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zaduma nad mogilami 1920 l.
 
W sierpnlowym numerze "Zy Wydaje SIf;, i.e w tej kwestil 

cia Nasiefska" pisalem °wyda wladze Gminy, a nawetpowialu, 
rzeniach z sierpnia 1920 r. Na winny porozurniec sil;! z orga
pisalern, ie mieszkaricy ziemi nizatorami obchod6w na 
nasielskiej m ajCj sZGzeg61ne szczeblu centralnym. GI6wne 
prawo, a nawet obowiCjzek pa miejsca walk w dnlacll 14, 15 i 
mif;lat 0 sierpniu 1920 r. Przy" 16 sierpnla 1920 roku 10 mleJ
pomnialem, i.e 10 na naszej zie SGowosci poloi.one nad rzekq 
mi, w bitwie nad WkrC!. rodzil si~ Wieprz (Kock), przedmosciu 

trzy odrr,lbne uroczyslosci. naszej nasielsklej ziemi w sierp
Czy wyniklo to z braku ko niu 1920 r. 

orydnacji, czy tei. z innych i to Z lej okazji warto byloby wy
bardzo przyziemnych powo slawic chociai.by skromny po
dow? Warto sll";l nad Iym zas!a· slument, bo kamieri z lablicq 
nowic w obliczu zblizajqcej sil;l nad rzekq Wkrq upamll;lnia tyl
okrqglej, bo 30-lej rocznicy Bi ko mieszkanc6w gminy BI~do
twy Warszawskiej. Dobrze by wko, kt6rzy polegli w latach 
bylo, gdybysmy zorganlzowali 
jedni.l wsp61nq i do tego znaczq
c(j uroczystosc. dokonczenie ns sIr. 10 

Witaj szkolo! Witaj Refo O! 
skieJ swiaty. Wszystko za spra
Wq gl~bokieJ reformy edukacyj
nej. 

Uczniowie klas IV rozpocz!illi 
nauk~ wedlug nowycll progra
mow i zasad. Ich starsl koledzy. 
kl6rzy przed wakacjami wraz z 
ukonczeniem klasy sz6slej 

Redakcja 

1 dzien wrzesnla koiarzy Sll; 
nam z wybuchcm wojny i szko
tq. Od dnia wybuchu wojny mi
n,?,o jui 60 lat. Wll;kSzosc z nas 
nie pamil;!ta k05zmaru tamtych 
dni. Dla mlodego pokolenia jest 
to cos lak bardzo odleglego I 
malo znanego, ze az wzbudza 

warszawskim (Radzymin) I w 
poblizu rzeki Wkry (Borkowo, 
Cieksyn, Nasielsk). I 0 ile wiele 
sir;; m6wi 0 znaczeniu uderzenia 
znad Wieprza wiele sir;'! m6wi 0 
wojennych losach Radzymina, 
to a bitwie nad Wkrq dziwnie sit;! 
zapomlna. Wydaje Sll;!, ze duza 
1'1 Iym zasluga nas samych, bo 
skora lak niewielU z nas, miesz
kancow zieml nasielskiej, pa
mil;!la 0 lak waznych wydarze· 
niach, to dlaczego majq pami~· 
tac inni. Niech wil;C 80-la rocz· 
nica Cudu nad Wislq bl;!dzie 
okazjq do przypomnienia Pol
sce tego, co wydarzylo sit;l na 

Cud nad Wislq. I ten wiasnie fakt 
zobowiqzuje nas do szczeg61. 
nej pamit;lci 0 tych, kt6rzy w naj
radosniejszej dla Polak6w c11WI
II, chwili, kiedy odzyskiwalismy 
niepodleglosc, zlozyli swe mlo
de zycie na oltarzu, kt6remu na 
imi~ OjczyLna. 

Czy pamil;!tamy? Ctlyba nle 
bardzo. SwiadczCj 0 tym cho
ciazby bardzo skromne uroczy
stosci, jakie odbyly sit;l15 sierp
nia tego roku w naszej Gminie. 
Wzi~a w nich udzial znikoma 
czt;lsc gminnej spo1ecznoSci. I 
byio jeszcze cos. co budzi 
szcz:eg6lny niepok6j. Byly to 

Szanowni Czytelnicy! 
Pragniemy przypomnie6 i poinformowac, i.e "Zycie Na

sielska" jest gazetq samorzCjdowq, a jej wydawcq jest 
Zarzqd Miejski W Nasielsku. ' 

W zwlqzkU z tym, decyzjCj Zarzqdu MiejskieQo, wszelkie 
pUblikacje, artyku!y j listy dotyczqce poszczegolnych ugru
powan politycznych, oraz iell polemika na lamach gazety
moie bye przyj~ta I umieslczona po oplaceniu wg cennika 
jak za reklam~. 

Dotyczy to t6wniez wszelkiego rodzaju podzililkowan i 
nekrolog6w, zar6wno od firm, jaktez osob prywatnych. 

niepok6j slarszej cZl;!sci spole ukorlczyll szkoie podstawowq. t 
czenstwa. 80 pamil;tac Irzeba wrzesnia zaczEjlIl nauke w gi
- 1ak m6wiCj starsi. Ale nie roz· mnazjum W naszej gminie po
paml~tywac - t8k mOWlq mlo woiana Irzy QlIllnazja - w Nasiel
dzi. sku, Piescirogach i Cieksynie. 

Niech wi~c 1 'Nrz sien bl;!dzie Na zdjeciu: momenl rozpocze' 
jui Iylko dniem radosnego pow cIa roku sZkolnego 1'1 Zespale 
rolu do szkoly. Nawy rok szkol Szk61 nr 1 w Nasielsku. w skla
ny 1999 roku 10 lakie poczqlek dzie kl6rego rozpOczelo praql 
nowego elapu w dZlejach pol- glmnazjum. 
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16 sierpnia odbyla si~ IX 
zwyczajna sesja Rady Miej
skiej. Na jej poczqtku wpro
wadzono kilka zrnian w pro
ponowanym wczesniej P?
rZCjdku obrad. TradycYJnle 
juz nie odczytano protokolU z 
poprzedniej se5JI, choelaz 
byl taki wniosek. Zosta! on 
jednak w gJosowaniu odrzu
cony przygniatajCjcq wi~
kszosciej glos6w. Radni majGj 
mozliwosc zapoznania si~ z 
protokolern w biurze Urz~du 
i zgloszenia uwag w czasie 
sesji przed jego przyj~ciern. 

Po wyczerpaniu statyeh 
proceduralnych punkt6w po
rZCldku obrad Przewodniczq
ey Rady udzielil glosu przy
bylym na sesj~ mieszkari
com. Zglosili oni szereg 
uwag i wniosk6w, a m.in.: 
wykazali, ze woda plynqca z 
wodociClgu miejskiego jest 
skandalicznie zanieczysz
czona, narzekali na brak po
prawy w dzialalnosci targo
wiska miejskiego, postulo
wali przyspieszeni~ p~ac 
zwiClzanych z telefonlzaCjq I 

wodociGjgowaniem wsi, mo
wili 0 zlym stanie dr6g. Zglo
szono tei problemy indywi
dualne, jak np. prosb~ 0 wy
dzierzawienie lokalu uzytko
wego, wniosek 0 wykup 
dzialki budowlanej pod dzia
laln056 9astronomicznq. Sol
tysi zwrocili si~ z petycjq. aby 
przyznac im diety za uczest
nic1Wo w sesjach Rady. 

W kolejnym punkcie obrad 
wystqpil dyreklor Rejonu 
Telekomunikacji Polskiej SA 
w Pultusku pan Lewando
wski. M6wil 0 perspektywach 
rozwoju telefonizacji w gmi
nie Nasielsk. Sytuacja w lej 
dziedzinie jest bardzo trudna 
j wr~cz skomplikowana, a 
perspektywy prawie zadne. 
Telekomunikacja w roku 
obeenyrn nie prowadzi u nas 
iadnych inwestycji, nie prze
widziano na nie iadnych 
SrodkOw. To, co si~ robi. robi 
si~ z pienilildzy potencjal
nyct1 abonent6w. Po prostu 
proponuje si~ ch~tnym two
rzenie spolecznych komite
tow i oplacenie uslugi z gory, 
tzn. przed jej otrzymaniem. 
W ten prosty spos6b Tele
komunikacja zacictga u klien
tow kredyt i to bez zadnego 
oprocentowania (z 4-lelnim 

okresem rozliczeri!II). Dys
kusja, jaka wywiqzala si<i po 
wyslqpieniu Pana Dyrektora 
wykazala, ie nowalorski po
mysl jednej z najbogalszych 
Spolek Akcyjnych, nie wzbu
dzi! entuzjazmu zebranych. 
Jest to tym bardziej zrozu
mia/e, ze wi~kszos6 z nich 
pracuje w rolnietwle, a rolni
kowi jakze cz~sto kaze Sl~ 
czekac, i to nieraz bardzo 
dtugo, na pieniqdze za do
starczony juz towar. Po kre
dyt zas wysyla si~ go do ban
ku. Dlatego tez dyskutanci 
wiele mawili 0 polrzebie kon
kurencji, 0 praktykach mo
nopolistycznych. 
Nast~pnym mowcq by! 

slarosta nowodworski Adam 
Janas. W swym wyslqpieniu 
scharakleryzowal powiat, 
przedstawil jego naJwazniej
sze problemy i perspektywy 
rozwoju oraz om6wil rol~ 
miasta i gminy Nasielsk w 
funkcjonowaniu powiatu. 
Opracowywana jest strate
gia rozwoju powiatu i w opra
cowanlu tym grnina Nasielsk 
znajdzie naleine jej miejsce. 
Waine szlaki - drogowy i ko
lejowy - przebiegajqce przez 
srodek powialu Sq szansq je
go rozwoju gospodarczego. 
Na bazie opuszczanych 
przez wojsko pot~inych 
obiekt6w twierdzy Modlin 
planuje si~ stworzenie os
rodka akademickiego. W 
dyskusji, jaka wywiCjza/a si~ 
po wypowiedzi Pana Staro
sty, mieszkar'tcy gminy naj
wi~cej pytan poswi~cili spra
wom drog (zw!aszcza drodze 
Nasielsk - PomiechOwek) i 
bezpieczenstwa. 

W kolejnych trzech pun
ktach porzqdku posiedzenia 
wysluehano sprawozdari: 
Burmistrz poinlormowal ze
branych 0 pracach Zarzqdu 
Miejskiego z okresu od ostat
niej sesjl, Pani Dyreklor 
MGOPS omowila dzialal
nos6 kierowanej przez siebie 
placowki, Pani Skarbnik 
przekazala informacje doty
CZqce wykonania budzetu i 
stopnia realizacji inwestycji 
w I p6/roezu 1999 r. Uchwa
lajCjc budiet radni zaplano
wah, ze w roku 1999 dochody 
wyniosq 15.354.372 zl. W 
trakcie I p61rocza w planach 
tych dokonano zmian. Prze

widuje si~, ie dochod Gminy 
zamknie si~ kwotq 
15.751.095 zl. Do koriea 
czerwca do kasy miejskiej 
wplyn~lo jui 8.622.854 zl, co 
stanowi 54,8% planowanej 
kwoly. Podobnie wyglqda sy
tuacja w dziale wydatk6w. 
Pierwotnie zaplanowano je 
na sum~ 15.354.372 zl. W 
wyniku zmian w budzecie 
plan wydatk6w zwil;lkszono 
do kwoly 15.900.789 zt. W 
pierwszym polroczu wydano 
7.827.708 zl, co slanowi 
49,2% zaplanowanej kwoty. 
Z podanych liczb wynika, 2:e 
budzet realizowany jest ryt
micznie. Rachunki placone 
Sq na biezClco w mlarl;) wply
wu pieni~dzy do kasy mlej
skiej. 

Po wysluchaniu trzech, 
wyiej wymienionych infor
macjl, radni zadali sprawoz
dawcom szereg pylan. Inte
resDwaly ich m.in.: kwoty 
wplywajqce z targowic miej
skich i dzierzawy placu i loka
lu w ZGKiM; sprawy zmian 
personalnyeh w ZGKiM; 
problemy oswietlenia ulic i 
drog; koszty zwiqzane z re
montami zegara na budynku 
Urz~du; kryteria, jakie bfildq 
brane pod uwagl;J przy wybo
rze nowego dyrektora 
ZGKiM-u. 

W dalszej cz~sci obrad 
przystCjpiono do anallzy 1q 
projekt6w uchwall glosowan 
nad ich przyj~ciem. Radni 
negatywnie ustosunkowali 
si~ do nasWpujqcych proje
kt6w uchwal: w sprawie 
zmiany Miejscowego Planu 
Ogolnego Zagospodarowa
nia Przestrzennego gminy 
Nasielsk dotyczCjcego wsi 
Jaskolowo (chodzilo tu 0 10
kalizaci~ w sqsiedztwle skla
dowiska odpadow komunal
nych zakladu przetwarzania 
odpad6w i mieszaniny osa
dow sciekowych oraz produ
kcji preparat6w nawozo
wych); w sprawie oddania w 
uiytkowanie wieczyste nie

ruchomosci w trybie bez
przetargowym (we wsi Pies
cirogi Stare na rzecz GS-u); 
w sprawle przeprowadzenra 
referendum gminnego od
nosnie przynaleinosci do 
powiatu. 

Podj~to natomiast uchwa
Iy: w sprawie zmiany Miej
scowego Planu Og61nego 
Zagospodarowania Prze
strzennego w Nasielsku przy 
ul. Warszawskiej (w pobliiu 
prywatnej stacji paliw, bu
downielwa indywidualne 
us/ugi); w sprawie nabycia 
udzialu w wieczystym uzyt
kowaniu i sprzedaiy udzialu 
we wspolwlasnosci nieru
chomosci (dotyczy budynku i 
placu przy ul. Kiliriskiego 
1/3); w sprawie zmian w bu
dzecie miejskim; w sprawls 
zaci~gni~cla poiyczki z 
Wojewodzkiego Funduszu 
Ochrony Srodowiska i Go
spodarki Wodnej w kwocie 
300.000 zl na finansowanie 
wydatk6w zwiqzanych z bu
dowq kanalizacji sciekowej 
(na 6%, termin splaty odr~
czony, moiliwosc umorzenla 
cz~sci splaty); w sprawle 
procedury uchwalania bu
di.etu oraz szczeg6~owosci 
maleria!6w informacyjnych 
towarzyszqcych projeklowi 
budzetu; w sprawie wyraze
nia zgody na dokonanie da
rowizny nieruchomosci na 
rzecz Powiatu Nowodwor
skiego (chodzi 0 przekazanie 
placu Zespolowi Szk6! Za
wodowych w Nasielsku). 

W koncowej cz~sci obrad 
Burmistrz poinformowal ze
branych 0 sprawach organiza
cji s/uiby zdrowia na terenie 
gminy Nasielsk i ewenlua!
nych zmianach w leJ dZJedzJ
nie (dostrzega si~ potrzeb~ 
utworzenia grninnego ZOZ). 
Ponadto rozpalrzono pismo 
mieszkarica Nasielska doty
cZqce ]ego posesji. Dalsza 
cz~scobrad odbyla si~ wobe
cnosci samych radnych. 

Notowal AZ. 

W sierpniu Zarzqd Miejski 
obrad owa! pi~ci 0 k rotn ie. 
Pierwsze posiedzenie odby
10 si<i 4 sierpnia. Na poczqtku 
rozpatrzono wniosek przed
si~biorcy wynajmujqcego 10
kal i cz~sc placu w ZGKiM-ie 
odnosnie warunk6w dzieria
wy i wysokosci oplat. Posta
nowiono, ie negocjacje w tej 

sprawie zostanq przeprowa
dzone ponownie. W punkcie 
drugim rozpalrzono spraw~ 

listu radnego Grzegorza Ar
ciszewskiego &kierowanego 
do redakcji "Zycia Nasiel
ska" w celu jego publikacji. 

dokonczenie na str. 3 
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zyn tradycyjnego turnleJu sz6 udzlal w sesjach Rady Miej
slek pilkarskich. skiej. 

dokor\czenie ze str. 2 

Kolejny punkt obrad poswie" 
cony byl ustaleniu zasad wy
nagradzania pracownik6w 
Miejsko-Gminnego Osrodka 
Pomoey Spolecznej. Informa
cj~ w lym lemacie przedsiawi
ia p. Dyreklor OSrodka. Zarzqd 
zostal poinlormowany, i8 wy
sokosc wynag rodzen ia pra
eownik6w MGOPS zostala 
oparta na przyj~lym wezesniej 
regulaminie wynagradzania 
dla tei jednostki. 

W dalszej ez~sci posiedzenia 
zaj~to si~ problemami zwiqza
nymi z wprowadzeniem reforrny 
w oswiacie. Czlonkowie Zarza
du zapoznali sie ze stanem za
awansowania prac budowla
nyeh w rozbudowywanym oble
kcie szkolnym przy ul. Staszlca. 
Do koszt6w zwiqzanych z przy
gotowaniem roku szkolnego 
trzeba doliezyc kwot~ 14.000 zl 
w eelu zakupu speejalnego stolu 
do pracowni fizyko-ehemlczn8J. 
W punkcie tyrn analizowano tei 
problemy zwiqzane z dowoie
niem uczni6w do szk61 podsla
wowych i gimnazj6w. Zostal w 
tej sprawie rozpisany przetarg. 
Do 7 firm przewozowych zwr6
eono si~ z zapytanlem 0 cene. 

W odpowiedzi na pisma 
skierowane do Zarzqdu MieJ
skiego pos1anowiono: podanie 
o wymiane instalaeji elektryez
nej w budynku po komlsariacie 
polieji oraz prosb~ Miejsko
Gminnego Osrodka Pomocy 
Spoleeznej 0 zabezpieezenie 
mieszkania dla podopiecznej 
skierowac do od powiedn ich 
Komisjl merytorycznyell; nie 
wydawac zezwolenia na ko
rzystanie z wysypiska smieci w 
Nasielsku firmie Przemyslo
wo-Handlowej z Kobylki. 

Ostatni punkt posiedzenia 
poswJ~conoustaleniu kryteri6w, 
jakie b/ildq brane pod uwag~ w 
konkursie na stanowisko dyre
ktora ZGKiM-u. Taki konkurs 
Zarzad Miejski zamierza oglosic 
w najblizszym czasie. 

Drugie w tym miesiqcu posie
dzenie ZarzC\du odbylo sit;) 11 
sierpnia. Na poezC\tku zaj~to sie 
slanem przygotowan pomiesz
ezen dla Gimnazjum nr 1 w Na
sielsku. Pani Dyreklor Zespolu 
$zk61 nr 1 przedstawila potrze
by zwiqzane z wyposazeniem 

pomleszczen. Oprocz kWOly 
14.000 zl na sIal do pracowni 
fizyko-chem icz nej (zaznaezo ne 
10 jest w sprawozdaniu z po
przedniego Zarzqdu) potrzebne 
b~dzle jeszcze 50.000 zl na za
kup slolik6w, krzesel. meblos
clanki, tabl:e, itp. przedmiot6w. 
Zarzqd wyrazil zgod~ na ponie
sienie niezb~dnych wydatk6w 
zwiqzanych z przygotowaniami 
do rozpoc2filcia nowego roku 
szkolnego. 

Ko!ejny juz raz wr6cila spra
wa cieplownictwa w Gminie. W 
przysz!osci przewiduJe sie 
ogrzewanie miasta z jednej kat· 
lowni. W ehwili obecnej najwi~
kszym problemem jest kollow
nia przy ulley Starzyriskiego. Na 
razie illusi ana pozostac i nalezy 
jq przygotowac do sezonu 
grzeweZego. Potrzebne jest 
50.000 zl z czego 20.000 zl zo
stanie przeznaczone na opo
miarowanie a reszta na zakup 
opalu. W roku nast~pnym pla
nuje si~ zabezpieczenie srod
k6w na budow~ kolektora cie
plowniezego do osiedla Sta
rzyriskiego i likwidaci~ kotlowni 
wewnqtrzosiedlowej. W punkcle 
tym wracono tei. do sprawy bu
dowy szalelu mie]sklego. Usta
lono, ie na nast/ipnym posie
dzeniu p.o. Dyrektora ZGK'M-u 
przeds1awi koncepCJt;) )ego loka· 
Iizacji. 

W dalszeJ cz~sei obrad opra
cowano i zatwierdzono projekt 
zmian w budzecie Gminy na 
1999 rok. Analizowano tei moi· 
liwosci Gminy w niesieniu po
rnocy pogorzelcom z DC\browy 
przy ewentualnej budowie do
mu w dotychezasowym siedli
sku. 

W koricowej CZ~SCI obrad 
dyskutowano m.1 n.: 0 polrze· 
ble wykonania trzeclego od
wiertu na Staeji Uzdatniania 
Wody w Jackowie (zwiCjzane 
jest to z koniecznosciq polq
czenia sieci wodociqgowej 
miejskiej z siecia wodociqgo
wCl w Piescirogach); 0 moili
wosci przej~cia przez Gmin£;! 
cZ!iJsci drag powia\owyeh (po
wiat chce przekazac \e drogi, 
ktare nie spelniaJCl kryteri6w 
przewidzianyeh dla tego typu 
drag). Zadecydowano tel., ze 
Zarzqd spotka si!; z kierowni
kami przycnodni i osrodk6w 
zdrowia w sprawie okreslenla 
iormy organizacji miejscowej 
sluiby zdrowia, Postanowiono 
ponadto ufundowac nagrody 
rzeczowe dla zwyci~skich dru

11 sierpnia odbylo si/i lrze
de posiedzenie Zarzetdu w tym 
miesiqcu. Na poczCjtku p, 
Skarbnik przedstawila projekt 
poroz-um ien ia tra jstron nego 
pomi~dzy PKP-ZGKiM-em 
oraz Zarzqdem Mie)skim w 
sprawie uregulowania nalez
nosci ze strony Gospodarki 
Komunalnej dla kolei i kolel 
wobee Zarzqdu Miejskiego. 
Jest to porozumienie jednora
zowe. dalsze nalei.llosci b~dq 

regulowane na dotyehczaso
wyeh zasadach, 

Klub sportowy "Zbik" wystq· 
pil z prosbq 0 sfinansowanie ko
siarko-eiqgnika. Zarzetd widzi 
potrzeb~ posladanla przez klub 
l8go rodzaju urzqdzenia. Roz· 
patrywana byJa koncepcja zaku
pu na raty przy udziale w spJa
tach uzytkownika. Burmistrz za
pewnil, ie ZarzEld wesprze t~ 

inicjatyw!iJ. 
W kolejnycll dwoeh pun

ktach porzqdku obrad ponow
nie omawiano problemy eie
plownictwa. Swoje stanowisko 
w tej sprawie przedstawila Pa· 
ni Prezes $p61dzielnl Miesz a
n1owej. M6wila 0 stanie WG
zl6w cieplnycll na osiedlu Sta
rzyriskiego. W/izlami Spol
dzielnl przekazywane jest tei 
cieplo do przedszkola miej
skiego. Sq one stare i wyma
gajq modernizacji. 0 proble
nl ie cieplownietwa mowrl tei 
po. Dyrektora ZGKIM-u p. 
Wojciech Suwinski. Stwierdzo
no, ze problem cieplownictwa 
wymaga uporzqdkowania I 

rozwiCjzania. 
W kolejnych punktach zapo

znano si~ z koncepcjq lokaliza· 
cji szaletu mlej klego oraz prob
lemami w funkcjonowani hali 
sportowej. W tej ostatnie/ spra
wie ehodzi glownie 0 zakup za
sian pozwalajqcych na okazjo
nalny podziaillali na 3 cZ!iJscI, co 
pozwollloby na, w miart;l bezko
lizyjne. prowadzenie zaj~c Wlt;)
kszej ilosci grup. 

W koricowej cz~sci obrad 
rozpatrzono szereg pism 
skierowanyeh do Zarzqdu. 
Dotyczyly one m.ln.: sprawy 
remontu daehu na Domu Na
uezyeiela w Piescirogach; 
prosby 0 pomoc w uzyskaniu 
mieszkania; dofinansowania 
budowy gazoei<tgu do grani
cy dzialki; doprowadzenia 
wodoeiqgu do gran icy dzialki; 
rozloienia na raty kosztow 
wodociqgowania; ustalenia 
diet dla soltysow biorqcych 

Czwarte posledzenie Zarzq
du odbylo sie 26 sierpnia. W 
pierwszym punkcie obrad zajeto 
sili! sprawq dowozu dzieci do 
szk61. Jest lell ponad 400. 
Wczesnlej do 8 przewoznik6w 
vvyslano zapytania 0 cen~ uslu
gi. Czterech przewoznikow 
przedslawilo swoje oferty. Ze
brani uznali, ie najkorzyslniej
sza jest oferta SpoJdzlelni Kolek 
Rolniczych. kt6ra eene uslugi za 
1 km wycenila na 1,93 zl z Ba
tem). W ofercie SKR zaslrzeol 
sobie moiliwosc zmiany stawki 
przy wzroscie cen paliw I oleju. 
W lakiej sytuacji odbt;)dq sie ne· 
gocjacje miedzy Zarzqdem a 
SKR-em. 

W punkcie drugim ponownie 
zaj\lto sie problemem Cleplow
nictwa. Posilkowano si~ w tym 
wzglfi)dzie wiedzq prawnika p. 
Sokolnickiego i profesjonalisty 
w zakresie gospodarki komu
nalneJ i eieplownietwa p. dyr. 
Matuszewskiego Z Plariska. W 
wynlku dyskusji ustalono, i.e w 
najbliiszym czasle odb!;dCj sil;l 
negocjacje z p. Tyskim - do
stawcq ciepJa do Osiedli War
szawska i Pilsudskiego. Kolejny 
punkt poswi!;cony byl sprawie 
budowy oczyszezalni seiekciw. 
Tu takie posilkowano si/i wie· 
dZq p. dyr. Matuszewskiego. W 
ehwili obecnej set dwie oferty na 
budowf;! oczyszczalnl. Jednq 
przedstawiJa polska firma, a 
drugq Dunska Agencja Oehrony 
Srodowlska, Obydwie zapew· 
niajq spelnienie przez oezysz· 
czalnie wymogow zawartydl w 
rozporzqdzeniu MOSZNIL. Pro· 
ponUJe si~ budoWfil oczyszczal
ni potraktowac kompleksowo, 
ogJosic przetarg dwustopniowy 
- a vvykonanie doklJlllentaeji 
projektu, a nastlilpnie na wyko
nanie robot pod klucz. 

Na ostatnim sierpniov--ym po
siedzeniu Zarzqdu w dniu 31 za· 
jeto si~ spraWq dZleriawy kot
lowni przy ul. S arzyrisklogo i 
uzyczeniern kanalu cieplowni· 
czego od kotlowni pana Tyskle
go do Osiedli Pilsudskiego I 

Warszawska. W tei sprawie 
przygo1o\vano odpowiednie 
umowy. W dalsze] kolejnosci 
nastqpi definitywne rozwiqzanie 
lego problemu. 

Wynotowat AZ. 
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Szkoty 

18 sierpnia dokonano od
bioru ez~sci dydaktycznej 
bloku zywieniowo-dydakty
cznego w Zespole Szk6! nr 1 
w Nasielsku. Tak wi~c, szko
la, w ktare) docelowo b~dzie 

funkcjonowalo samodzielnie 
gimnazium, zyskala nowe 
sale lekcyjne. 

W Zespole Szk61 nr 2 w 
Piescirogach przygotowano 
pracowni~ komputerowq. 
Remont sali, meble i kurs dla 
nauczycieli sfinansowal sa
morzqd. Koszt 10 kompute
row, internetu i drukarki po
krylo Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. 

Prace porz(ldkowe 

Trwajq prace porzGjdkowe 
wykonywane przez grupr;: 
osob w ramach tzw. prac in
terwencyjnych. Zatrudnieni 
okresowo bezrobotni pomo
gli w przygotowaniu do no
wego roku szkolnego Szkoly 
Podstawowej w Zabiczynie. 
czysciii roW'} przydrozne, za
kladali przepusty i \N)Ikony
wali inne uzyteczne prace na 
rzecz Gminy. 

Wodoci'lgi, 
kanalizacja 

W decydujqcq faz~ wkra
czajq prace majqce na celLl 
rozwiCjzanie problemu odpa
dow plynnych (sciekow). 
Prof. Bartkiewicz wykonal 
opracowanie dotyczqce od
dzialywania oczyszczalni na 
srodowisko. 

Aktualnie prowadzone Sq 
prace przy budowie sieci ka
nalizacji sanitarnej na Osied
lu Pilsudskiego I. Wykonaw
eq zadania jest ZUW z Mla
wy. Mieszkancy proszeni Sq 
o sukcesywne dokonywanie 
wplat (zgodnie z umowq). 
UrzCjd Miejski zachf;!ca row
niei: zainteresowanych mie
szkaric6w tego osiedJa do 
rownoczesnego wykonywa
nia przylqczy. W sprawach 
zwiqzanych z ich wykonywa
niem nalezy kontaktowac si~ 

z kierownikiem budowy (ma 

SWq bazl? przy kotlowni p. Ty
skiego) lub z Zarzqdem Go
spodarki Komunalnej j Mie
sZkaniowej (bf;!dzie dokony
wa! odbioru przylqczy). Na
st~pnym etapem tych dzia
lari bedzie kanalizowanie 
Osiedla Pi!sudskiego II. 

Rozpocz$ly si$ tez prace 
przy budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociqgowej w ul. 
Staszica (odcinek od ul. War
szawskiej do ul. Garbarskiej). 
Wykonawcq zadania jest firma 
pana Lachendrowicza. 

Wszystkie te prace maiq 
na celu przygotowanie do
stawy odpowiedniej ilosci 
sciekow. ktore pozwolq na 
rozruch planowanej oczysz
ezalni sciek6w. 

W kor'1cowq faz~ wkroczy
la realizacja dw6ch wodociq
g6w. ZUW z M!awy koriczy 
wodociqg z przylCjczami w 
Krzyczkach (Pieniqzkach i 
Szumnych), a Melwobud z 
Ciechanowa finalizuje budo
w~ wodociqgu z przylqczami 
Studzianki - D~binki - Mi~ko
szynek. 

W stacji uzdatniania wody 
w Nasielsku montowane Sq 
uk!ady alkalizacji wody. Wy
konuje fo firma BMT Erida z 
Zielonki. W wyniku tych prae 
winna silil poprawic jakos6 
wody. 11056 ielaza i manga
nu zostanie zmniejszona do 
ilosci szcZCjtkowych. 

Przetargi (odbyte) 

Rozstrzygni$ty zostal 
przetarg na wykonanie chod
nika i kanalizacji deszczowej 
w u1. Staszica. Wygrala go 
fjr:na z Plonska - Zarzqd 
Drog I Mostow. 

Ta sarna firma wygra!a 
przetarg na budow~ frag
mentu chodnika przy ul. 
Cmentarnej (150 m). 

71·:.etargi (ogtoszone) 

3 wrzesnia w Urz~dzie 

Miejskim zostanq przepro
wadzone dwa przetargi. W 
pierwszym wytoni si~ firm~. 

ktora zbuduje siec wodoci q
gOWq z przylqczami we wsi 
Czajki. 

Przedmiotem drugiego 
przetargu b~dzie budowa 
parkingu przy PBH i frag
menlu chodnika na ul. Ele
ktronowej. 

13 wrzesnia w Urz~dzie 

Miejskim odb$dzie si~ prze
targ na budow$ sieci wodo
ciqgowej z przyla.czami w 
Nasielsku w ul. Pniewska 
Gorka. 

W drugim przetargu, jaki 
odbr;:dzie si~ lego dnia wylo
niony zostanie wykonawca 
nitki wodociqgowej w ul. Ko
lejowej (Piescirogi Stare). 
Ten fragment sieci wodociCl
gowej ma strategiczne zna
czenie, poniewaz w przy
sZlosci t~dy poplynie woda z 
sieci miejskiej na "slacjlil". 
Pozwoll to na uniezaleinie
nie sif;! od hydrotornii PKP. 
Kolej takze deklaruje Chl?c 
przy1a.czenla si$ do sleci 
miejskiej. 

W tym samym dniu odb~
dzie siE;: jeszcze jeden prze
targ. Wy!oniona zostanie w 
nim firma, kt6ra dokoriezy re
mont biblioteki miejsklej w 
Nasielsku. 

16 wrzesnia rozstrzygni$ty 
zostanie przetarg. ktorego 
przedmiotem b~dzie wyko
nanie nawierzchni asfaltowei 
w Mogowie (dlugosc 400 m). 

22 wrzesnla wyloniony 20

stanie wykonawea sieci wo
docia,gowej z przyla,czami w 
miejscowosci Paulinowo. 

Drogi 

Przedsi~biorstwo Rob6t 
Drogowo-Mostowych z P/ori
ska kontynuuje prace przy 
budowie drogi Broninek - Kr;:
dzierzawice. W roku obe
cnym kolejny kilometrowy 
odcinek otrzyma nawierzch
nit;: bitumiczoq. 

Ta sama firma prowadzi 
prace przy budowie drogi 0 

nawierzchni zwirowej Mi~ko
szynek - Zaborze - Lelewo 
(ponad 5 km). 

Zapowiadany wczesniej w 
"Zyciu Nasielska" remont 
drogi wojew6dzkiej na odein
ku przebiegajCjcym prz8z 
centrum miasta doszedl wre
szcie do skutku. Choclaz 
ruch na tym odcinku nie byl 
zamkni17ty prace przebiegaly 
sprawnie i szybko. Wyko
naWCq robot byla firma z 

Plonska - Przedsif;!biorstwo 
Robot Drogowo-Mostowych. 
Rejon Dr6g w Nowym Dwo
rze Mazowieckim wchodzq
cy w sklad Mazowieckiego 
Zarza,du Orog Wojew6dzkich 
prowadzi takZe praee remon
lowe na drodze Nasielsk 
Legionowo. Przeprowadzo
no renowacje nawierzchni w 
okolicach wsi Chrcynno. 
Przewidziane jest jeszcze 
wykonanie nakladki drogi na 
odcinku od stacJi paliw do 
Chrcynna. 

Remont kina 

Od dwudziestu lat nie by! 
remontowany budynek kina. 
Zawsze brakowalo pieni~

dZy. I w tym roku pieni17dzy 
takZe nie bylo. Pracownicy 
Nasielskiego Osrodka Kultu
ry "wzi~li spraw$ w swoje r~
ce"' i w eiqgu dwoeh wakacyj
nych miesi~cy wykonali bar
dzo powazny remont. Zmie
nili w sali kinowej wyk!adzi
ne, wymienili iotele, wymalo
wali sale kinowq i poczekal
ni$, LJnowoczesnili oswietle
nie, naprawili dach. nalozyli 
nowe tynki na suficie. wyre
montowali i uruchomili nie
czynne wywietrzniki dacho
we i scienne. Wedlug moich 
obliczen zaoszcz~dzili dla 
Gminy okolo 80.000 zl. W 
pracach pomogla im mlo
dziei. uczeslniczqca w zaj~
ciach zespol6w zorganizo
wanych w NOK. 

W poszukiwaniu 
pieni~dzy 

W Narodowym Funduszu 
Ochrony Srodowiska zlozo
ne zostaly wnioski 0 dolinan
sowanie dw6ch podstawo
wych dla miasta i gminy in
westycji: oczyszczalni scie
kow i kanalizacji oraz sklado
wiska odpad6w. 

Burmislrzowie nasielscy 
z/ozyli wizyt17 w Urz~dzie 

Marsza!kows kim wojew6dz
twa mazowieekiego w celu 
pozyskania dodatkowych 
5rodkow na pilne zadania in
westycyjne z zakresu ochro
ny Srodowisk. Z przeprowa
dzonych rozm6w wynika, ze 
moi.na miec nadziej~ na po
zyskanie tych srodkow. 

Notowal AZ. 
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Drodzy PanslWo 

Przed wakacjami zaj~lismy 
si'il chorobami, ktore poczqlko
wo "nie bol,l", a sieiq spuslo
szenie w organizmie. MowI11smy 
o nadciSnieniu. 

W gruple lej znajduje sil; row
niei cukrzyca. 

W chorobie lej wskulek niedo
statecznego dziaiania insuliny 
dochodzi do wzroslu poziomu 
glukozy we krwi. 

Klasyczne objawy cukrzycy 10 
wielomocz, wzmozone pragnle· 
nle, utrata masy ciala, sennosc, 
swiqd sromu lub zapalenie na
plelka. 

Cukrzyca moie bye chorobq 
wt6rnCi. np. powstala na skutek 
ctlorob trzustki. schorzen endo
krynolog icz nych. 

W wi~kszosci Jest 10 cukrzyca 
pierwotna insulino zaleina typ 1 
i insulino zaleina - typ 2. 

Jednak cz~se chorych. u kto
rych stwierdzono cukrzycl; typ 2 
bl;dzie po rzebowala po pew
nym czasie insuliny, a na pewno 
w okresie ciCizy, zabieg6w chi
rurgicznych czy cili!zkich infe
kcji. 

Ogromne znaczenie nieza
leinie ad typu cukrzycy rna die
la. ZresztCi Olylosc w wieku doj
rzalym zwieksza ryzyko zacho
rowania na cukrzycl; typ 2. 

Niezaleinie jednak ad sche
matu leczenia. to od zywienia sie 
chorego bl;dzie zalezee w duz-ym 
stopniu przebieg choroby. 

Pacjent nie maze uzywac cu· 
kru w zadnej formie, musi ogra
n'czyc spoiycie !tuszczow, kon
trolowac mase cia/a. Nie musi 
jednak ograniczac spoiycia 
mieSa, ryb i warzyw. 

Jeieli chary bagatelizuje 
swojq chorob~, pozwala na 
utrzymanie sie wysokich pozio' 
m6w glukozy we krwi, naraia 
sie na rozw6j powikian. Sq to: 

- MIKROANGIOPATIE CU
KRZYCOWE, w tym: 

i) retionopatie (uszkodzenie 
siatk6wki oka), a taki.e inne 

zmlany narzqdu wzroku jak za· 
6ma i Wi6rna jaskra, 

2) neffOpatie, tJ. uszkodzenia 
nerek. 

- NEUROPATIE, a wiec r6i
ne, cZ£i!sto bolesne zesprny usz
kodzenia nerw6w i m6zgu. 

- MAKROANGIOPATIE, a 
wil;C skionnos6 do tworzenia 
blaszek miaidzycowych w na
czyniach, wapnienie naczyn z 
chorobq wier\cowq i powikla· 
niem zwanym stopq cukrzyeo
Wq. 

Stopa cukrzycowa to skUlek 
umiejscowienia miaidiycy w 
obr~bie t~tnic podudzia lub sto
py, neuropatii czuciowej i zaka
ienia grzybiczego lub bakteryj
nego tkanek. Dochodzi do 
zmian zgorzelinowych trudnych 
w leczeniu. 

Aby zapobiec zespolowi sto
py cukrzycowej naleiy nosie od
powiednie obuwie, najlepiej 
sznurowane, z zapasem miej
sea przed palearTlI, plaskie. Nie 
wolno stosowac srodk6w do 
usuwania odcisk6w isamodziel
nie ich usuwa6. Nie wolno sto
sowac termofor6w, chodzie bo
so, kaleczyc sk6ry przy obcina
niu paznokci. Stopy naleiy myc 
iagodnym mydlem i cieplq wo
dq. 

Cukrzyca to Irudny i rozlegly 
lemal. Pragnqlem przedstawlc 
Panstwu groiqce powik/ania tej 
choroby, czasem pomijane w 
$wiadomosci crlorych w zesla
wieniu z innymi znanymi stana· 
mi jak spiqczki cukrzycowe. 

Mam nadziej~, ie chGtniej I 
pilniej nawiqiecie wsp6lprac~ z 
lekarzem w waJce z lq chorobq. 

Oieta, leki doustne, ezy w ra
zie koniecznosci insulina nieeh 
b~dq dla Panstwa oczywistos
ciCl, a nie utrapieniem. 

Cukrzyca na pOGZqtku nie bo
Ii, potem moie bye jut zbyl 
pozno na uniknili)cie powiklar1. 

Czego nie zyczy Paristwu 
Wasz lekarz rodzinny 

C. Rusek 

3.08. w godzinach rannych z 
parkingu przy ul. Staiynskiego 
niemanl sprawey skradiJ "Fiata 

26p" wartosci 12.000 z! na 
szkodf;l mleszkanca Ponial. 

Nocq 3/4.08. z budynku go
spodarczego w Piesclrogach 

ieznani sprawcy skradli 2 ro
w ry g6rskie wartosci 1000 zL 

R6wniei w Piescirogach z 6 
na 7.08. z dw6ch nowo budo
wanych dom6w nieznanl 
sprawcy skradli skrzynklliczni
kowe energii elektrycznej wraz 
z licznlkami wartosei 600 zJ 
kaida. Po kilku dniach zlodzie
je wr6cili by dokrasc 100 szt. 
ieberek grzejnlkowych 0 war
tosci 4300 zt. 

Nocq 7/8.08. po zabawie w 
Cieksynie zostali napadnlli)ci i 

otkliwi pobici 2 mieszkaney 
Warszawy przebywajqcy na 
letnisku. Napasci dokonali 
mlodociani mieszkaricy Cie
ksyna wobec kt6ryeh toczy si~ 
obecnie Postf;lpowanie proku· 
ratorskie. 

11/1208 z budowy w tabi
cZynle skradzlony zQstal samo
ch6d m-ki "Polonez" wartosci 
13.000 zi wlasnose rnieszkarica 
Ostroil;ki. Po kilku dniach roz· 
szabrowany samoch6d odnale
ziono w wyroblsku iwirowym w 
Nunie. 

12/ 3.08. w Krogulaeh niezna
ni sprawcy po wlamaniu sie do 
garaiu skradli ze stojqcego lam 
"Poloneza" wartosci 1600 zl. 

Tej same) nocy w Nunie nie
znani sprawcy skradll z garaiu 
"Poloneza" wartosci 12.000 
zl. Najbliiszej niedzieli wlascl
ciel odnalazl cZesci swego sa
mochodu na gieldzie w War
szawie. 

12.08. w godzinach popo/u
dniowych z pociqgu relacji War· 
szawa - Dzialdowo wypadl mle
szkaniec GCisocina. Tragedia la 
miala miejsce w Jaekowie. Mez
czyzna pOl1l6s1 mlerc na miej
scu. 

, 3/14.08. dokonano wlama
nia do sklepu poiywczego w 

unie skqd skradziono towar 
warto .ci 1000 zl. 

17.08. w Nunle skradziono z 
garazu samoch6d "Polonez" 
wartosci 10.000 zt. R6wniez teo 
go sameg wleczora w DobreJ 
W II skradziono "Fiata 26p" 
kt6ry uszkodzony I CZf;lsciowo 
rozebrany porzueon w ZaJu
skach. 

Nocq 17/18.08. n terenie 
P/oriska zosla! skradziony "Po
lonez". Nasielska policja dosta
la informacj~ io samocll6d ten 
zostal przetransporlowany do 
Nasielska. Na skutek dzialania 
policji zatrzyrnani zostali dwaJ 
mieszkaricy Warszawy por . 
szajqcy sil; "Oplem", trzecia 
osoba kierujqca skradzionym 
samochodem zblegla. Skra· 
dziony samoch6d wr6ci! do 
Plonska. 

Nocq 20/21.08. z budowy 
przy ul. Mieszka I skradzion 
betoniark(l wartosci 1000 zt. 

Nocq 23/24.08 wlamano sili) 
do przedszkola s morzqdowe
go w Piescirogach skqd zlodzie· 
je wyniesli 2 odkurzacze, mi· 
kser, przybory szkolne O/qcznej 
wartosci 2000 zl. 

Rowniei lei nocy Nasielsku 
I ieznani sprawcy skradll z 
l1Iezamieszkalego Jeszcze do
mu 11 grzejnik6w 0 wartosci 
5000 zt 

Nocq 24/25.08. ze sto]<jcego 
w garaiu w byiym "Mera-Ze
mie" Wolkswagena-Polo nie
znani sprawcy skradll radlood
tvvarzacz wartosci 270 zt. 

W okresie od 29 do 1.09. do
konano seni wlamari do do
mkow letniskowych w Cieksy' 
nie. Z/odziej byl tak zuchwaly ze 
dokonywal wlamanla do domku 
gdy na sqsiedniej posesji pol i
cjanci dokonywali oglf;ldzln po 
wlamaniu. Zalrzymany zlodzie] 
przyznal sie do 8 wtaman. cze a 
teraz w areszcie na decYZJe pro
kuratora. 

• 
?t{iEo nam don-ide, ie nasz reaaf<:syjny k9[ega 

Maret rryc 
21 sierpnia 1999 r. w nasiefsfQ.m Kpsciefe
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Sprz~tanie Swiata ~o !~~~at wr~formowm~j !IUZDi~ roro~a1
 
Tegoroczna akcja ..SprzClta

nie Swiata" odbl;'dzie si~ w 
dnlach 17, 18 i 19 wrzesnia. Jej 
koordynatorem na terenie ~ml
ny Nasielsk jest pan Andrze) La
socki z Urzl;ldu Mlejskiego. Oso
by chl;'tne do porzadkowania 
swego otoczenla mogq otrzy
mac u niego wszelkie potrzebne 
informacje, materialy propagan
dowe i worki na zebrane odpa
dy. Zorganizowany zoslanie od
b,or zebranych Smieci. 

Pan Lasocki jest przekonany. 
ie w roku obecnym nie b~dzie 
gorzej nii W lataeh ubieglyeh. 
Uwaia, ze opr6cz tych os6b, 
kt6re co roku biorq udzia! w 
akcji, znajdq si~ nowi milosnicy 
ezystego srodowiska, a efekty 
ich praey bl;'da jeszcze bardziej 
znaezaee. Szczeg61nie liezy na 
dzieci szkolne, m!odzie.i., woj
sko, strai.ak6w I mysliwyeh. Wy
mienieni dzialaj<l zazwyczaj w 
grupaeh zorganizowanych i pra
euJq w miejseaeh pUblieznyeh, 
takich jak boiska szkolne, lasy, 
place, uliee ilp. rniejsca. Oezeki
wane jest wi~ksze zaangazo

wanie sil;', w doroczne sprzqta
nle, wlascicieli posesji. Warto 
przejrzec stryehy, kom6rkll inne 
schowki. gdzie zazwyczaj wy
nosi siQ r6znego rodzaju rupie· 
cie. 

Wsr6d os6b pa ronujqeych 
akcji "Sprzqtanie Swiata - Pol
ska '99" jesl takie Minister Edu
kacji Narodowej. Mlodziei 
szkolna stanowi znacz<l,cCj gru
POi' wsr6d os6b oczyszczajq
eych nasze otoczenie. Z mysla. 
o dzieciach jedna z firm sponso
rujqcych imprezl;! "Fruit-tella" 
pl7ygotowala olbrzymi konkurs 
z cennymi nagrodami. Warunki 
konkursu zostana przekazane 
do szk61. 

W roku obecnym akeja ukie
runkowana jest na zbieranie 
opakowan szklanych, co nie 
znaczy, ie inne smieci moZha 

zostawi6 "na przezimowanie". 
Usuwa6 nalei:y wszystkie odpa
dy. Pami~tac trzeba przy tym 0 
bezpieezenstwie. Dzieci i mlo
dziei nie mogCj dOly ae strzyka
wek ani innyeh oslrycll przed
miot6w a takie wyrzueonyell 
srodk6w medycznyeh, opatrun
kowych ezy higienieznyeh, 

Akcja "Sprzqlanie SWlata" 
polega nie lylko na usuwaniu 
smieel. To taki:e propagowanie 
stylu zyeia w zgodzie z nalUrq, 
to podniesienie swiadoillosei 
ekologicznej naszego spole
czens1wa. Wszyscy Jestesmy 
producentami odpad6w, ale 
moiemy ich produkowac znacz
nie mnie] i to nawet 0 polowl;'. 
Kupujmy np. towary w opako-
waniach zwrotnych, uzyv,,rajmy 
kilkakrotn ie torebek plastlko
wych, w jakie opakowano nam 
zakupiony towar, segreguJmy 
odpady, bo wi~kszosc z nich to 
surowee, ktore moga bye prze
tworzone. 

Idea sprzatania swiata naro
dzila Sil;l w Australli w 1989 roku. 
Za je] inlCJatora uwazany jest au

stralijski zeglarz Ian Kiernan. 10 
lat [emu posprZqtano Zaloklil 
Sydney. Tak narodlilo sil;! 
"Sprzqtanie Australii", Po czte
rech lataeh przy ",!sp6rpracy 
Programu Ochrony Srodowiska 
ONZ akcja przybrala charakter 
ogolnoswiato.wy i stqd nazwa 
"Sprz21tanie Swiata". 

Ruch ekologiczny na rzecz 
czystosei naszego otoczenia 
przybyl do Polski proslo z Au
stralii za sprawq pani Miry Sta
nis!awskiej·Meysztowicz. Mie
szkajqca w Auslralii Polka zain
teresowala ideq ludzi odpowie
dzialnyell w naszym kraju za 
oclHonQ srodowiska W roku 
1994 poworala fundacJ~ "Nasza 
Ziemia", zadaniem k 6rej jest 
koof_dynowanie akeji "SprzClta
nie Swidta' w Polsce, 

AZ. 

Jezeli nie slyehac nic eieka
wego, to tym bardziej nie do
brego. MiniSlrowie "cudotw6r
cy" stracili wprawdzle stolkl, 
Slracilo tei. cieple posadki kllku 
menager6w. Nie poprawily si~ 
jednak zarobki lekarzy, i to na
wet tyeh najlepszych. Na twa
rzach piel~gnlarek, salowych i 
innyeh pracownik6w siuiby 
zdrowia coraz rzadz iej gosci 
usmieeh. Jeszeze rzadzlej us
miech ten wida6 na twarzach 
pacjenl6w. Ci bojq si~ nie tylko 
o pracl;', tak jak zwykli praeow
nicy slui:by zdrowia, ale i 0 
swoje iyeie. 

Reiormatorzy ehcieli wszy
s ko ujqe w scisle ramy Jiczb i 
zlot6wek. Zapomnleli nato
miast. ie matka natura rzadzi 
si~ swoimi prawarni i jest niere
lormowalna, I dlatego ludzie za
czynajq cllorowac rowniei po 
godzinach pracy przychodni, 
ehorujCj takie w piqtki po po/ud
niu, soboty I niedziele (a wtedy 
nawet szpitale ograniczajq swo
j'1 dziatalnosc), a ubytki w z~
bactl powil;!kszajq si~, nie pa
trzClc, ie lekarz stomatolog wol
ne punkty bl;ldzie mial doplero 
za trzy miesiqce. 

W pracach nad uzdrowieniem 
lecznielwa zas osowano jednq z 
na'bardziej prymitywnyctl me
tod poz awczyeh, a rnianowicie 
metod~ pr6b i bll;ld6w. I dodal
kowo, jeieli ktos szuka pien1li!
dzy pod latarniq (bo lu widno), a 
nie tam. gdzle je zgubil, to spra
wy lecznictwa powinien poznae 
od druglej slrony, od strony pa· 
cjenta. Naleiy wzia,e lei pod 
uwagli! to, ie naszego spole
czenstwa nie stae jeszcze na 
leczenie siQ w gabinetach pry
watnych. 

A co s!ychac w nasielskiej 
sluibie zdrowia? Nie mnie to 
oceniac, Kazdy w tym wzgl~dzie 
ma jui pewne doswiadczenia, 
Wair e Jest to, ie w oSlatnich 
dnlach odbyly si? pewne narady 
majqce na celu jej reorganiza
cj!;. Znowu mamy wiele obieca
nek, zbliia sil;! bowiem czas 
renegocjowania kontrakt6w. 
Czytamy wiQc w prasie 0 moili
wosci zakupu karetek dla Na
sielska i Piescirog6w, 0 stworze
niu w miescie zalCjika nocneJ 
pomocy lekarskiej. I podobno 
rna 10 bye oplacalne. A tak nie
dawno. gdY samorzqd podejmo
wal pewne pr6br w tym wzglQ
dzie i oferowa SWq pamoc, 
wszystko bylo niemoiJiwe do re
alizacji. 

Z tymi karetkami tei: z~!a

szam pewne obawy, W Gmlnie 
byla prowadzona akcja zbiera
nia pienil;'dzy na karetki. Czy 
obiecane przez PuHusk karetki. 
to nie e same karetki, na kt6re 
skladali siQ mieszkaricy Gminy? 

A maze jest to wsp61ny zakup? 
Przed takim jednak przestrze
gam. Mamy w tym wzgl~dzie 
pewne doswiadczenia. Wspot
nie z pollcjq nadrz~dnej jedno· 
stki finansowalismy zakupy sa
mochod6w. P.okazywaltsmy z 
radosciq w "Zyeiu Nasielska" 
moment. jak Burmistrz przeka
zywal nasielskiej policji wspa
nialego Volkswagena z klatk21 
dla przest~pc6w. I co? Po refor
mie administracyjnej kraju zo
sta! zabrany do Pultuska. Olate, 
go lei: przestrzegam przed spol
kami, 

I na koniec nieco optymizmu. 
Znam miejscowosci, gdzie re
forma zostala wprowadzona 
tak, ie zadowolenl Sq zarowno 
pracowniey slLJzby zdrowia jak I 

pacjenci. I nast~pne spostrze
ienis. W nasielskiej przychodni 
jest wz6r dsklaracji do Samo
dzielnego Publicz.nego Zespolu 
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku. 
To jest jui do zaakceptowania. 
Chociaz mam pewne wCjlpliwos
ci, poniewai: nie s!yszalem jesz
cze 0 powoJaniu takiego Zespo
lu. Mysl~ jednak, ie zostanie on 
powolany. 

Zgodnie z zasadaml reformy 
zdrowia kaidy ma preMO wybie
rae swojego lekarza rodzinnego 
lub lekarza pracujacego w ze· 
spole opieki zdrowotnej oraz 
specjalist~ i szpital. w kt6rym 
cllce si~ leczyc. Nasz Jekarz 
moie nam pom6e w wyborze 
specjalisty i szpilala, ale wybie
ramy go my. Chyba, .i.e jcstes
my nieprzytomni, wtedy pogoto
wie wiezie nas do najbli:i. ·zego 
szpitala, 

Poniewai informacja 0 przy
chodniach specjalistycznych 
jest, w na zej przyehodni, bar· 
dw skromna, pragn~ uzupel
nic jq w zakresie dotyezqcym 
leez.n ictwa specjalistycznego 
dla dzieei_ Duzym uznaniem w 
kraju cieszyl si~ i cieszy szpital 
dzieci~cy w Dziekanowle Les
nym. Oferuje on wysoko
specjalistyczne uslugi eatkowi
cie bezptatne (oplacane Sq 
przez kasl;' elloryeh). Przy 
szpitalu dziatajq przychodnie 
specja islyczne. Jest on wypo
sazony w najnowoczesniejszq 
aparatur~ diagnostycznq_ Wy
starczy. ie otrzymamy skiero
wanie od naszego lekarza 
podstawowej opieki zdrowot
neJ, nawet jesli to nie jesl spe· 
ejalista cllor6b dziecil;'cyeh (bo 
nie w kaidej przychodni taki 
jest). Sprawdzilem. To funkGJo
nUje. Podaj~ numer teletonu, 
pod kl6rym mozna uzyskae 
bliisze informacje (0·22) 751· 
27-07. 

AZ, 

Jeszcze dlugo nasze sprza,tanie swiata bf;!dz.ie potegalo na zbieral1iu smieci 
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Niespodzianka
 
"na pierwszy dzwonek"
 

W okresie "kanikuly" kie miejsce pozwoli mlodziezy w 
dy to rnlodziez i nauczyciele kulturalny spos6b sPfidzi6 
Zespolu Szko! Zawodowych walne ad zaj~c dydaktycz
w Nasielsku korzystali z pi~k nych chwile. 
nej pogody i slanca dyrektor To bardzo atrakcyjne po
szkoly przygotowa! dla swo mieszczenie mozna byto wy
ich podopiecznych wspania konac dzililki pomyslowosci 
lq niespodziank~ pilotujqc Dyrektora SZkoly i stinanso
wykonanie w podziemiach waniu tego przedsililwzil?cia 
Szkoly klubu mlodziezowe przez Rad~ Rodzic6w, ktora 
go 0 wdzi~cznej nazwie doskonale rozumie potrzeby 
"Przerwa". Klub otworzy mlodego pokolenia. Rada 
swoje podwoje 1 wrzesnia. Rodzic6w jest otwarta do 
Tutaj wlasnie w StylOWD i ka wspolpracy z Dyrekcjq Szko" 
meralnie wykonanym wnlil Iy. 
trzu klubu mlodziez b~dzie Wykonawcq Klubu "Przer
mogla wypi6 herbat~, zjes6 wa" byl wsp61pracujqcy ze 
kanapkf;), organizowac spot Szkolq artysta plastyk pan 
kania klasowe ezy tez sWi~ Ryszard Zawada. 
towa6 ,,18-stki". B~dzie 
mogla posluchac muzyki. To Agnieszka Szerypo 

Sprawnie ibez zak)ocen
 

Na drodze wojewodzkiej asfaltow<\. Prace przebiegaly 
przebiegajqCej przez Na sprawnie i szybka, chociai 
sielsk wykanano nakladk~ ruch nie zostal wstrzymany. 

Sluzyc ogu' ludziom
 
Rozpoczynajqcy sil? rok szkolny cos. co trudn okreslie, a c miala 

sklanla mnie da spojrzenia IV meod nlewqtpli'ly wptyIV zar6wno na 
leglq przeszlosc i przypomnlenie szkolnq atmos1erl7 jak I orael7 szko
Jednej z wlelu as6b zwiqzanych z ly. ChCqc 10 IV lakis spos6b seha-

Siostra Arm" ZEI swoJ'!, gruPq komunljr1Q 

nasielskq oSwiatq. W naszeJ gminie rakteryzowac trzeba yba uiye le
mielismy I mamy wielU nauczycieli, go rodzaju siorml)l wan, L emanu
kt6rzy zasluiyli na najwyzszy sza Ie z nich glt;lboka wia a. milosc 80
cunek, uznanie , wierna panli;;Jc. Sq ga, ludzl i wSlelkiego tworzenia. 
wsr6d nich slarsi. Sq wsr6d nich tak pokora, pracowitosc, serds zn S61 
ze mlodzl pedagodzy. 0 wlel\,lz nich dobroe, E amrie tez pogoda ducha 
iui pisalismy IV naszeJ gazatee, 0 I radose zycla. 
innych z pewnoscl<j napiszemy, Siostra Anna pracowala W "dwoj
Obeeny ekst poslVi cam osobie ceO' pi<;lc lat. Byl to bardzo trudrly 
mlodej. Bf;1dzie mial 011 charakter okr S w I J zyclU. pon1ewaz w tym 
wspomnleni wy, poniewai nauczy czasis opr6cz pracy W slkole. zajQC 
cielka a nie pracUJe Jui: w 11, szej 1'0' domu zakonnym i koseiele posze
gminie. rzala SWq wiedz'il stUdlUJqC teoJogiG 

Sioslra Anna Schmidt 3 wrze 'nia na Papiesklm Wydziale T logicz
1993 rok zostala skierowana do nym w Warszawle. Teologl3 Jes 
pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w bardzo trudnym kierunkJem I wyma
Naslslsku do nnucz nia rellgii. Pra ga ogromnej pracy. I widzielismy 
cowala w lej plac6wce do 31 Sierp nieraz zmf;1czenie na twarzy siostry 
nia 1998 r. Przybyla tu na mieJsce kateehelki. widziellsmy I'l. zapraco
siostry Eabiety Mikulak, ktora 1'0'01'1 wanq nawet I'.' czasie przerw lekcYJ 
przeloiorlych przeszla pelnic t~ pa nych I tzw. "oklenek·'. Nlgdy ledrlak, 
slug<;l w Pultusku, Niestely, taki jest nawel W takiej ChWIII, nle odmowila 
los zakonnic, ie nie zawsze mog'1 pomocy ani dzieciom, ani doroslym. 
decydowac 0 miejscu swego poby 1 mimo zm'ilczenia I zatrosk nia ra
tu. blla t z promiennym usmiechem, 

Praca si6str zakonnych IV szkole Ka:i:dq prac~ wyk nywala nlezwyklfi 
to me tylko nowe doswiadezenie dla dokladnie. Studia teolaglcz.ne za
rlich samych. to takze nowe do konczone obrollq pracy Inagister
swladczenle dla uczni6w i nauczy skiej z wynlkie bardzo dobrym 
clell. Tak przecisi n1edawno religia ukonezyla I'.' rokU 1998. 
wr6cila do szkol. Z lego tei powod!) Siostra Arlna to osoba LJtalento
wszyscy bClGwie przyglqdali Sl'il ka warla artys\ycznI8, Cz~sto podzi 
lechetom i katec e korn, a JUz wlallsmy Jej pl;;Jkne pismo. malowid
szczegolnle uwainie siostrom za la, d l<oraCJe. gazetkl. Nle trzeba by
konnym. Pierwszq byla siostra Hz 10 pylae, klo robi! danq dekoracjl;. 
bieta Mikulak. W kr6tkim okresle To bylo widac-. Mogil ogl'l.dac to tei 
pracy nauczyeielskiej 1'0' nasielskleJ p afianie nasielscy w swym koscle
szkols zdobyla soble sympa il7 I L'Z Ie. W pami~ci dzieci I rodzrc6w po
nanie uczni6w i nauczyciell. Spole zostaly lei s!arannie przel niq przy· 
cznosc szkolrla iegnala jq ze izami gotowane jaselka i misleri wlelka
w oczach. oc e. 

Stawialo to w nieco trtJdrleJ sylu Wydaje sit;l, is pi!i'CToietnl okres 
acji nowCj ka!echelk;;J - Slostr<;l Anrlt;' pracy 1'0' Szkol PodstZlwowej nr 2 \IV 

Schmid!, bo opr6cz lego, ie byla Nasielsku na zawsz .pozoslam 1'0' Je, 
obserwowana, to leszeze byla tei paml~cl. Jests przekonany, is do· 
por6wrlywana ze SWCj poprzednlcz brze czula Sl~ wsrod nas, I dZieci 1 
kq, A byly to dwie rcine osobowoscl, flauczyciele tel dobrze czull SI\I 1'0' JeJ 
co weale nie umniejsza wielkosci ab cnosd. SWiadczq tez 0 tym pros· 
iadrlej z nleh. Podobnl8 jesl z obe by dzieci 0 adres 5105 ry Anny. bo 
Crl'1 leh nastt;!pczyn i'l sioslrq Ter q chcialyby sle podzielic z nlq SWiml 
Barczyckq. kt6ra w "dwcijce" prze radosciami I podziliJkowa6 illdywidlJ· 
pracowala jui caly rok. Wszystkie alnie za seree, Jakie im okazywala 
one wniosly do sZkoly cos rlowego AZ. 



"Liczymy na zaangazowanie
 
Wladz Samorz~dowych... "
 

I\J-..\
 

• Nasielska Komenda Policji 
otTzymala nowy samoch6d marki 
polonez. Komu powlnnismy 
szczeg61nie dzickowat? 

- Ten samoch6d olrzymala P . 
wlatows Komenda Policji w Nowym 
Dworze Mazowleekim. PonlewaZ je
sieni'l ubleglego roku byly komen
dan Polle)1 z Pulluska odebral na
Stalskowi Jeden samoch6d, dlatego 
tez ten nowo pozyskany pojazd 
sk'ero valtsmy do waszego miasta. 
W spos6b znaczqCy przyezynHa si~ 
do ego panl ana Kowalska, ora 
zab/ega 0 sprawy powiatu. ale nle 

apomlna 0 NaslelskU. 
- Dlaczego doposai:aeie Policj~ 

w polonezy, ezy nis ma lepszych 
marek samoehod6w? 

- Komenda Wojew6dzka Poliejl z 
SledZlbq w Radomlu VI tym roku, ze 
wzgl~du na mnroJsze zasoby finan
owe na zakup srodk6w ransporttJ, 

w zasadzle kupUJe samoehody mar
k! polonez W tym oku inne samo· 
chody nie Sq przewidzisne do zaku
pu 

. Jak pan oeenia sIan technicz
ny samochod6w, b~dilcych w po
sladaniu Policji, ezy 1I0sc znae-:y 
jako$c? 

- Srodkl ansportu. w lore Jest 
wyposazona Polleja stanowiq 95% 
stanu 1M yeznego. a wir:c sytuaeja 
wydaje SIC bye doskonala. jesh eho
dzi allose. Jednak Jakosc tych srod
k61' znacznie odbieQa cd potrzeb, 
Prawi 50% s anOWlq samochody 
pl~clo'e nle I s arsze (z przebleglem 
ponad 300 lyS. km). W zWlqzku z 

Iym na koniee lego roku lub na po
el,! ku przyszlego znaczna ieh 
ez~sC zostanie wybrakowana. po
njewal: Ich jakost odbiega od po
·rzeb Poliqi. 

- Komenda Polieji w Naslelsku 
dysponuje pi~cioma samochoda
mi, ale lrzy z nieh· 2 polone.zy I ulaz 
- nadai~ 9i~ do kasaeji. Chot oby
walele placll podatkl, polilycy 
obieeui'l "gruszki na wlerzbie' . 
POlieJa nadal nie ma dodatkowych 
pienj~dzy. Sk/td zatem je zdobyc, 
by doposaiyt komisariat? 

• B~de si~ s aral czynlc starantB, 
aby pozbywac sllil S arych srodkow 
ransportu I w mlar~ mozllwosel 

przyspleszac proces zakupu no
I' eh samoenod6w. Bt;ldzie to jed
nak moz.liwa dzif;lkl zaanga:i:owanJu 
I parlycypowaniu w kosztaeh przez 
Wladze Samorzqdowe. Sqdzl;:, ze 
moja aklywnosc w klerunku pozyski· 
wania samoehod6w z Komendy 
Wojew6dzklej, jak I doflnallsowanie 
z budzetu gmln przysp;eszylyby pro
ees wymlany starago Sprz'iltu na no
v,y 10 wyso lej ja oSci. 

- Jak pan oeenia poslaw~ na
sielskieh Wladz? 

- Jestem przekonany, 1.8 nasza 
wSpOlpraca w przyszlosci na pewno 
przyniesle Ivymlerna efekty. Cieszy 
mnie bowlem szezeg61nego rodzaju 
aktywnosc ze s rony Zarzqdu a
sielska, kt6ry wystqplI do mni z wle
loma pamystami I propozyqami ieh 
reahzacjl, ktore przyczynllyby SI~ do 
poprawlenia s anu bezpieczerls la 
w Naslelsku. 

- ezy na terenie naszego powia
tu Sq Wladze Samonqdowe, klore 
w spos6b szczeg61ny si~ wYT6Z
nily? 

- Wwialu jednostkach polrCYJnych 
Wladza Samorzqdowe starajq SIC 
pom6c rozwiqzywanlu \rudnyeh 
wan.mk6w praey pollejan 6w. la
rzqd Gmlny w Czosnowie wygospo
darowal 30 IYs. zlotyeh na remont 
mleJscowego komlsarla u. W niekto
ryeh mlejseowosciaeh wladze lokal· 
ne zakuoily srodkl \ranSportu, spon· 
soru/q zakup srodkOw rw8lych. Lj
czymy na "zaangazowanie" r6w· 
niei pozoslalyeh Gmin, w szeroklm 
sensle \ego slowa. 

- Jak pan ocenia -tan budyn
k6w, w kloryeh mieszczq si~ ko
misariaty? 

- Stan budyllku Komendy Powla
towei jest nie-:adawalajqey, adyi 
mamy niedooor powier:zd1nl bluro
wej w granleach okoto 50% po rzab. 
Z t~o taz powcdu waru ki pracy Sq 
dose Irudne I maj'l wplyw na spos6b 
prowadzama czynnosci pollcyjnyeh 
w szezeg61nosci Jesh ehodzl 0 kon
lak ze swiadkaml. W Naslelsku bu
dynek ma powierzcl1nl~ wystarcza
jq q. ale wymaga remontU. Jednak 
',II tym roku Ie przewldujemy zad
nych Inwastyeji czy remonl6w. Takle 
-:apo rzebowanie zamierzam z!oiye 
na nast~pny rok, co nie OZllacza, ze 
tyell problem6w nie sygnalizowa
lem. 

- Czy w erze komputeryzacji 
"internel w kazdej gminle", Poli
cja tak:i:e b~dzie skomputeryzo
wana? 

- Niekt6;e jednoslki polle-yjne en 
e ap majq juz za sobq. Jeslt eha
dzl a komputeryzaejfil Komendy Po
wlatowej sprawa ta powinna bye sfi
nalizowana \ najblizszym czasle. w 

trzecim kwar1al lego roku 
· W na ielskiej Komendzie Poli

cji jesl osiem wakatow, co pan 0 
tym Slldzi? 

- Rzeezywiscie I' tym roku do pel-
ago stanu e atowego brakuje w 

Naslelsku osmlu poliCJan 6w Wnilr 
dalekie) przyszlosclta sytuaCJa uleg
nis poprawie. gdyz dw6eh nowo 
PrzY!liltych pollCJanlOw przebywa na 
szkoleniu - kurs podstawowy (ok. 
7,5 mleSlqCa). 

· ezy zarobki w PolicH molywu
jq mlodych do PodelJnowania 
sluiby w tym resorcie? 

- Z. zarobkami w PoliCJI llIe Jes 
naJgorze), ale mit 0 bardzo dobrze 
zarabia!qcyeh pollcJanlach slraell 
sWCj aktlJalnose. Zaehf;lcam lednak 
mlodyeh , ambl nyeh ludzl do podaj
mowania pracy w naszym resorele. 
gdyz. nle szezt;!dzlmy srodk6w na 
do zlalcanllJ naszy h kadr Stwa
rzamy takie moiJlwosci awansu. 
kl6ry rna wpl v na pObOry miesil?cz
ne. 

- ezy m6glby pan podac numer 
lelefonu do Kadr dla zaintereso
wanych pracil w Policll? 

- POlencJalni kandydaci PO
winni dzwoni6 pod nast~pujqcy 

umer: kier. (0-22) 775-22-0 
wewn.290. 

• Komenda Powiatowa Poli
cji w Nowym Dworze urucho
mila telefon zaufania, prosz~ 
o podanie jego numeru do 
wiadomosei naszym czytelni
korn. 

Kier. (0-22) 604-42-68 
Z Komendantam 

Powla owel Komendy Polieji 
rozmawlala 

Ka arzyna Cienkowska 
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Szanow y pan redaktor
 
naczelny "Zycia Nasielska"
 

Zycie Nasielska powinno 
bye forum wymiany poglq
dow, opinii, a taki.e polemik 
miliJdzy uGzeslnikami zycia 
publicznego dolyczqcych 
waznych problem6w naszej 
gminnej spolecznosci. Nie 
moie bye jednak miejscem 
gdzie narusza si~ dobra oso
biste osob oznaczonych z 
nazwiska lub anonimowych. 
Maim zdaniem, tal<ie tresci 
zawiera Iisl pana Jana Oslro
wskiego publikowany. w 
sierpniowym numerze "Zy
cia Nasielska". W takich 
przypadkach naleialoby za
stosowae Art. 33 Prawa pra
sowego (cytuj~): 

"Redaklor naczelny od
mowi opublikowania, spro
stowania lub odpowiedzi, je
ieli: 

1) zawierajq trese karalnq 
lub naruszaj"l dobra osobisle 
os6b trzecich, lub kolejny za
pis lego samego artykulu. 

Redaktor naczelny moze 
odmowic opublikowania, 
sproslowania lub odpowie
dzi, jeieli: 

2) sproslowanie lub 
odpowiedz jesl wystosowa

na przez osob~ kt6rej nie do
Iyczq fakty przyloczone w 
proslawanym maleria Ie..." 

Oswiadczenie nasielskiej 
Unii Wolnosci opublikQwane 
w lipcowym wydaniu "ZN" w 
iadnym fragmencie nie daly
ezy pana Jana Oslrowskiego 
(nie jest czlonkiem wladz sa
morzqdowych) . 

Ponadto pragn~ przypo
mniec, ie zgodnie z Art. 38 
cytowanego przeze mnle 
prawa prasowego odpowie
dzialnosc za publikowanie 
tresci naruszaiCjcych prawo 
ponOszq nie tylko autor te
kstu ale r6wniei redaktor wy
razajCjcy zgodG na jego 
opublikowanie, jak r6wniei 
wydawca, w tym przypadku 
Zarzqd Miejski. Mysl~, ie 
warlo pami~tac r6wniei 0 
klauzuli zawartej w stopce 
redakcyjnej "Redakcja nie 
zwraca leksl6w nie zam6
wionych oraz zaslrzega so
bie prawo ich redagowania i 
skracania... " 

W imieniu Kola UW w Na
slelsku 

Z powaianiem 
Andrzej W. Kordulewski 

Od Redakcji
 

OdpowiadaiCjc na zawarte 
zarzuty islolnie stwierdzam, 
ie Redakcja "mag/a", a nie 
musia/a zamieszczac Iistu 
Pana Jana Ostrowskiego, co 
zawiera cytowane Prawo 
Prasowe. 

Nieslely, byloby to jednak 
sprzeczne z tym, co kilka lat 
temu wsp61nie uslalilismy, 
poniewai. Pan by/ i aktualnie 
jest jeszcze czlonkiem ze
spolu redakcyjnego. 

W6wczas to zwrocilismy 
si~ Z apelem do mieszkari
cow miasla i gminy, naszych 
przyszlych czytelnikow 0 
wsp6ludzia/ w redagowanlu 
naszej gazety zapewniajqc, 
ie wszystkie artykuly, listy j 

P!Jblikacje b~dCl drukowane 
(Zycie Nasielska Nr 1 i 2 z 
1994 r.). 

Nalezalo si~ z Iym liczye, 
ie jui: sarno zamieszezenie 
"Oswiadczenia" na /amach 
gazely i podanie go do publi
cznej wiadomosci, spowodu
je w/qczenie sit;! spoleczen
stwa w lemal dotyczG\cy wai

nych problemow naszej gmi
ny i sprowokuje do publicznej 
debaty. 

W tym przypadku nie ma 
znaczenia, ezy dolyczylo to 
konkretnej osoby? Temal byl 
publiczny. Dotyczyl gminne
go samorzqdu. Wir;c jego 
wyborcy nl8Jq prawo, ana· 
wet moralny obowlCjzek wlq
czyc si~ w nurt zycia publicz
nego i wypowiadac swoje 
zdanie. 

Ze lak si? dzieje, przykla
dem tego jest zarowno Os
wiadczenie Unii Wolnosci, 
jak rowniei list Pana 051ro
wskiego, oraz wiele innych, 
kt6re wplyn~y do Redakcji i 
dolyczyly podobnych tema
t6w. 

Prz.yznaj~, ie moina by/o 
zgodnie z zasadami wspol
:zycia spolecznego niekt6re 
stowa pominqc, ale nie widzi;l 
w nich naruszenia prawa, ani 
tei godnosci osobislej. 

Z wyrazami 5zacunku 
Redaktor Naczelny 
Adam Stamirowski 

Szanowny Panie Janie Ostrowski
 

Podczas homilii wygloslonej 
w Cl~stochowie do pielgrzy
mow w dniu 15 sierpnia br. pry
mas kardynal Joze! Glemp po
wiedzial mi~dzy innymi: "Wol
nose slowa jest pi~kn~ war
tosci~ ale musi ona tniescie 
si~ w granicach rozs~dku, 10
giki j zdrowych zmys/6w"-

Niech Ie slowa poslu-zq jako 

moja odpowledz i komentarz"do 
parisklego lislu opublikowarego 
w sierpniowym Ilumerze .,Zycia 
Nasielska" a kierowanego do 
mOJe] osoby. 

Andrzej W. Kordulewski 
Przewodniczqcy Kola UW 

w Nasielsku 
CzJonek Zarzqdu Regionu 

Mazowieckiego UW 

KOMUNIKAT 
W zwiqzku z coraz wi~cej wplywajqcycll lisl6w do Redakcji 

r6Znych ugrupowan politycznych i os6b prywatnych, oraz po
wstajqcych w zwiqzku z tym konflikl6w rni~dzylud2kich, od 
miesiqca paidziernjka zamjeszczenle listu. artykulu lub publi
kacji. moze naslqpic na warunkach zgodrlYch z DecyzjClZarZq
du Miejskiego zamieszclonej na pierwszej stronie gazety. 

Redakcja 

Podzi~kowanie 

W imieniu swaim wlasnym skladam serdeczne podzj~kowa
nie Panu Burmistrzowi Nasielska za okazanq mi pomoc i szybkCj 
interwencj~ w sprawie mieszkaniowej w zwi2jzku z konfliktem 
wyrik1ym z najemcq, 

Zycz~ dalszycll sukces6w zawodowych na szczeblu admini
stracyjno-spolecznym 

wdzililczna mieszkanka Naslelska 
Bogumita Bialoszewska 

Zfotajesien 
Zlota jesien sil;! zjawila,
 
Na polu i w sadzie.
 
Biade slonce na bt~kicie,
 
Dlugi cien nan kladzie.
 

Rolnik ziemllil juz zaorat,
 
Pod jesienne siewy.
 
Teraz rzuca w nia. ziarenka,
 
Na midste chleby.
 

Bocki od nas odlatujCl,
 
Krqzq nad Iqkami.
 
Slyct1ac ich i:alosny klekot,
 
Zegnaja.c sii2 z naml.
 

W sadach jablka kolorowe,
 
Kraszq dzien ponury.
 
Czasem spojrzy a nie slonko,
 
Nim zajdzie za chmury.
 

Zakor\czono jut wykopki. 
Sionce gwiazdy skrzesza. 
Nad polami si~ przernieszcza 
Mgiet, opadow, rzesza. 

Zasf;Jpione stoia. drzewa,
 
W jesiennej ponurze.
 
Wiatr pOryNczy zdarl z nich lisci€,
 
Co rna w swej naturze.
 

Milknq drzewa, plak nie spi wa,
 
Slonce mroczniej swieci.
 
W mglisle ranki i poranki,
 
Do szk61 idq dziecl.
 

Jerzy R6zalski 



· Z~CI - ~.c.\..§'~ ~I\,L.\. (ICIIU()()I~'\'.\ SI\,-..WIH,\Vl) f7MINNI:G())	 STI2.• lll() 

Zaduma nad mogilami 1920 f.
 
dokonczenie ze str. 1	 i Towarzystwa Milosnikow Ziemi 

Nasielskiej, przy diwIl;'kach or
kieslry strazackiej, przemasze-
rowali spod Urz~dlJ Miejskiego

1918-1920.0 skromnym obeli na cmentarz, gdzie zlozyli kwia
sku mowilo sir;< jui w roku 1991, ty 1zapalili znicze na groole po
kiedy to przezywalismy radosne leglych w 1920 r. Zolnierze od
chwlle zwi<jzane z, jak 10 wiel dali salw~ honorowq. RW AWS 
okreslalo, odzyskaniem wolno zorganlzowal uroczystosci nad sci. Wkrq. Ich punklem eentralnyrn 

Na koniec krotka inlorrnacja 0 byla uroczysta msza sw.uroczystosclach w dniu Oprocz os6b z parafii w Cieksy
15.V111.1999 r w naszej Gminie. nie wzi~lo w niej udzial wielu Kombalanci nasielscy ze szlan wezasowiczow. Nast~pnie
darem uczestnlczyli we mszy przedstawieiele partii zlozyllSw. w kosciele parafialnym,	 a kwiaiy i zapalili znieze na nloginast(7pnle ztoZyli kwlaly I zapalili lach poleglych znajdujqcych sit;lznlcze na grobach poleglych w na cmentarzach w NasieJsku i 1920 r. przedstawiciele wJadz Cieksynle.samorzqdowych, wojska, strazy AZ. 

Psucin wl~czony do systemu
 
~> 

niczego. Naklada 10 na niq sowym Gminy budujCj w 
nowe ObOWlqzki. Aby sprostac czynie spolecznyrn dodatko
dodatkowym zadaniom straia we pomieszczenia garaio
cy postanowili poprawic wa- we. 

~~p~:rt -...aLr :f:::aIXIOLC>--.gvy 
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10-12.09.	 Jednoczesnie uwodzi zon~ 
"Szkola uwodzenia" prod. kompana. Pozbawiony srod

USA - dramat obyczajowy  k6w do zyela, planow na przy
godz. 17.00. szlosc gangster szykuje plan 

"Osaczeni·' prod. USA - sen zemsty. Rezyseria Brian Hel
sacyjny, godz. 19.00. geland, wystepujcr Mel Gib

17-19.09. son, Gregg Henry. Czas proje
.,Sci(Cl)gany·' komedla prod. kcji 101 min. 

USA godz. 17.00. 
"Godzina zemsty" kryminal

ny prod. USA, godz. 19.00. "Podr6z przedslubna'·. Mlody 
24-26.09. mieszkaniec Nowego Jorku wy
"Podr6i. przedslubna" kome rusza do miaSla Savannah w 

dia prod. USA, godz. 17.00. stanie Georgia, gdzie ma za· 
"Oni" filrn grozy prod. USA, wrze6 zwitjzek ma{zenski ze 

godz. 19.00. sWil narzeczonq. Samalot ulega 
1-3.10. kalastrofie przy starcie a nowo
"Wing Commander"' sensa jorczyk ratuje zycie nieznanej 

cyjny, prod. USA, godz. 17.00. wsp6lpasazerce. Jesl 0 pOCZq
"Mumla·· komedla grozy, lek caleJ seril nieszcz~sc 

prod. USA, godz. 19.00.	 opoiniajt:!cych podr6i. Reiyse
ria Bronwen Hughes, wyst~pu· 
jq: Sandra Bullock, Ben Aflleck. 

..Szkola uwodzenia". Dramat Czas projekcji 102 min. 
obyczajowy. Uwsp61czesniona 
wersia "Niebezpiecznych 
zwiazk6w" Choderlosa de Lac "Oni". SZkola srednia w pro
losa. Uczen szkoly srednlej za wlncjonalnym miescie przezy
klada sit;! ze swojq kolezankq Z8 wa klopOly linansowe. Nauczy
uda mu sir;< uwies6 c6rk~ nowe cielka literatury n8 prozno prosi 
go dyrektora szkoly. Rezysena: o dotacjl;', by n ogla prowadzic 
Roger Kum. Wystt;lpujq: Sarah k61ko dramatyczne. 8ardziej 
Michelle Gellar, Ryan Phillippe. energiczny Jest lrener sZkolnej 
Czas projekcji - 95 mill druzyny futbolowej - gdy spoty

ka sil;' z odmowq pani dyrektor 
slosuje srodki przymusu. Jest 

,.Osaczeni". Robert MacDou nieludzki - i nie lylko w sensie 
gal (Sean Connery) cieszy si~ przenosnym Reiyseria: Roben 
reputacjq najwi~kszego zlodzle· Rodrigez, wySIt;!pujq: Jordana 
ja dziel sZt.LJkl. Kiedy w Nowyrn Brewsler, Clea DuVall. Czas 
Jorku zostaje skradz10ny obraz projekeji 107 min. 
Rernbrandla. wszystkie dowody 
wskazuJCl wlasnie na nlego. 
Pit;lkna panl deteklyw z. ageneji "Wing Commander"'. Ekrani
ubezpieczeniowej zaczyna po zacja popularnej gry kompute
dqiac lego sladem. Rezysena rowe). Akcja loczy sie w roku 
Jom Amiel, wyst~pujCj - Sean 2654. Cywilizaeji ziemskieJ za
Connery. Ca1herine Zeta·Jo graza Inwazja kosmilow. Kala
nes. Czas projekcji 112 min. strofie zapoblec moge jedynie 

trzej mlodzi piloci z elilarnego 
szwadronu miedzygwiezdnego. 

"Sci(q)gany" Swialowej sla Jego dow6dcq jesl pi~kna ko
VIIY skrzypek ulega urokorn pi~k bieta, obdarzona niezwyklq in
nej kobiety. Romans jest jednak tuicjq i charyzmq. Rezyseria: 
pulapkq: uwodzicielka morduje Alan Rudolph. wystepu}<l: Bruce 
swojego m~ia - i rzuca podej Willi ,Nick Nolle. Czas projekcji 
rzenia na kochanka. Skrzypek 110min. 
zostaje skazany na karl;' smier
ci. ale wypadek uliczny w Irakeie
 
lransportu umozliwia mu uciecz "Mumia··. Komedia grozy kt6

kt;!. Od lego momentu sClgac go rej akcja rozpoczyna si~ w sla

b~dzie zapalony Iropiciel • sze rozytnym Egipcie. Kaplan Ozy

ryt tederalny .. Rezyserla Pat rysa sprzeniewierza sie farao

Proft, wystl;'pujq: Leslie Nielsen, nowi, zostaje zywcem zabal

Richard Crenna. Czas projekcji samowany i zamknl~ty w
 
85 min, sLezelnym sarkolagu. Trzy ty


siqee lat pozniej do jego grobu 
docierajq poszuk;wacze skar

"Godzina zernsty". Dwaj zlo bow - oraz wyprawa uczonych 
dzieje napadajCj na samochOd egiptologow. Mumia wydostaje 
chinskictl gangster6w i kradnCj sl~ z zamkni~cia i pragnie wy
pieniqdze lup okazuje si~ nie wrze6 zemslt;l na rodzaju ludz
wielki. Gdy nadcl10dzi chwila kim. Rezyseria: Stepl,en SOITl

podzialu zysku jeden z napast mers, wysl~pujq: Brendan Fra
nik6w pr6buje zabic swojego ser, Rachel Weisz. Czas proje
kolege i zatrzymac caly {Up. kcji 125 min. 
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STV. 1111 

ZARZAD MIEJSKI W NASIELSKU 

OGlASZA 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA 

ZARZI\DU GOSPODARKI
 
KOMUNALNEJ
 

I MIESZKANIOWEJ
 
W NASIELSKU
 

Wymagane kwalifikacje: 
- preferowane wyksztalcenie wyzsze, 
- wiek preferowany do 50 lal, 
- preferowane stale zamieszkanie na terenie gminy 

Nasielsk, 
- 5-lelni stai: pracy na stanowisku kierowniczym, 
- znajomasc problematyki komunalnej. 
Zgloszenia kandydatow powinny zawierac koncepcjt;) 

funkcjonowania Zarzqdu Gospodarki Komunalnej i Mie
sZkaniowej oraz jego restrul<turyzacj~. 

Oferty naleiy skladac do dnia 22 wrzesnia 1999 roku 
do gOdz. 10-tej w pokoju nr 10 Urz~du Miejskiego w 
Nasielsl<u. 

Otwarcie afert nastClpi w dniu 22 wrzesnia 1999 roku 0 

gadz. 13-tej. 

~---------- ----T--.------.----,------ ... ~--. 
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Komisanal Policii· tel. 997. 691-22-0 ,691-23-77 
OchotnJcza Straz Pozarna - tel. 998, 691·22-88 
Pogotowle RaiUnkowe - el. 999. 692-26-11 
Pogotowie Gazowe - tel. 691-22-22 
Pagotowle Energetyczne - leI. 691-24-21 (po godz. 15,00 Plorisk - t I. 

662-26·45) 
Zglaszanie LJszkodzeri tele onicznYCh 924 

Dyzury nasielskich aptek 
Apte a mgr Gedlewskiej, ui. Klliriskiego czynna codzlennle w godz. 8.00

18.00, w sobotyw godz. 8.00-16.00. wniedziele i swifi!ta wgodz. 10.00-13.00 
dyzuruje w dniach: 8-13.09; 7-21.09; 28-30.09. 

Apteka "Amika" mgr SWlgoniak. ul. Rynek CZYnna COdzlenl1le w godz 
8.00-17.00, wI. I pt. W godz. 7.30-17.00. W soboty \V gedz. 8.00-16.00, w 
nJedzlsle I SWlfilta w godz 10.00-13.00, dyzurUje w dnlach: 2-7.09: 14-16.09: 
22-27.09. 

Lekarze przychodm Rejonowej w Nasielsku przyjmu]'1 pacjentDV/ od po
niedzialku do piqtku w godz. 7.30-17.30 W kazdq sobotl;l pacjenci z rejonu 
Nasielska I Piescir6g przyjmowanl Sq w naglych przypadkach: 

- w Osrodku Zdrowia w Piescirogach w godz. 8.00-10.00, 
. W Przychodni Rejonowej w Nasielsku Vol godz 11.00·13.00 

Stacja Opieki - Centrum Piel~gniarstwa Rodzinnego 
"Caritas" Dieeezji P\oekieJ 

Gabinet zabiegowy w "Starel Plebanii". ul Zwirki i Wigury 5 tel. 693-14-28. 
czynny jest od pomedzialku do piqlku w godz. 7.30-19.00. W soboty, nle
dziele i sWlfilta czynny ,es w godz. 8.00-1000 I 16.00-18.00 

Telekomunikacja Polska 
RoznlDwnica TP SA c:zy na jest w dni powszednie I w pracujqce soboty 

wgodz, 7.00-21.00, IN wolne obolywgedz 8.00·14.00. W nledzielewgodz. 
9,00'11 00. 

Poezta Polska 
U zqd Pocztowy Nasielsk-1 ezynny J st w ani powszednle w pracuj'1ce 

soboty w godz. 8,00-18.00. W soboty w godz. 8.00-13.00. W niedziele urzqd 
pocztowy jest nieczynny. 

MOTOR-VOYAGER l
 
oferuie : 

- Rewelocyjny system mantoiu inslolacji do wody, 
c w.u i c.o. 

- Najwyzszej iakosci przewody i rury do kanolizacii, 
przesylu wody i gozu 

- Nowoczesne systemy orynnowania 
- Estelyczne, ener90oszcz~ne piece do c o. no goz, 

Propan, alei I wiszqce, s.lojqce I 
- Nawoczesne urzqdzenio wentylacyjne z odzyskiem 

ciepla i klimatyzocyjne 
- Przy?omowe oczyszczalnie sciek6w z aprobotq 

1.0 S. - Warszowa 
- Inne urzqdzenio i moteriafy 

[)Ot<-a.c1ztwOj cf8~W/~ hfO/ftai 
poszukujemy do wspolpracy instalotorow 

Zopewniamy szkolenia 
Zapraszamy do punktow sprzedaiy 

Les!aw Lisiecki 

Pultusk, ul. 3 Maja 12 tel. 692 S9 41 
Nasielsk, ul.Kilinskiego 6 tel. 0·604168012 

biostymulacyj ym
usuwanie ptyt i 
i kamienia naz~ ne 

, 

Dni prlyj~c:	 pouiedzialek 1700. 2000 I 
sroda i 

Zapisy pod nf tel. (0-23) 691 27 57 IL (0-23) 69312 15 I 
~.·'h~_'_"__	 _~j 
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Pakiety ubezpieczeniowe
 
Ubezpieczenla pakietowe AC + OC + NW 

samochod6w nowych. rocznych i dwu letl1lch. 
WARTA pakiet - wszystkie modele FIATA. 

OPLA, SKODY. 
DAEWOO pakiet - wszystl<.ie modele DAEWOO, 

CITROEN 15, BERLINGO. 

Agencja ubezpieczeniowa Jl1aciej tv!odzelelVski 
Nasielsk. ul.Kilirisklego 10 ( Urzad Mlejskl ) 

tel. 691 25 1.8, 691. 26 64 

I ARK I KOSIARKI 
rB1Hus varna e~T~"\IJ! 

• ~£~ ~~)~ft 

Sprzedai, Naprawa, Gwarancja 
ZdzJsIow Plelrzak, 05· J91 NasttJsk, Sle1lnl<;o 51 1e1. 69 12 303 

e.""rVI"~OOIAumoA~1
WIZJA 

Nasielsk, ul.Warszawska 18 A, tel. 69309 84 

ROBOTY Z EM,,)
 

uS~~'~'~JI~i~~N:~~i~~~iw~e~:T~tra
 
Piasek, zwir, pospolka, wykopy, niwelacja terenu, 
WYWOZ ziemi. gruzu. przeciski itu, 
Nnsielsl?, Ill. J(,,"p/~{I 19 fef.6912·133 

0-602432338 

* Sprzedam dzialki budowlane w Nasielsku. 
tel. (0-22) 7745634. 

r Zamieni£j1 mieszkanie sp61dzielcze M5
 
- 73 m2, na mniejsze (I plf!tro ).
 
Wiadomosc: tel. 691 29 06.
 

" .,". 

510D 
*Z<IIproszenl<ll n<ll wesel<l i Inne ok<llzje

*etykiety n<l wodk~ weseln<1
*n<lldruki n<ll tk<llnin<lch (koszulk<llch) 

Pawel BoCZkoUJSki 
Nasielsk, ul.Broniewskiego 20 • tel. 691 2775 

CENY OGLOSZEN w Zyciu Nasielska 

1. Ogloszenia.drobne (slovme) - tylko dla ,?s6b 
fizycznych nle prowndzqcych dZlalalnoscl go
spodarczej ~ 1,00 ztl1 stoyvo .. 

2. Ogloszenla pov,"ierzchniowe (naJmnl8Jszy 
modul reklamowy =1/16 strony) 

~ 600,00 zJl cata st,rona 
Stosujemt, bonifikaty (dot. p-tu 2) In.: 

za 2 edycje - 15 Yo 
za 3 edyc]8 - 20 % 
za 4 Iwl$ceJ edycji 25 % 
oraz tZW. dodatkowGj ulg$ "dla slalego Klien!a 'l 
tzn. za ponowne umleszczenie reklamy w "ZN ,1 

takiej snmej - 10% 
b i~nej r~~lamytejfirmV5%. ..~Igil bonlflkaty nle wykruczaJq Sl~ wzaJemnle. 

Jednoczesnie informujemy. ze podziEf~ 
kowan'a, gratulacje, oraz kondolencJe 
i nekrologl przyjmujemy za mnlejsZq odplat
nosciq tj.: 20,00 zl za moduli /16 strony. 



vV'WrJ .. 

T"'ffl dawn~ 
M£"AJ£A~ 

~ MATERIAl
 
BUDOWLA E
 

CEMENT, WAPNO,PUSTAKI
 
CEG~A KLINKIEROWA
 

STVROPIAN, STVROSUPREMA
 
WE~NA MINERALNA, PAPA
 

OTWORV I OSCI EZNICE
 

NAWOZY SZTUCZNE
 
R szard B skiewicz 
No~lelsk, ul.Nowa WieS 27, tel. 69 2892 

GAZOWE NAPRAWY) INSTALACjA 
GAZOWYCH URZADZEN CRZEWCZYCH 

ORAZ HANDEL MAT. BUDOWLANYMI 
- Sprzedai podjvzew?-czy do wody, kot~6w 

co. gazowycn , oleJowychl osprzt;tu tj.." 
zbio~niki o7~ju, gazu pfynnego, wkfady 
kommowe , 'nne. 

- Sprzedai i montai automatyki 
- niis~e k~szty ogrzew~nia ! 

- Naprawy gwarancy)ne.' pogwarancy)ne, 
przeglqdy I konserwacle. 

- Autoryzowany ser\lvis firm jak: TERMFJ;. 
DOM-GAZ STiEBELfLTRON - HYDRu 
THERMI SAUNIER DUVALl VA/HANJ; 
STEGGI.ES 

Stanislaw Wifckowski 
06-130 Nasielsk, ul.Starzynskiego 4 0, rn.6 

tel. (0-23) 6912347 



Pilka nozna
 
Na POCZq ku sJerpnia rozpo

cz~a rozgrywkl IV IIga pilkar
ska. w kl6rej uczeslniczq pilka
rze Zbika. 

W dotychczas rozegranych 
meczach uzyskali onl nastf;pu
iqce wyniki: z Tt;lczq Plorisk 1:2, 

z Olimpiq Zambr6w 4:0. ze 
Spanq August6w 0:2. z Soko
lem Sok61ka 1: 1, z Dobrym MI 
stem 0: 1 i Mamramy Gizycko 
7:0_ 

Z dorobkiem 7 punkt· Zbik 
zajmuje 11 miejsce w tabeli. 

Tellis s tolovvy
 
Nas/elska hala sponowa wlq

Gzyla si~ na dobre w nun zYGia 
sportoweao woiew6dztwa ma
zowieckle-g . 

W pierwszych d 11ach wrzes
nia odby! sifil I Wojew6dzkl Tur
nieJ KlasyfikacYJny nowego se
zanu 'I enisle stolowym kade
o I kade ek. a starCle slan~o 
76 zawodnlk6w I zawodnlczek z 
Warszawy, Radomia, Siedlec, 
Placka. Ciechanowa. Ostrolf;ki I 
wielu Jeszcze mnych malych os

rodkow, a stawkq ego IUrnlejU 
bylo zakwalifikowanie siC;) na lur
nlej og61nopalski, kt6ry z dwa 
tygodnie zostanie rozegrany w 
Goansku. 

Wsr6d kadelek zwycit;lzyla 
Edyta Wr6blewska z Zuromlna 
przed Agatq Dqbr6wkq z Nada
rzyna, a sr6d chlopc6vr Pia r 
Rozycki z Warszawy przed Hu
bertem Kallnskim z Piaseczna. 
Cala czworka wezmie udzlal w 
lurnieju og61nopolskl 

I 
~ 
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Krzyzowka nr 9/99 
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Znaczenie hasel: 

Poziomo: A-1 - dekada. C-1 - zamysl, inicjatywa, pomysl. 
D-2 - wezwanie, D-8 - staropolski, sredniowleczny student. 
E-1 - czarodziej, E-5 - eksportowy wyr6b z Kuby, E-12 
popularne imi~ rosyjskje (kobiece), F-6 - inaczej: klatka pier
siowa, G-1 - afrykanski ptak z rodziny bodan6w z workiem 
pod dziobem, G-9 - popularny samoch6d prod. NRD, H-2 
wyscig zagl6wek, 1- - przyznawana corocznie nagroda ame
rykariskie' Akademii Filmowej, 1-7 - kolor wOjskowego un 
duru, 1-13 - resztka papierosa, J-4 - inaczer rodzaj, gatunek, 
J-10 - choroba z krostami (...wietrzna lub .,krowianka"), K-1 
Polska dqz do mej, K-6 - jednostka powierzchni (amerykari 
ska), K-13 - grecka boginl Ziemi, L-6 - postawa charakteryzu
jqca snoba. l-1 - c ~sc ucha odpowiadajqca za zmysl r6w
n wagi, L- - sta gotowosci do akcji zespolowej, M-5 
osoba legitymuiCjca si~ np. dokumentem, N-' - ial. smutek 
po smierci blisklej osoby. N-11 - najmniejsza cZqsteczka 
atomu_ 

Pionowo: l-E - aktor grajqcy gestami i mlmikq. 1- - kolor 
piaskowoi61ty, 2-A - np_ polarna swieci za kolem polarnym, 
2-G - zbrojownia. 3-C - czasomierz, 4-A - sluchacz sZkoly 
podoficerskiej, 4-G - przyslowl: "nogCj zamiata". 5-G 
maczej: sz.erokie umiE;lsnione ramlona, 5-L - czlowiek popisu
jqcy si~ swymi, zwykle powierzchownymi wladomosciaml w 
modnej aktual nie dziedzinie. 6-A - dawn _- zaklad 0 charakte
rze wychowawczo-naukowym lub dobroczynnym, 6-J . ogar
nia IUdzl w momencie zagroienia lub katastroly, 7-E - styl W 

budownict vie wystE;lpujqcy w sredniowieczu, 7-K - surowiec 
do produkcji kokainy, 8-A - masa jakiegos przedmiotu, 8-1 
znak rodowy szlachcica, 9-C - jedna z wielu w atmoslerze 
ziemskiej (ozonosfera. lub inna) powlok, 9-L - otrzymales go 
na chrzde sw., 1O-A - niejednokrotnie polecialo w ponczosze, 
10-1 - wiklinowy du.ly pojemnik na zakupy. l1-F - pop. 
inlormacja zawarta na lasmie magnetofonowej lub p!ycle 
CD., 1-L - zielona galqzka symbolizujqca zbliia]qcq si~ 

wiosn~. 12-L - kr61 zwierzqt, 13-A - obchodzi swoje SWH;lto 
12.VIIi. 13-1 - inaczej: dZlalka budowlana. 4-G - lasciClel 
Arki z Biblii. 5-A· wytwornls dandys, 15-1 - prof. Kotarbmskl 
napisal ,.0 dobrej robode". 

Rozwiqzame krzyi6wkl - tylko hasla parzys e (np. A2, 2-B) 
prosimy nadsylac do dn. .10.99 r. 

Rozwiqzaniem krzyiowki nr 7/99 bylo haslo-przyslowie: 
"Kaidy jest kowalem swoJego los '''. 

agrod~ piem~inq wyloswala p. Grazyna Majos z Warsza
wy. Serdecznie gratulujemy_ 

4Wiii1~ NASIEL 

Zesp61 redaJ<CYlny:
 
A Kordula ...,;kl, M. Tyc. A. Slamlfowsk, Icd<lk1~ MC2clny, A. Zaw:lt1z I, i , WaslCrzyru;kl.
 
Zdjl;;t:!a; T. ZawRdv,1. PIOJokl wlnlCty 0",7 slrona rckl::JnlOwa M. Grubeckl.
 
AdIP9 Aedakcjl:
 
K,no" Na" \ s Is u. uL KoSci'" zk. 12. ICI. 69-\ 2- 43
 
Sk~1.11Iaman'" kompu1cr a: ..GRAFIKA" Ciecha . W 5,kO/$k)(:9O 4<1,'4. lei 672- --82
 
D,uk- Zaklad WydawnlC2(}-Poltgra1lCZr'ly ..ARJADA" s.~ CIOChanOw, ul. RooolnJl'.z.a 5, lei n. 67 -':7-73
KA	 Redakcja nle z.'.vraca '"kSl0W "'0 zamowlonych OUlL zaslrzega S bit" pr<JWO Ich ranagow"nia I sklacan'il 
Rc .,Kqa no da za Ircst rekldm. 

JlYCIE 


