i wlasnym skladam z okazji 
35-lecla K!ubu MLKS "Zbik" Nasielsk podzi~kowanle zalozycie!ofll. dziata
Clam, sportowcom i sponsorom za wniesiony trud Ipra~ na rzecz rozwijania 
kultury I spartu na terenie miasta i gminy Nasielsk. Gratulul~ osiqgnl~tych 
wynik6w I iycz!ii dalszych sukces6w na niwie sportowej. 

Zastli'pca Burmistrza 
Stanislaw Roman Tyc 

Nallepsl zawodnicy turnleju 

.Terminarz meczy 
"Zbika" rozgrywanych 

w Nasielsku 
1. tBIK - OUM IA Zambr6w . 

150899, godz 1700 niedzlela 
2 ZBIK - SOKOL Sokolka . 21 08 99, 

godz.. 17.00 sObola 
3 ZBIK - MAMRY Gliyeko - 04_09.99, 

god. 16 00 sobota 
4 Z IK . KORONA G Kalwafla 

18.09.j:l9, godz. 16.00 sobota 
5 ZBI K - SPARTA Szep,elow 

02 10.99, godz 1 .00 sobota 
6 Z IK - NAREW Ostrol.;.ka· 23. i 0.139 

adz. 14.00 sobota 
7. ZEIK - MAZUR Karczew - 06 " 99 

godz 13.00 obota 
8 Z IK - M T R Lubawa . 20 1199, 

godz 12.00 s bota 

YCI 
A IEL leA 
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