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Pochwalony, pochwalon)" Dobry Ojciec Bog nasz Pan 
ZebraliSmy z pola plony, opustoszat liemi Ian. 
DZi~kujemy Ci 0 Boze, za coroczny Tw6j cud 
Zes rozmnoiyl w potu zboie, by nakarmic nas, Tw6j Iud 
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Tytu! brzml groznie. I do staje si~ szczeg61nie niebez
brze, bo problem, ktory kolej pieczna wczesnC) jesieniq. Nie 
ny Jut raz poruszamy na la dostrzegajCj. te dzieri staje si~ 

mach naszego pisma, tak wla coraz kr6tszy i wczesniej za
snie wyglqda. I nie pomogly pada zmrok. C1eple wieczory 
dotychczasowe prosby i apele zach€;lcajCj do rowerowych 
o rozwag~ i zachowanie zdro spotkan z r6wiesnikaml i re
wego rozsqdku. Wr~cz prze kreacyjnych przejaidzek. I 
ciwnie. zjawisko zatacza co Jest to godne pochwaly. Nale
raz szersze kr~gi, a zlowrogi zy jednak pami~tac 0 wymo
oddech potencjalnego nie gach zwiqzanych z bezpie
szcz~scia staje si~ coraz bar czenstwem ruchu drogowego. 
dziej odczuwalny. Podstawowym zas I,vyrnogiem 

Problemern tym jest sposob
 
poruszania si~ rowerzyst6w
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NI ZAMHU NISIELSKIM
 
Ten tytul opowiescl Anny tu lye, numerow gazetkl, 

Zielinskiej towarzyszyl ezy w kl6rych drukowallsmy 
elnikom "Zycia Nasielska" w odcinkach opawiesc Anny 
przez ponad pl£;cdziesiqt ZielinskleJ "Na zamku nasiel
miesif;lcy. Informowalismy, skim". 
ze dla tych najwierniejszych Milo nam doniesc, ie Iyml 
przygotowalismy niespodzia najwierniejszymi. a jedno
nk~. Trzy wycii?te komplety czesnie najszybszyml czy
odcink6w opowiesci zostaly 1elnikaml okazali si~ p.p.: 
oprawione w renomowaneJ Jadwiga Kopczynska, Zolla 
tinnie introligatorstwa arty Zuk i Longin Rucinski Gra
stycznego panstwa Jolanty tulujemy. 0 sposoble prze
I Jana Jakubiak6w z Warsza kazania upominku powlado
wy i przybraly postac efek mimy Paristwa w odpowied
townej ksiqzeczki. Warun nim czasie. Planujemy, ie 
kiem otrzymania upominku maze to nastqpi6 w czasie· 
w postaci tej wlasnie ksiq uroczystosci zwjqzanych z 
z ezki bylo jak najszybsze obchodami 50-tej rocznicy 
okazanie w redakcjl komple- powstania naszej blbliotekl 

We wrzesniowym nume
rze "Zycia Nasielska" infor
mowaJlsmy 0 przygotowa
niac do generalnych po
rz~dk6w w miescie i wio
skach w caleJ naszej 9 inie. 
Zach~calismy do wzi~cia 

udzialu w mi~dzynarodowej 

akcji zwanej "Sprzqtanie 
Swiata". Zostala 0 a prze
prowadzona w dniach 17
-19 wrzeSnia. Czy spelnil 
oczekiwania organiza1or6w? 
Uczclwie trzeba powiedziec. 
ze i tak, 1nie. Tak, bo zebra
no naprawdEil duzq ilosc od
pad6w. Tak, bo w ake)i wzilil
fa udziat znaczna CZfilSC spo

leczenstwa naszej gminy. 
Nie, bo zaraz nas1~pnego 

dnia pOjawily si~ nowe smle
ci i to cz~sto w tych samych 
miejscach, w ktorych zbiera
no Je kilka godzin wczesniej. 
COZ. nie wszyscy jeszcz ro
ZlJmiejq, ze zagrozenlem dla 
naszego srodowiska Jest nle 
tylko przemysl, ale i to, co 
"produ uje" kazdy z nas. 
czyli odpady. I dlatego winny 
bye one W odpowiedni spo
sob zagospodarowane, a 
przynajmniej umieszczone 
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Docelowo zatrudnialby ok. 30 
os6b. Zastanawiano si~ nad tere
nem, jakl motna byloby zapropo
nowae inwestorowi. 

We wrzesniu Zarzqd Miejski 
obradowal czterokrOlnie. PielWsze 
posiedzenie odbylo 5i,? 6smego 
wrzeSnia. Rozpatrywano 03 nim 
podania, wnioski i OOwolania mie
szkanc6w gmil1y skierowane do 
Zarzqdu. Na POCZqlku dyskutowa
no na lemal gazylikacji miaste. Ge
neralnego rozwiCjzania wymaga 
spos6b finansowania inweslycji 
z tym zwi<jzanych. Owoje mie
szkaric6w miasta zwr6cilo si,? 0 do
finansowanie przylCjczy gazowych. 
W obydwu przypadkach sprawlll 
postanowiono potraktowac indvwi· 
dualnie (w stosunku do og6lne( za· 
sady finansowania) i doiinansowac 
wykonanie przylqczy kwotami po 
500 zl. POfuszono tei problem 
przy!<jczy gazowych do 5 budyn· 
kow na ul. Polnei· Poslanowiono 
wspom6c Winwestycj'7 poprzez je) 
dofinansowanie do linii rozgranj
czajClcych. Trzeciq sprawCj w tej 
kweslii byla informacja gazowni, ie 
w roku przyszlym przewiduje si'1 
wsp6!finansowanie z gmin<j przylq· 
cZOf gazowych. Postanowiono w e' 
sytuacji ZglOSIC do gazowni Chli!C 
wsp61nej inweslycji w Siennicy 
Oraz na ulicach: Nowa Wies, War' 
szawska, leSna. 

Pracownik Urz~du zajmujqcy si~ 
inweslycJami w gmlllle omowil 
spraw,? budowy kanalizacji na 
Osiedlu Pilsudskiego I, Skanalizo· 
wane zostanq 104 budynki. Przewi· 
duie sil;, ie koszt przylqczy Illoze 
bye dofinansowany kwotCj 300 zl, 
platne po przedslawieniu rachunku. 

W kolejnym punkcie rozpalrzono 
dwie sprawy z dziedzlny gospodar· 
ki kOlllunalnej. ZGKiM przedSlawil 
szacunkowy koszt kanalizacji sani
tarnej zewn'illrznej i przylqcza we· 
dociqgewego do posesji p%ione] 
przy ul. Wqskiej. Sq to urzqdzenla 
niezbl<dne do urzqdzelll8 szalelu 
mie)skiege, W chwili ebecnej funk
cjonujq dwa sanitariaty przenoSne. 
Sq one dzieriawiene (1400 zl mie
sil;lcznie). Nie jesl 10 rozwiqzanie 
najlepsze. Czlonkowie Zarzqdu by· 
Ii zgodni, ie naleiy przyzna6 pie· 
niqdze zgodnie z sugesliq ZGKiM. 
Instytucja la zwr6cila si,? lei 
z prosbq 0 wyasygnowanie srad
k6w finansowych na zabezpiecze· 
nie lechniczne SUW i Oczyszczal. 
ni Sciek6w. Zarz<jdzenie Wojewo
dy Mazowieckiego z 29 lipea br. 
obliguje wlaScicieli tego lypu pia· 
cowek do ich pe!nego zabezpie
czenia, Pr:2ewiduje sil; zlecenie te
go zadania firmie ochroniarskiej. 

Przedsi~biorstwo Produkcyjno· 
Handlowo-Uslugowe Jan-Pol ~. 

dqce zakladem pracy chronionej 
zwr6cito sil;l z prosbq 0 wyrazenie 
zgody, aby w przypadku zakupu 
przez nie cz,?sci nieruchomoscl po. 
loionej w Siennicy moglo przezna
czye cz~sc budynkU administracyi· 
nego z wzorcowniCj na pomie
szczenia mieszkalne. Urzqd nie 
jesl wlascicielem nieruchomosci. 
ale wyda lakq zgOO~ pod warun· 
kiem pozytywnej opinii nadzoru bu
dowlanego. 

Ponadto przedyskutowano na
st\lpujqce problemy' a) kotlowni 
w SP w Popowie Borowym 
(w chwili ebecnej brak pieni'?dZOf; 
gdy blildq rozpocznie Sl~ inwesty· 
cj~); b) lokali uzytkowych (problem, 
czy sprzedac w przetargu nie09ra
niczonym, czy sprzedac obecnvm 
uiytkownikem na zasadzie pierWo, 
kupu CZOf w O961e nie sprzedawac, 
a tylko dzieriawl(~ - rozstrzygnle 
Rada na najbliiszej sesil). W tei 
sprawie nie zmieniono deCYZ11 do
tycZijcej lokalu przy ul. Kilinskiego, 
o co wnosila Z31nteresowana lym 
tematem osoba; c) waf~salqcych 

si~ bezpanskich psow (postano
wiono spotkat si~ z przedstawlcle· 
lami Towarzystwa Oplekl nad Zwie
rZ,?lami). 

Wniosek mieszkanc6w z ul. 
Warszawskiei 3 z prosbq 0 Inter
wencl/il w sprawie naprawy dachu 
i olelt'? firmy AGATOM IV sprawle 
seleklywnej zbi6rki odpad6w i ut)lli
zacji smieci przekazano do ZarzCj
du Gospodarki KomunalneJ. 
W koncowej cz,?sci posiedzenls 
rozpalrywal1o problemy zwiqzal1e 
z planami wodociqgowsnia IIIsi 
Chrcynno, Krzyczki i Popowo. 

* * * 
Drugie W lym miesJqcu posle

dzenie odbylo si\t 15 wrzesnia. 
W pielWsZOfm punkcie obrad dys· 
kutowal1o nad sprawami organiza
cyjnymi zwi,!zanym: z funkqono
waniem poradni do rozwiqzywania 
problem6w alkoholowych. W kolej· 
nym punkcie obrad p. Slawomir 
Uminski zloiyl propozycjfil upi~k
szenia Nasielska rzeibami ielbe
tonowymi. W dyskusji nad tq spra
w'! m6wiono m.ln. 0 potrzebie 
i moiliwoSciach zatrudnienia odpo
wiedniej osoby, aby dbala 0 estety
k~ miasta. 

Problemy Iinansowe gminy 
przedstawila pani Skarbnik. Poin· 
formowala zebranych, ie Regio· 
nalna Izba Obrachunkowa (RIO) 
w Warszawie wydala pozytywnq 
opinl~ dotycz,!c<! informacji Zarzq' 
du Miejskiego 0 stanie wykonania 
budZetu gminy za I p61rocze 1999 
r. Pozytywna byla lei. opinia tej in· 
stytucji dotyczqca ooony moiliwo· 
sci splety przez gmin$ poiyczkl 
w wysokosci 300 tys. zl. 0 takq po. 
iyczk~ ubiega si~ Zarzqd Miejski 
w Wojew6dzkim Funduszu Ochre
ny Srodowiska i Gospodarl<i WOO
nej. W sprawach finansowych Za· 
rZqd zapoznat sil; z kosztami do
woienia dzieci do szk6L Potrzeba 
100 tys. zl. Otrlymane przez gmi· 
nli! pieniqdze na gimnazja I ro:zbu· 
dow~ Zespolu Szk6! nr 1 tytko 
w minimalnym procencie pokrywa· 
ii:j potrzeby. Trzeba szukac rozwii:j' 
zan radykalnych. 

o moiliwoSciach pozyskania no
wych miejsc pracy poinformowal 
zebranych Burmlstrz. Wlasciciel 
Polmozbytu z legionowa chclalby 
na lerenie Nasielska zbudowac sa· 
Ion samochodowy I slacj/il obstugl. 

KoleJny punkt pos\'J[,?cony by! 
sprawie budowy oczyszczalni. 
Przewiduje si\l og!oszenie przetar
gu dwustopniowego. Zasi~gnit;lto 
w lej sprawie opinii architel<ta 
Urz~du Zam6wien PUblicznych. 
W ma;u przyszlego roku planowa
ne jest rozpoczl;lcie inweslycji. Na 
nalblizszym posiedzeniu Zarzi:jdu 
Burmistrz przedslawi uwarunko
wania prawne zwiazane z realiza· 
cj,! lej inweslycji. Nad tymi proble
mami dyskutewano tei W oSlatnim 
punkcie posiedzenta, Przybyl na 
nle pan Michal 'N6jciak - wicepre
zes Agencji RestrukturyzaCji i Mo
demlzacjl Rallllctwa. W swym wy
slCjptenlu m6wil 0 warunkach, na 
jakich moie bye udzielona pomec 
z jego Insty1ucji. Zwr6ci! uwagfil na 
wlasciwe przygotowanle i umoly' 
\Vowanie wniosk6w. ProJekt acry' 
szczalni mUSi przewidywac spel
nienie wSZOfstkich warunk6w doty
cZqcych ochrony srodowiska 
Waine jest OOpowiednle przygoto· 
wan Ie dokumen16w Nie widzi 
wi~kszych klopot6w z uzyskanrem 
odpowiedniego kredytu, Budowa 
oczyszczalni jest InweslyCJ'l bar
dzo kosz10wnCj. Zarzqd zabiega 
o pozyskanie odpowiednich srod
k6w. Wnioski 0 dofinansowanie 
zloiono do Narodowego i Woje· 
~6dzkiego Funduszu Ochrony 
Srodowiska. 

W dalszej cz~sci ZarZqd Miejski 
poZ'ft'jwnte uslosunkowal sllil do 
wniosku Stowarzyszenia Przedw 
Przemocy w Rodzinie 0 poparcie 
zamierzen IV sprawle utworzenia 
na terenle neszej gminy placowkl 
leczenia odwykowego. 

Na posiedzeniu tym dyskUlowa· 
no lei 0 problemach zwiqzanych 
z dZlalalnoSciq Zarz<jdu Gespodar· 
kl Komunalnej i Mieszkaniowej. Te
matem dyskusji byly sprawy kadro-

Sl~.. Z
 
we. M6wiono tei 0 klerewaniu fir· 
mq W okresle wakalu na stanoWI
sku dyrektora. 

22 wrzesnia odbylo si~ trzecle 
w tym miesiqcu posiedzenie Zarzq· 
duo Przedmtolem obrad byta spra· 
wa wyboru dyrektora Zarzqdu Go
spodarki KomunalneJ I Mieszkanlo' 
weJ. WczeSniej zOSlaJ ogloszony 
konkurs na to slanowisko. Oferty 
zloiylo 7 osob. Umano, ie trzy 
z nich nie spelniajq wymog6w for
malnych. W drugiej cZ,?Sci wyslu· 
chano koncepcji kierowania firm~ 
Przedstawlly Ie 4 zakwahfikowane 
do lego elapu o~oby, Do ostatecz· 
nego rozslrzygni~cla wybrano 
dw6ch olerenCo....... Ich oferty, zda
niem czfonk6w Zarzqdu rokowaly 
nadzleje na wlasCtwe Klerowanle 
firm'l. W glosowaniu naJwl~ceJ 
punkl6w uzyskal pan WOjciect 
Slerzpulowskl, dotychczasowy dy
rekler SKR-u. Jemu lez postane· 
wiono powierzyc klerowanle ZG
KiM-em, 

" " * 
Na ostalnim wrzeslliowym po

siedzenlu Zarzqdu Miejsklego 
(29.IX) rozpalrywano zarzu!y 
i odwolania dotyczqce wylozonego 
wczesniej projektu zrruan w Mie)
scowym Planie Zagospodarowanla 
Przeslrzennego nad rzeki:j Nasiel· 
nE!. Z osobami wnoszqcymi z8rzUty 
i odwolania postanowieno przepro
wadzic rozmowy. 

IN drugleJ CZ/ilSCI obrad zaJ~lo si~ 
po raz kolejny problernami zwi'lza
nyml z bUdowq ocZOfszczalni scie
k6w. Po wnlkhweJ dyskusjl podl~to 

decyzje 0 wynaj\lclu wyspeqalizo· 
wanej firmy. 1<10ra przeprowadzl 
przetarg dwustopniowy z elemen
tami kwalifikacji wst(;lpnej. 

Wynotowal AZ 

Banki 

9 paidziernika nastqpilo uro
czysts otwarcie nowe90 nasiel
skiego banku. Jest to filia V Qd
dzialu BPH SA w Warszawle. 
PlacDwka rniesci si~ przy ul 
EJektronowej 8/10 I jui. od 11 
sierpnia obsluguje klienl6w. 
W Urz~dzje Miejskim zlokalizo
wano bankomal lego banku. 

Straz 

Jui wkr6tce asp w Nagielsku 
atrzyma ad flrmy Binder (zamra
ialnia) samoch6d poiarniczy 
wysokiej klasy. Poiazd ten b~

dzie sprowadzony z Niemiec. 
W budynku remizy asp zaln

stalowany zoslal nowy system 
alarmowania. Urzqdzenie zosla
10 zakupione ze srodk6w Ko

mendy Powiatowej PSP " No
wym Dworze Maz. DZI~kl niemu 
b~zie moina szybko otrzymac 
z Komendy PowlaloweJ wiado
mosc 0 zais/nialym zdarzeniu 
Z kolei miejscowa stacja obiekto· 
wa moze wywolac za posrednlc
twem pager6w poszczeg61nych 
straiak6w. UrzCjdzen lych nasI 
straiacy jeszcze nle posiadaJ<\, 
ale przewldywany jest ich zakup, 

Wojsko 

W dniach 4-6 pazdziernika 
w Urz~dzie Miejskim przeprowa
dzona zostala rejestraCJa przed
poborowych m~zczyzn rocznika 
1981 z terenl,J miasta I gminy Na~ 
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slelsk. W trakcie jej trwania w in
dywidualnych rozmowach infor
mowano zainteresowanych 0 za
sadach odraczania sluiby woj
skowej oraz 0 dokumentach, ja
kie b?dzie musial posiadac pobo· 
rowy w czasie komisji poborowej. 

Zdrowie 

Ctechanowski Oddzial Maza· 
wieckiej Kasy Chorych poinlor
mowal -:) moiliwosci utworzenia 
w Nasielsku odr~bnego obwodu 
operacyjnego pogotowia ratun
kowego. Ewentualnym rniejscem 
jego lokalizacji bfildzie Osrodek 
Zdrowla, 

Czlonkowle Zarzqdu Miejsklego 
I Komisji Zdrowla przebywali 
w Gllnojeeku, gdzie przeprowadzi
Ii rozmowy z miejscowyml wtadza
rni samorzqdowymi i dyrekcjq Sa
modzielnego Publicznego Zakla
du Opieki Zdrowotnej na temat ich 
doswiadczen w funkcjonowaniu 
samorzqdowej sluiby zdrowia. 
Jak wynlka z uzyskanych informa
cji, z tego roz,viqzania zadowolenl 
S9 i pracownicy sluiby zdrowia 
I pacjenci Podobne rozwiqzanla 
przygotowywane sq w gminach 
powiatu nowodworskiego. 

W klinice WAM w Warszawie 
przy ul. Koszykowej (rOg Chalu
bin skiego) na 4 pi~lrze przyjmujq 
lekarze stomatolodzy zaJmujqCY 
Sifil protetykq. Jes! to wprawdzie 
plac6wka zwiqzana z "munduro
We!" Kasq Chorych, ale przYlmo
wani Sq tei pacjenci nalei<jey do 
Mazowieckiej Kasy Chorych. 
Pracownicy Sq bardzo mill, ja
kosc .,.,ykonywanych prac wyso
ka. Nie potrzeba skierowania. 
Wystarczy dowod osobisty. 

Szko~y 

Doswiadczenia pielWszego 
miesiqca dowozu do szk61 duiej 
grupy dzieei pozwolity na wyciq
gnifilcie pierwszych wnlosk6w. 
Nie wszystko udalo sifil przewj
dziee. ZauwaZone niedociqgni~ 
cia usuwana Sq oa bietqco. 
W chwili obeenej ucznlowie do
woten; Sq 7 autobusami (1 Urz17
du, 5 SKR-u, 1 PKS-u Nowy 
Ow6r M.) oraz przyczapq trakto
rowq. Ten ostalni srodek lokomo
c~ uzywany jest w okolicach Cie
ksyna, Dowoione Sq nim dzieci 
Z lerenu gminy Nowe Miasto. Na
leiq do obwodu szkolnego 
w Cieksynie. Stan dr6g w tej oko· 
liey nie pozwala na uiycie do 
przewoz6w autobus6w. 

Inwestycje miejskie 

Zarzqd Dr6g i Mos!6w Sp. 
z 0.0. w Plonsku przekazal do 

ui:y1ku 150 m chodnika wykona' 
nego z koslki brukowej. Jego 
koszt wynios! 23.000 zl. 

Ten sam wykonawca przeka
zal do uiytku fragment chodnika 
i parkingu przy uL Elektronowej. 
Koszt tej inwestycji wynios! 
14.000 z!. 

Na ul. Staszica trwa budowa 
sieci kanalizacji deszcZQwej i wy. 
mlana chodnika. Wykonawca. in
westycji jest Zarza.d Dr6g i Mo
st6w z Ptonska, 

Na Osiedlu Piisudskiego I Irwa· 
lq prace przy budowie kanaliz8cjl 
sanitarnej. 

Inwestycje wojew6dzkie 
I powiatowe 

Rejon Drogowy VI Nowym 
Dworze Mazowleeklego Zarzqdu 
Drog w Warszawie kontynuuje 
modemizacjfil drogl wOJew6dz
kiej. Nowy chodnik z kostki bru
kowej otrzymala jedna strona uli
cy Kilir'lsklego, Obeenla modemi
zowany jest ehodnik na wI. War
szawskiej. WykonawcCj tych prac 
jest firma z Plonska - Zarzqd 
DrOg I Moslow, W najbliiszym 
czasie modernizowany bfildzie 
odcinek drogi do Warszawy - od 
stae)1 benzynowej do Chrcynna. 
Zadanle to bfildzie realizowala fir
ma z Plonska - PrzedsiE;lbiorstwo 
Robot Drogowo·Mostowych, 

Przetargi 

Rozstrzy9nifilty lostat przetarg 
na poloienie 400 m nawierzchni 
biturnieznej na ul, Krzywej w Mo
gowis. I\oszt !ego przedsi.;wziC
cia wyniesie 57.000 zL Prace wy
kona Przedsi/ilbiorstwo Robot 
Drogowo-Mostowych z Plonska. 

Rozstrzygni~ty zostal przetarg 
na budow{l wodociqQow w Czaj
kaeh, Paulinowie, Nasielsku i Pies
cirogaeh. Prace ZOSlanq wyko
nane do konca roku. 

Wodoci",g na ul. KolejoweJ (Na
slelsk-PieScirogi) '1,ykonywac b/il
dzie firma za Szczytna - Ekowo
drol. mugosc sieei 2604 m, 58 
przyJ'Iezy 0 dlugosci 1521 m. 

WodociCjg w Czajkach takie 
bfildzie wykonywany przez fir
m~ ze Szczylna, Dlugosc sieci 
1020 m, 25 przy/qezy 0 dlugoSci 
298 m. 

Wykonawcq wodociClgu oa ul. 
Pniewska G6rka bfildzie przed
si~biorstwo Zaopatrzenla Rolnic
twa w wod{l- Wodrol z Olsztyna 
(2. siedzibCj w Dywitaeh). Dlugosc 
sieci 2238 m, 16 przyl<\czy 0 dJu
gosci 478 rn. 

Wykonawcq wodociqgu w Pau
Iinowie bl;ldzie ZUW z Mlawy. 
Dlugosc sieci 8813 m, 55 przylq
czy 0 dlugosci 2009 m. 

Zebral AZ_ 

Orodzy Panstwo! 
Pragnfil Panstwu przedstawi6 

tym razem problematyk~ chor6b 
i.yl. a scislej przewleklej mewy
dolnosci iylnej. Ol<azuje si~, ie 
35% pracujqcych zawodowo 
i ponad 50% emery16w w Euro
pie cierpi na te schmzenta, 

W prawidlo-wyeh warunkacll 
i.yly i ich zaSlawki. powi~zl, mi~
snle praeujq razem, aby zapew
nie niezaburzony. harmonijny po
wrcit krwl zylnej do serea, 

W razie zle) pracy Jednego 
z tych element6w doehodzi do 
nadtClsnienia i.ylnego I powsta
nia rozszerzen iyl - iylak6w i in
nyeh objawDw chorobowych. Po
jawiaJq sifil powikJania !ak ostre 
jak zakrzepica iyl, jak I przewle
kle np. zmiany skOrne. 

Czynnikami ryzyka tych cho
r6b Sq: 

- pte6 zenska: 
- waga ciala: 
- styl iycia; 
- dieta: 
- inne np. dziedziczenie, nie

kt6re leki. 
Dziedzicznie uwarunkowana 

sklonnosc do chorab zyl to np. 
zmiany enzymatyczne Ikanki 
Iqeznej, nieprawidlowa budowa 
zastawek iylnych. 

Wifilksze prawdopodobienstwo 
wyst'lpienia choroby u koblet wy
nika z ich konstytuc]i hormonal
nej (progesteron, estrogeny), 
przebytyeh ci(li, sloJqeej pracy 
(przernysl tekstylny. r\lkodzielo. 

praca przy tasmie IIp.), koniecz
nosciq pracy dodatkowej we wla
snym gospodarstwle. uiywaniem 
nieodpowledniego obuwia. 

Osobniey z nadwagq dysponu
jq rnalq silq SSqCq w czasie wde
chu (przepona w pozycji wdeeho
wej) stqd zast6j krwl w ukladzJe 
iylnym dolnej partii ciala, ponad
to z powodu zlyeh nawyk6w zy
wieniowyeh eierpiq na zapareia. 
Skutkuje to sllnym pardem 
w trakde defekacjl ze wzrostem 
elsnienia w jamle brzusznej. 

Mam oadziej~, ie po anallzie 
tych czynnikow ryzyka orientujq 
si~ jui: Panstwo Jakie wskaz6wki 
zdrowotne powinny wZJ<jc pod 
uwagfil osoby z chorobCj albo 
zWi{lkszonym ryzyklem choroby 
iyl. B~dq to: 

- unikanie dlugiego stania IUb 
sledzenla; 

-rueh np. plyv.ranie, ehodzenie 
(pompa mifilsnlowa): 

- odpoezynek l nogaml unie
sionymi powyiej poziomu serea: 

- walka Z OtylOSClq i zaparCla· 
ml (dieta bogatoreSz1kowa, ni
skokaJoryezna) . 

Zapoblega)qc ehorobom zyl 
unikniecie Panstwo nie tylko pro
blem6w kosmetycznych, ale row
nlez ustrzeieeie siQ powiklar'l np_ 
zatorowosci, kt6ra bywa zagro
ieniem zyela, 

I:.atwiej zapobiegac niz leezyt';. 
o ezym przypomilla Panstwll 
Wasz lekarz rodzinny 

Cezary Rusek 

Kronika Policyjna
 

~ w Naslelsku mleszkamec 
naszego miasta W.J. czynnie 
zniewazyt dw6ch mundurowych 
poliejant6w. Dochodzenie prowa
dzl Prokuratura Rejonowa. 

Mieszkaniec Naslelska K.D. 
~ dokonal rozbojlJ I grableiy 
na uczniu Zespolu Szk6/ Zawodo
wych w Nasielsku. Napastnik uzy/ 
sity wobee chlopca I zmusil go do 
oddania bUl6w. kurtki oraz posia
danych przy sobie pienifildzy. Za
iqdal r6wnJei by nast(lpnego 
dnla poszkodowany przyni6s1 mu 
plenlqdze, Uczeri zglosil lak! na· 
padu na polleJfil. W ....'Yniku podjfil
lych dziatari rozb6jnlk zoslal za
lrzymany I rozpoznany przez po
szkodowanego. Sprawa trafi do 
Sqdu Rodzinnego I Nieletnich 
w Pultusku. 

6,09. 2 zlodziei skradto z pa
stwiska w Cegielnl Psuckiej Konia 
wartosci 3000 zl. 
~ w godzlnach wieczar

nych 3 zamaskowanych spraw
cOw wtargn\llo do domu w Kose
wie skqd skradli pienlqdze, biz ute
rilil, rower g6rski. 

Mieszkanlec legionowa K.K. 
wyludzil na podstawie lalszywego 

zaswladczenia 0 zarobkach i za
lrudnieniu rower 96rskl wartosci 
792 zl. 
~ w nacy z posesji przy ul. 

Podmiejskiej zostaly skradzione 3 
rowery g6rskie warlo cI 1500 zl. 

1.2.Q.lL w Mazewie zostala ujaw
niona sprzedai alkoholu z lalszy
wymi znakami akeyzy. Policjanci 
odnaleili 19 blJlelek z falszywq 
akcyzq. 

Nocq 19/20.09. w Cieksynie do
konano wlamania do sklepu GS
u skqd zlodzieje wyniesli alkohol, 
papierosy i inne artykuly 0 niepo
danej przez GS wartoSci. 
~ z parklngu pay staC]l 

PKP w Piescirogach skradziony 
zostal ,.Maluch'· wartosci 3000 zl 

W Cleksynie popelnil samob6j· 
stwo przez powieszenie si~ 24-let
ni mliliczyzna. Nie Sq znane przy
czyny tego desperacKiego kroku. 

Nocq 22123,09. dokonano wla
mania do garaiu na poses)1 przy 
ul. Stoneeznei skCld po znlszcze
nlu wbezpieezen skradzlono 'ma
lucha" wartoscI 8000 zl. 
~ z budynku staCJi PKP 

nieznany sprawca skradl rower 
g6rski wartosci 450 zl. 



I Dekanalne dozYnki
 
Wrzesien to czas dozynek, a dozynki, w tradycjl lud6w slo

wiansklch, to uroczystosci ZWlqZane z zakonczeniem zniw. 
Gl6wnym Ich momentem iest wr~czenie gospodarzowi wierica 
symbolizujqcego roczny plan. W naszym polskim obyczaju go
spodarzem polskiego iniwa jest B6g. 

W uroczyste} mszy SW, dotynkowej uczesrniczyli przedstawiciele wfadz 
samorzqo'owych powiatu i gminy 

Trud rolnika, wsparty blogoslawienstwem Sazym, daje nam 
chleb nasz powszedni. Pewien kaplan powiedzial, ie najmnie)· 
szy k~s chleba jest wielkim arcydzielem majqcym w sobie cos z 
maJestatu 80iego, bo w nim zamkni~ta Jest praca Zleml, slonca, 
iudzi i Stw6rcy. I dlatego, jak Polska dfuga i zeroka, w kOrlcU 
sierpnia i na poczqtku wrzesnia nasI rolnicy niosq do swiqtyn 
dZl~kczynne wierice. A mamy za co dzif;kowac. Prawd~ l~ pil,'lk· 
nie odda/ w swym wierszu Wladyslaw Syrokomla: 

A w ziemsk!m chlebie jest pokarm i sila 
W chlebie 869 zycfe doczesne przesyla: 
Z chleba bierzemy I zyW! ! zdrowi 
Zbawlenie cia/v, zbawienie duchawi. 

Pifiiknie przedstawlafy Slfii dozynkowe wierlce przygotowane przez 
poszczeg61n8 wioski 

Wainym lei elementem dozynkowego obyczaju jest symbo' 
liczne dzielenie sif; chlebem z tymi, kt6rzy go bezposrednio nie 
wytwarzajq, ale kl6rych praca wspiera rolnlczy trud. 

W roku ubieglym Nasielsk byl gospodarzem dozynek diece-

Ooiynkowe wier1c8 z Chlebiotek i MazeW8 

zjalnych. Goscllismy rolnlk6w z carej olbrzymiej diecezjl plocklej. 
W roku biezqcym dozynki w naszej gmin1e mla!y mnleJszy za
si(ig - byly to dozynki dekanalne. Przyjechaty na nie delegaCJe 
rolnik6w z prawie wszystkich parafii nasielskiego dekanatu. Ro· 
If; gospodarza pe!n11a paralla sw. Kalarzyny w PiesCirogach. 

Uroczystej, koncelebrowanej Mszy sw., pr~ewodniczyl dZlekan 
i proboszcz nasielskl ks. Pralat Kazimlerz Sniegockl w asyscle 
kSIE?Zy - Jana Maronskiego z Nowego Miasta i Jann Majewskie
go z parafii sw. Katarzyny. W procesyjnym korowodzie pi(iknle 
prezentowaly sif; doiynkowe wience. Przygotowaly je nie t'llko 
parafie, ale i poszczeg61ne wsie. Z paralii Klukowo, kt6ra b~dZJe 

w roku przysz!ym gospodarzem doiynek. bylo Ich ai pl(;?lnascle. 
Ani jednego wlenca nle przygolowall rolnlcy z parafil Cleksyn 
Wrona. 

W okolicznosciowej homilii ks. Krzysztof Kujawa glosl! po
chwal(;? rolniczego trudu. Trud ten nie zawsze jest doceniany. Co
raz wl~ceJ smutnych twarzy. Obniza silil nadzieja. Nie mozna jed
nak zforzeczyc wszystkim dookola. Kaplan naworywal do uboga
cenia ducha. M6wil 0 potrzeble uczclwosci w slowie I cZYnle. Aby 
nikt nie bogaci! sifiJ kosztem drugiego czlowieka. Uczy! odpowle
dzialnosci za druglego czlowieka. Siwierdzil, zs nam wszyslkim 
trzeba dokonac rachunku sumienia i 10 niezalei.nie ad lego, kim 
jeslesmy. 

W koncowej cZEilscl uroczystosci przedstawiclele poszczego!· 
nych parafii przekazaJi bochny chleba delegacjom reprezentujq
cym poszczeg61ne zawody. Otrzymali je m.ln. duchowni, w/adze 
samorz~dowe, slui.ba zdrowia, kolejarze, obstuga rolnictwa, na
uGzyciele. strazacy, policja. rzemieslnicy Pani wiceslarosta Ma
ria Kowalska przekazujqc otrzymany chleb wtadzom amorzCj
dowym gmmy prosila, aby byt on sprawledliwle dZlelony. 

DelegaCj8 rolnik6w parafii Nasle/sk wr~cza bochen ch/eba przedsla
wicielom wladz samorzqdowych powlalu I gmmy 

I 
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szczeniowo, wyrazajqcych by to, do kogo regularnieJak b ·sko, poglqd, ie to gmina powlllna przyjeidia beczkow6z, a do 
wszystko zalatwic - bo oni kogo weale. I to prawdopo
placq przeclez podatki. Ko dobnie taklch ludzi ('7) "uwiejak daleko do Europy? 
mentarz jest jeden: "kogo nie ra" kanalizacja i tak bardzo 

Trwajq prace przy budowie 
kanalizacji sanitarnej na OSle
diu "Pilsudskiego I", Jest to 
pierwszy, bardzo istotny krok 
na drodze ku czystemu sro
dowisku, Jak wiadomo, 1'1 przy
sztym roku rozpocznie si~ 

budowa oczyszczalni scie
k6w. Warunkiem nlezDl;ldnym 
rozpocz~cla prawidlowego 
procesu oczyszczania b~dzie 

dostarczenie okreslonej, mlnl
malnej ilosci sciekow (1'1 przy
padku niedostatecznej ich ilo
sci moie dojs6 do przerwania 
procesu oczyszczajqcego). 
Tak wi£?c oczyszczalnia oraz 
sieci kanalizacyjne - to sys
tem nlerozerwalnie polClcZO
ny. I nasze mias10 musi by6 w 
taki system zaopatrzone aby 
pozwollc dzieclom wzrastae 
w hi-gienicznych warunkach, 
a przy-szlym pokoleniom zo
stawlc czyste wody i iyznCl, 
nieskaionq Zleml~. Prawie 
sto rodzln z "pionierskiego" 
osiedla ma nadzlej~, ie je
szcze w tym roku przestanG! 
wywozi6 sciekl wozami asce
nizacyjnymi. BUdowa sieci 

termln zakonczenla prac zo
stanie dotrzymany. 

GI6wny cii;:1zar realizacji te
go zadania ponosi gmina. I 
chociai mieszkaricy partycy
pujq w kosztach budowy (kwo
ta 1 t1s. zl), to przy wartosci in
westycjl si~gajCjcej 500 tys. zt, 
jest to uctzial racze] symboticz
ny. Natomiast jak wynlka z za
wartych um6w, zalnteresowa
ni ponlos'l k03Zty bUdowy 
przyiqczy. Zarzqd iejski roz
patnJje moi.liwosc dofinanso
wania tego etapu, w celu za
chi;:1ty do szybkiej i komplekso
wej jego realizacji Tak wi~c 

jest szansa na pomoc finanso
Wq. Dotyczy6 b~dzie Gna jed
nak tylko grupy ,nieszkarlcow, 
ktora iizycznie (po odebraniu 
przez jednostk\;1 k16ra b~dzie 

siee eksploatowac tj. ZGKiM 
Nasielsk) dokona przyt'lcze
nla budynkow do kanalizacji 
do czasu zakonczenla zada
nia. I oby grono tych os6b by
10 jak najwl~ksze. W chwili 
obecnej wszystkle osoby, 
kt6re dokonaly jUz wplat okre
slonych w umowach, nabyly 

choc rozpocznie si~ dose 
p6zno (z IJwagi na wielostop
niowe i uciqzliwe pro-cedury 
przy uzyskaniu pozwolenia 
na bUc':)\\:~) jest realizowana 
planoV'to. Obecll,a w uhcach 
J. Rost~owskiej i Elektrono
wej. Miejmy nadziejf;l, ze 
plzejsciowe utrudnienia nie 
zaklocq tempa prac, I przewi
dZlany na koniec listopada br. 

tym samym prawo realizacji 
przytqczy prLez I.prawnion!'l 
osob~, zgodnie z projektem 
technicznym, warunkami tech
nicznymi 1'1 budownictwle oraz 
pod nadzorem ZCf(iM w Na
sielskU. 

Rysuje si~ niest~ty podzial 
na entuzjastow przedsi~

wzi~cia. oraz sceptyk6w, lu
dzi nastawionych aczej ro

boli ...". Ot6i d, k16rzy majq 
szczelne szamba i systema
tycznie ponoszq koszty ich 
opr6i.niania - widzq wyraz
nie sens takieh dziatari (na 
korzysci nie lrzeba bi;:1dzie 
ezeka6 zbyt dlugo), inni to 
autorzy taklch patentow jak 
dZlurawe cysterny Itp. Zako
pane w ziemL r6i.ne systemy 
irygacii, ezy 0 zgrozo wyle
wajCjcy nieezyslosci wprost 
do nieczynnych ate przeciei 
naleiClcyeh do systemu wod
nego studni, z pewnosclCj 
tych korzysci od razu nie od
czuj'l, bo przeciei i lak nie 
plauili. A na osiedlu sqsiedzi 
wiedzCj 0 sobie sporo, choc

by chcieli podstawic jej nog~. 

WiE;!kszosC stanowi<l jednak 
ludzie gotowl wsp6ldzialac w 
lak waine) sprawle. Wiedz'l, 
ie nic co dobre nie przyjdzje 
samo, a na mi<'.lo "europel
czyka" trzeba zapracowac, 
zaczCjc porzEjdek od wtasne
go podworka. 

W kolejce "do Europy" oeze
kuje oSledle ,.PHsudskiego II", 
Tamtejsi miesz.kancy rownlez 
podpisujq umowy. TrwajCj pra
~e projektowe i uzgodnienia. 
Zyczmy im wtasciwego podej
scia do ternatu oraz umiei(?t
nosci wsp6ldzialania. 

(red.) 

Z CYKLU: 

Blisko i Bliiej 
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dokorkzenie ze str. 1 

w tym wzgll?dzle jest posiada
nie okreslonego oswletlenia, 
zw!aszcza gdy pOJazdu uzy
wamy w sy1uacji zmnieJszonej 
wldocznoSCI. 

Tymczasem na ulicach na
szego miasta i drogach na
szej gminy dostrzegamy dzie
siqlki rowerzyslow, k16rych ro
wery nie posiadaiCl iadnego 
05Wlellenla. 8a, wiele pOJa
zd6w nle ma nawet swiatetek 
odblaskowych. Efekt jest taki. 
ie coraz cz~sciej slyszy sil? 
pisk opon i zgrzyt hamulc6w. 
I ajcz~sciej wszystko kOrlczy 
si~ szczl?sliwie, ale czasami 
tego szcz~scia moze zabrak
nCjc. JadCjc 0 zmroku i po 
zmroku rowerem bez oswie
tlenia (biale swiatlo swiecCjce 
do przodu I czerwone swiecCl
ce do ylu) narazamy nie tylko 
slebie. Narazamy tez Innych. 
I chociaz to rowerzysta b~

dzie przegrany w zderzeniu 
z samochodem, to konse
kwencje pomesie lakze kleru
JCjcy pOJazdem samochodo
wym. Nawet w wypadku, gdy 
sqd uzna go niewinnym. Po
zostanie uraz psychiczny, 
a te niejednokrotnie jest gor
szy od urazu fizycznego. Na
raianie zas swojego zycia 
moie bye traktowane w kate
gonach samob6jstwa. 

przedstawlone tu s uacje
 
najczl?sciej odnoszq si,? do
 

S)III~llf.,Il'
I, 

dzieci i mlodziezy. To mozna 
jeszcze pr6bowac t1umaczy6 
mlodzienczq brawurq, niedo
swiadczenlem, brakiem wyo
braini j rozwagi. W przypad
ku doroslych mozna okreslic 
to zjawisko tylko jednym slo
wem: gtupota. Nlestety, na 
naszych ulicach jest jej js
szcze bardzo duzo. Ostatnio 
bylem swiadklem, jak troskli
wy tatus wi6z1 po zmroku nie
oswietlonym rowerem kilku
letnie dziecko. 

Sy1uacja staje sil? szczeg61
nie niebezpieczna, gdy samo
chody nadjezdzajCj z przeclw
nych stron, a ml~dzy nimi 
znaJdzie si~ rower. Nawel, 
gdy jest prawidlowo oswietlo
ny, 0 lei jest slabo widoc ny 
w swiatlach reflek1or6w sa
mochodowych. Dlatego ape
lujemy, aby mozliwie jak naj
rzadziej poruszac si,? po 
zmroku rowerem. a jezeli Jui 
musimy, to pami~tajmy 0 jego 
prawidlowym oswietleniu. 
Przypominamy lei rodzicom. 
aby wyposazyli swoje dzieci 
poruszajC\ce sili1 pieszo po 
drogach po zmroku w ele
menly odblaskowe. 

I na konlec jeszcze jeden 
argument. Statyslyki dowo
dzq , ie okoto 75% ofiar 
smiertelnych wypadk6w dro
gowych to piesi i rowerzysci. 
Dane z miesi~cy jes'ennych 
sCj jeszcze bardziej przeraza
jqce. 

AZ 

dokonczenie ze ~tr. 1 

na odpowiednio przygolo
wanym wysypisku, 

Przebiegiem akcji na tere
nle naszej gmlny kierowa! 
pracownik Urzlildu Miejskie
go pan Andrzej Lasocki. Za
bezpieczy! transport, odpo
wiedni q ilosc work6w i ma
terialy propagandowe. Z ze
branych przez niego infor
macji wynika, ze w sprzqla
niu swiata na terenie naszej 
gminy wzi~lo udzial ponad 
700 os6b. Dzialano glownie 
grupowo. W pracach po
rzqdkowych uczestniczyly 
dzieci szkolne. czlonkowe 
jednostek ochotniczych 
slrazy pozarnych z Nasiel
ska, Cieksyna, Psucina 
i Krzyczek. kola lowieckie 
..Gluszec" i ..Albinos", lol
nlerze z jednostki wojsko
wej 1033, Zarzqd Gospo
darki Komunalnej, Urzqd 
Miejski. 

Sprzqlano ulice. skwery, 
parki, lasy, przystanki PKS. 
pobocza dr6g, place szkol
ne i teren dworca PKP. Od
padami zapelniono 1150 
work6w. Do ich przewiezie
nia na wysypisko polrzeba 

bylo ai 35 przyczep. Szcze
g61nGj uwag~ zwroco 0 na 
zebranie opakowan szkla
nych i szk[anej stluczkl. Tak 
bylo w calej Polsce Tego
roczna akcja miala 1"1 celu 
propagowa ie recyklingu 
opakowan szklanych. Slra
zacy z poboczy dr6g iskra
jaw lasu usun!?li wiele odpa
dow, ktare mogty stat sl!? 
przyczynq pozarow. Podob
nego typu przedmioly ze
brali tei zolnierze 1mysliwi. 
W szkolach nie poprzestano 
na zbieraniu odpad6w. Nau
czyciele przeprowadzlll kilka 
lekcji poswif?conych spra
wom czystosci I ochrony 
srodowiska. W wlelu mieJ
scach na zakonczenie akcji 
zorganizowano ogniska po
Iqczone z pleczeniem kiel
basek. Wsp61nie spiewano 
piase ki a nawel lanczono. 

Tegoroczna akcja "Sprzq
tanie Swiata - Polska 99" 
przesz!a iU2: do hlstorii. Wy
ciqgnii;'to jut pierwsze wnio
ski majGjce sprawlc, ie kolej
ne akcje przyniosq jeszcze 
lepsze wyniki. NajwaznieJ
szy z nich to ten, i.e 0 srodo
wisko musimy dbac przez 
caly (ok. 

AZ. 

uraczystej mszy Sw. oopra
wionej w Borkowie, a upa
mi~tnlaJqcej 79. rocznlcl? Bi
lwy nad Wkrq. przedstawla 
ono poczet sztandarowy 
Ochotniczej Strazy PozarneJ 
z Cieksyna oraz delegacj~ 

organizator6w uroczystosci 
RS AWS. 

Za zaistnialq niescisiosc 
przepraszamy zar6wno orga
mzatar6w uroczystosci jak 
i straiakow z Cieksyna. Za
pewniamy, ie llIe byla ona Z3

mierzona. Nie wynlkla tez.z wi
ny redakcji, Jednoczesnle po
nownie zamleszczamy oplsa
ne wyzej zdj~cie. 

I
 
..{ 

We wrzesniowym numerze 
"Zycie Nasielska" na stronie 
dziesiClteJ zamiescilismy tekst 
opatrzony dwoma zdjlilciami 
I ly1ulem: "Psucin wlCjczony 
do systemu", iestety. lest tu 
pewne przeklarnanie. Zdll?cie 
g6me nle dotyczy dzialal
nosci strazy pozarnej w Psu
cime. Ilustruje ana tresc arty
kulu zamieszczonego na Ie 
samej stronie a zaty1ulowa
nego: "Zaduma nad mogifami 
1920 r.". Wykonane zostalo 
15 sierpnia 1999 r. w czasie 
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partil bi?dzie wypracowywane dzy, budujemy jq nie tylko dla Co S~YCHAC NA LEWICY? m.in. na tego typu spo kaniaeh. naszego pokolenia, ale ma ona 

Peinomocnik Wojew6dzki dis 
tworzenla SLD, Radny Sejmiku 
Wojew6dztwa Mazowieekiego 
pan Marek Papuga zaprosil 
23 wrzesnia w imieniu Komitetu 
Organizacyjnego Spotkan z cy
klu "Jaka Polska? Jaki SLD?" 
zalnteresowanyeh mieszkari
eow powlalu nowodworsklego 
do Sali Konferencyjnej Holelu 
Wilaszek w Czosnowie. Bylo to 
jui drugie spotkanie z lego 
eyklu. leh celem, jak czytamy 
w zaproszeniu, Jest wzajemne 
poznanie si~, podzielenie si\) 
swoimi Pogl9darni, przemysle
niamll marzeniami 0 naszej Pol
sce, Mazowszu. powiecie, grni
nle, rniescie, wsi Chodzi bo
vdem 0 ta, aby tworzeniu SLD 
towarzyszyla gi~boka refleksja 
nad systemern wartosci, organl
zaeia spoleczenstwa oraz ustro
jem i rolq panstwa. 

wsrad nich licz"lca Sl~ grupa 
sympatykow lewicy z ~Jaslelska. 

Nie wszyscy obecni na lym 10
rum dyskusyjnym byli czlonkaml 
SdRP ezy tei ezlonkami ugru
powan wehodzqeyeh VI sklad 
dotychczasowego Sojuszu Le· 
wiey Demokratycznej. Temal 
dyskusji byl na tyle eie\<.awy. 
a poruszane problemy na tyle 
waine, ie I ani uznali, ii warto 
wziqc udzial w tym spolkaniu. 
Niew9tpliwq jego alrakejq byla 
obeenas6 bylego premiera, pa
na J6zela Oleksego. 

Oprocz nlego i organizator6w 
Spotkan za slolem prezydial
nym zasledli m.ln.: posel An
drzej Zelazowski, wladze samo
rzqdowe powialu z Przewodni· 
czqcym Rady Powialu i StarOSlq 
na ezele, przedstawiciele gmin. 

GI6wnymi punktami lego spot· 
kania bylo wyslqpienie J6zefa 

leh uczestniey majq go wspol· 
tworzyc. 

Sposr6d wielu interesujqcych 
stwierdzen preleganla przyto
eZi? kilka, ktare, moim zdaniem, 
z8StUgUjq na szczegolnq uwa
g~. BIQdem partii od wojny byla 
walka z kosciolem; rezygnujemy 
z doktrynalnej anlyreligijnosci; 
istnlejq Vlsp61ne elementy mi~
dzy doktrynq chrzescijariska, 
a programem lewiey (stasunek 
do kapitallzmu. solidaryzm spo
leczny) - to w spraw3ch stosun
ku do kosclola i religii. BuduJe
my partiE;) nie nu jeden sezon. 
budujemy jq nie na okres wla

bye propozycjq dla mlodego po
kolenia - to do mlodych. SLD 
nie jest partiq rewolucyjnCj; ak
ceptuJemy slusznosc gospodar
ki rynkow8J: nie jestesmy partiq 
klasowq, reprezentujemy pro
blem - dolyczy to noweJ rzeczy
wistoSci. Byly premier I dysku
tanci ustosunkowali sj~ tei. do 
aklualnej sytuacji spoleczno
-gospodarezej, NaJpelnieJszym 
wyrazem jeJ oceny jest maim 
zdanlern, stwlerdzenie, ze ta ka
alicja zachowuje Sllil tak, jakby 
sqdzlla, ze jui nigdy nle bl;ldzie 
rz~dzic. 
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Spotkanle cieszylo si~ duzym 
zalflleresowaniem. Obszerna 
sala konferencyjna byta wypel· 
niona po brzegi. Przybyli przed
slawlciele ze wszystkich gmln 
powlatu fl0wodwarskiego. a 

Oleksego i dyskusja nl. Jaka 
Polska? Jaki Powlat Nowodwor
ski? Jakl SLD? WystClpienie pa
na Oleksego nie zawieralo goto
wych tez programowych. Obii
cze prograrnowe i Ideowe nowel 

Taki obrazel11 mozemy ogl9
dac na wlelu ulleaeh Naslslska. 
ZwisajC\ce gal~zie uderzajq nas 
po oezacl1, rani q t;ll3rze, a w 
ezasle deszczu dodatkowo nas 
moez"!_ I wcale nie lrzeba bye 
osobq wysokCj. 

CM, ad wielu lat i.:liczne drze· 
wa w naszyrn mlescie nie sa 
prawidlowo piel~gnowane. Wi~k

szosc z nich nie byla nigdy 
przycinana. A jest to jeden l 

podslawowych kanon6w wle
dzy 0 piel~gnaeji zlelenl mlei
skiej. Wyraiamy nadziej~, ie 
nowy dyrektor ZGKiM (zak/ad 
tell opiekuje sit;! zieleni q miei
skCj) , w8zmie pod uwag~ nasze 
spostrzeiellia. 

Wyda'llalo si<;l, i.e z chwilq wej
scia w iycie zawierania mal
ienstw konkordatowych w Urz~
dach Slanu Cywilnego ubfildzie 
pracy, Z dotychczasowych obser
wac]1 wynika, ze jest odwrotnlG 
i panie z USC w Nasielsku muszq 
sifil Wiele nntrudzic, aby w termi
nie '1vykonac wszystkie przypisa
ne im zadania. Slub6w w Urz~
dzie wprawdzie mniej ale przy
byla tzw, roboty papierkowej 
Praca la wymaga wlelkiej doklad
nosci, poniewai. to, co tutaj zo
stanie zapisane, stanowi podsta
w~ do wydawania wielu doku
ment6w deeydujqcych w wielu 
wai.nych w zyciu sYlUaejach. 

Jednym z wainych dokumen
tow wydawanych w USC s(j akty 
urodzenla, Ich ilosc w ostatnim 
okresie Jest mniejsza, a zwiqza
ne jest to z tyrn, i.e dZlecl przy
chodzq na swiat gl6wnie W SZpl
talach i dokurnent ten wystawia
ny jest w Urz~dzie. na terenie 
dziatania kt6rego ten szpital si\1 
znajduJe. Dlatego coraz mniej 
Jest nasielszczak6w z urodzenia. 
W ciqgu pierwszych osmiu mie
sifi)cy 1999 r. na terenie miasla 
i gminy Naslelsk urodzily sifi) tyl
ko 4 osoby. Akt6w urOdzenia wy
daje si~ wililcej, ale dotyczy to 
gl6wnle os6b urodzonych wcze
sniej, kiedy '.'-1 naszym miescie 
istniala izba porodowa. 

Podobnie wygl~da sytuacja 
z aktami zgon6w. Rodzina osoby 
umierajqcej na przyklad w szpi
talu, otrzymuje ten dokument 
w USC, na terenie dzia1ania 
k\6rego znajduje sit;) ten szpital. 
Llczba zgon6w "na miejseu" jesl 
jednak wil?ksza nli liczba uro
dzen. W analogicznym okresie 
osmlu miesi~cy br. na terenie na
szej gminy zmarly 53 osoby (20 
w miescie i 53 na wsi). 

Waznym iragmentem prac 
Urzl(ldu Stanu Cywllnego jest 
procedura zwiqzana z zawiera
nlem malieristw, Wamawianym 
okresie lzw. slub cywilnv zawarlo 
tylko 10 par (4 w mieke 1 6 na 
wsi), W pozostalych 42 wypad
kach (13 w miescie, 29 na wsi) 
wszystko odbylo Sl~ zgodnle z wy
mogami przewidzlanymi konkor
datem. 

Odbywa si~ 10 w ten sposob, 
ze narzeczeni udajCj si~ obydwo
Je jednoezesnle do Urz~du Stanu 
Cywilnego w miejscu zameldo
wama jednego z nlch Skiadajq 
zapewnienie na pismie 0 braku 
okolicznosci wykluczajqcych za
warcie malierislwa : wnoszq po
danie z prosbCj 0 wydanie za
swiadczenia 0 braku okoliczno
sci wyl~czaj~cych zawarcle mal
i.enstwa, a wynikaj'lcych Z ode
ksu Rodzlnnego I 0plekunczego, 
PrzedstawiajEl tei odpis aktu uro
dzenia i dow6d osoblsty_ Pra
cownik UrzliJdu przekazuje mto
dym trzy egzernplarze zaswiad
czenia (1'1 okresie plerwszych 
osmlU mlesi~cy nasielski USC 
wydal 63 komplety takich za· 
sWiadczeri), Narzeczeni dostar
c <1jq te Z8S\;Vladczenia duchow
nemu w wybranej prZ8Z siebie 
parafii (nle ma rejonlzac)I). Po 
zawareiu zWI'lzku matienskiego 
parafia rna obowiqzek w cia,gu 
pifilCiu dni przekazac Jeden 
z trzech egzemplarzy zaswiad· 
czenia do Urzfildu S anu Cywil
nego, na terel1le kt6rego znajdu
je si~ la raralla, UrZqd sporZq
dza akt ma!zenstwa 1 po kliku 
dniach malionkowie otrzymujq 
jego odpis wraz z adnotacj(j 
w dOl\lodzie osobistyrn 0 zawar
ciu zwiCjzku malieriskiego. 

AZ 



CZlJ QPrawa moze bye dzielem sztuki?
 

Panstwo Jolanla i Jan Jakubia
kowle od 38 lat prowadzq w War
szawle na ul. Poznanskie) zaklad 
Introllgatorstwa artystycznego. W 
ehwi!i obeeneJ ta specjalnos6 In
troligalorska przeiywa powsiny 
reg res. M!odzi ludzie nie wykazuJq 
zalnteresow<Jnla tym zawodem, 
ponlewaz wymaga on niezwyklej 
starannosel, skupienla i precyzji a 
przede wszyslkim talentu. W dzie
dZ1l11e tel preferLiJe sill' tradycyjny 
sposob prncy. 

Pracownia par'lstwa Jakubia
k6w wygl<jda fi:lczej na muzeum 
niz zaktad pracy konca XX wieku, 
W scenerii starych pras, gllotyn i 
innych narzQdzl niezwykle dostoj
nle lawl SIll' postac pana Jana po
chylonego nad starymi ksl~gaml. 

Uraku dodajq slwe wlosy, Wqsy. 
okulary, fartuch zapi~ty na blo
draeh i niezwykle skuplenie silil na 
wykonywane) pracy. WszySlko ra
zem przypomlna osiemnasto
WleCZnq rycin'i1. Doplero, gdy 
rnistrz oderwie silil od pracy i 
usmieel1nie si~, widat, ze jest to 
czlowiek pelen iycia i energii, ie 
jest 10 ezlowiek wsp6lczesny. 

Pierwszy kontakt z zak!adem 

szym rz~zie renowacji starodru
kow, srarych ksiqg, starych map, re
nowacii obraz6w. Prowadzona lest 
tei artystyczna oprawa obrazow. 
Aby zrozumiee, na czym polega ar
tystyczna oprawa obraz6w. trzeba 
zobaczyc obraz przed I po oprawie' 
niu_ W moje) obeenosci wlasclciei
ka oprawionego obrazu zaslana
wiala si~, eo w tej ehwlli przedsta
wia wi~ksZ<l wartose - obraz ezy je
go oprawa. 80 tak naprawd~, 10 co 
wykonujq panslWo Jakublakowle to 
dzielo sztukl_ A najwainlejsze Jest 
to, i.e dZlelo b~dqce przedmlolem 
oprawy I sama oprawa wzajemnie 
Sl~ uzupelnlajq. 

i na tym w!asnie polega mi
strzostwo panl Jolanty I pana Ja
na. Uwiarygodnione jesl one for
malnym celtylikatem MlI1lstra 
KUltury I Sztukl, kl6ry nada! lin ty
lui Mislrza Rzemlosla Artystycz
nego. Na ogolnopolsklcl1 wysta
wach i konkursach zdobYI ali zlo
Ie medale. Potwlerdzenlem ieh 
kunsztu jest rawniei. wpis Jerze
go Waldorffa w ksiQdze pami'lt
Kowej - "Gdybym mogl, sam dal
bym si~ oprawic w znakomltej fir
mie pani Jolanty Jakubiak" A Je· 

I zaslanawlajq si~, dlaczego 11Ik 
serdecznie reklamujF;l firm~ pan
slwa Jakublak6w. Stall czy1elnlcy 
wledzq. ie od lat wszGdzie poszu
kUj~ nasielsklch sladow, tzn. zna· 
nych ludzi, zdmzen, przedmiotow 
zWlqzanych z. naszym mlaslem 
I gminq i popularyzacj~ ich w na
szym srodowisku_ Uwazam bo
wiem, ie ten lylko moze czue si'i! 
Naslelszczaninem, kl0 zna dZle· 
Je miasta I wiosek z nim zwiq
zanych_ 

Nasielszczan nem z urodzenia 

war ie. Porzucill bowlem swoJe 
dotychczasowe zainteresowanJ3 
I postanowtll kontylluowac trady
cje rodzinne pani Jolanty. 

Swojej mtodzlenczej decyzJi nle. 
zalujq. Praca, ktorej siG podlfilli jesl 
rnozolna I nlelatwa_ N,ektorzy uwa
iajC\, ze jesl monolonna. Panstwo 
,Jakublakowle tego nle potwlerdza
jq. C1'lgle pracuJe si~ z czyms no

m. z czyms Innym. Kazdy przed
miot jeS1 Illnego rodzaju. Inneg 
lormatu, wymaga zastosowanl<J 
roznych technik, r6inych materia-

Panslwo Jolan/a I Jan Jakublakowie 

weale nie wskazuJe, ie znaleziis
my Sl~ I'.' miejseu niezwyk!ym. Na 
pa!ce StOI wprawdzie rzqd sza
cownych ksiqg ze zloconymi napi
sami, na scianach dziesiqtkl dy
plom6w I wyroznien, troehf; moze 
ciasno ale wszystko wyglqda w 
zasadzle podobnie jak we wszyst
kieh punktach. gdzie przyjrnowane 
Sq zlecenia na wykonanie uslugi. 
Dopiero sama pracownia, polaza
na na trzech r6inych poziomaeh 
robi 10 przedziwne wrazenie, 0 

kt6rym pisalem powyzej. 
Pr edmiotem prae panstwa Ja

kubiak6w jest artystyczna oprawa 
ksiqi.ek. Tu dokonuje si~ w pierw

rzy Waldorf! na sztuee zlla si~ Jak 
malo klo. Ksi~ga pamlqlkowa fir
my Jakubiak6w to takze pewne
go rodzaju ralylas. Wlelu zna
nych artyst6w korzystajCjcych z 
leh uslug obok WplSOW umiescilo 
rysunki CZIilSC pochwal plsana 
jest wlerszem. Sq tez dedykacJe 
obeokrajowc6w. Bardzo CZ/ilsto z 
uslug pracownl korzystajq amba
sady. Niestety, tresci ieh dedyka
cJi nle znam. Zwlaszcza teJ nap,
sanej po japonskU. Jestem jed
nak przekonany, ie Sq tam same 
pochwaly. 

Niektorzy czytelniey pevmie juz 
si~ zm~ezyli moimi wywodllml 

Pan Jan Jakubiak wswojej pracowni 

jest pan Jan Jakubiak. Uradzll SJIil low_ Nle jest 10 rabota tasmow(l. 
na ul. Pniewska Gorka. Mieszka! A gdy sl,? oprawia ksi~gl dla 0Jea 
tez tuz za mlastem w Glodowl'S. sw.• gdy kJlencl prZYJezdiajq z roz
Pierwsze nauki pobieral na taj nych zak'ltk6w swiata, to wid at, ze 
nych kompletach (a wtedy nauka to, co Sll;) robl, lest potrzebne I to 
byla elementem walki z okupan daje zadowolenle 
tem) Jego na czyclelami byli Paristwo Jakubiakowle posla
paristwo Zolia i Artur Kocifi)cey. nowlll zrobie prezent czylelnikorn 
Po wOlnle kontynuowal nauk~ w "Zyela Naslelska' Dla Iych, ktorzy 
Szkole Podstawowej nr 2. Jest wylrv"ale zblerall odcillki opowles
absolwentem naslelsklego LI CI Anny Ziehnsklej pt. oNa zamku 
ceum Ogolnoksztalcqcego. Stu· nasle/skim" oprawih komplet wy
diowal w Warszawle. W Warsza clI1kow I w len sposob po ,-,stala 
wie poznal urocZq pani'l Jolantf; ksi"lika UpOmll1kl te zostan,! wr~
LewandowskC!. Rodzice Je) pro czone w cZ1~sle JedneJ z Imprez 
wadzili many zaklad introligator poswif;cony h 50-leclu bibhoteki 
ski. Onn sanl<J, interesowala Slli! mleJsklej. Na 5 urodZlny nClszego 
hahem. Pan Jan elektromechani pisma opr will komplet do tej pory 
k<l. Zdecydowall Sll;) 1St tazem wydanych numerow 
przez iycie. I to bardzo zdecydo- AZ 

Prawle kaida rodzina dokonuje co miesiqc r6ine oplaly. 
Placlmy za swiatlo, mleszkanie, telefon, gaz I wiele le
szcze innych apia!. Rablmy to w r6inych nasielsklch pla
c6wkach do 1ego upowainionych. 

CZf?sta nie zastanawiamy sle jakle te placowkl blorq 
aplaty za uslugi;:. Wysakost tych aplat Jest roina. Czasa
mi rainica wynosl tylka symbolicznq zlat6wk~. Maze to 
niewlele? Ale dla nlektarych I to ma znaczenle. Za 1 polski 
zl maina kupie 5 bulek, a pl~6 bulek to cz~slo kolacja dla 
calej rodzilly. 

Warto bytoby wczesniej zbadae rynek i wybrac najlan
SZq plac6wk~. Bye moze wtedy zmusimy je do me 
podwyiszania aplat, a raczej ich bnizania, by mlec Jak 
najwililceJ klient6w. 

War10 wililc wiedziec - gdzie i ile plac/my. 



KOMUNIKAT
 
Zaklad Przewoz6w Pasaierskich w Warszawie - Sek

cja Przewoz6w Pasazerskich w Nasielsku uprzejmie in
formuje, ie istnieje moiliwosc rezerwowania osobnych 
przedzia!6w dla zorganizowanych grup podr6iujqcych 
od 10 os6b wzwyi oraz dla podr6znych ponizej 10 os6b. 

Szczeg6!owych intormacji moina uzyskac pod nr leI. 
023-6931427. Realizacjq zam6wien na oddzielne wago
ny j pociqgi nadzwyczajne zajmuje si~ Dziat Marketingu 
w Warszawie (tel. 51-37-353) 

Jednoczesnie informujemy, Z8 kasy biletowe stacjl 
PKP Nasielsk prowadzq rezerwacj~, przedsprzedai i 
sprzedai bilet6w oraz miejsc6wek na wszyslkie pociqgi 
dalekobieine w tym InterCity i EuroCity. 

....j·o.·...a't:o.· .... · ...is.... - ] 

Komisariat Policji - tel. 997, 691-22-07, 691-23-77 
Ochotnicza Strai Po:zarna - tel. 998, 691-22-88 
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999, 692-26-11 
Pogotowie Gazowe - tel. 691·22-22 
Pogolowle Energetyczne - tel. 691-24-21 (po godz_ 15_00 

Plorisk - tel. 662-26-45) 
Zglaszanie uszkodzen telefonicznych - 92-24 

Dy-zury nasielsklch aptek 
Apleka mgr Godlewskiej, ul. Kilinskiego czynna codzien

nie w godz. 8.00-18.00, w soboty w godz. 8.00--16.00, w 
niedziele j swi~ta w godz, 10.00-13.00 dyzuruje w dniach: 
4-10.10; 18-24.10; 31.10.-01.11.99 

Apteka "Arnika" mgr. SWigoniak, ui. Rynek czynna co
dziennie w godz. 8.00-17.00, WI. i pt. w godz. 7.30--17.00, 
w saboty w godz. 8.00-16.00, w niedziele I SWil;% w godz. 
10.00-13.00, dyiuruje w dnlach: 1-3.10; 11-17.10: 
25-30_10.99 

Lekarze Przychodni Rejonowej w Nasielsku przyjmujq 
pacjent6w od poniedzialku do piqtku w gOdz. 7.30-17.30. 
W kazd~ sobot~ paclencl z reJonu Naslelska I Plesclr6g 
przyJmowanl s'l w nagtyc'h przypadkaeh: 
- w Osrodku Zdrowia w Piescirogach w godz. 8.00-10.00 
- w Przychodni Rejonowej w Naslelsku w godz. 

11.00-13.00 

Stacja Opieki - Centrum Pie~niarstwa Rodzinnego 
"Caritas" Diecezji Ptockie; 

Gabinet zabiegowy w ~Starej Plebanii", ul. ZWirki i Wigu
ry 5, tel. 693-14-28, czynny jest od poniedzialku do piqtku 
w godz. 7.30-19.00. W soboty, niedziele i swi~ta czynny 
jest w godz. 8.00-10.00 I 16.00--18.00 

TelekomunlkacJa Polska 
Rozm6wnica TP SA czynna jest w dni powszednie i w 

pracujqce saboty w godz. 7,00-21.00. W wolne soboty w 
godz. 8.00--14.00. W niedziele w godz. 9.00-11.00 

Poezta Polska 
Urzqd poczlowy Nasielsk-1 czynny jest w dni powszednie 

i w pracujqce soboty w godz. 8.00-18.00. W saboty w 
godz 8.00-13.00. W niedziele urZCjd pocztowy jest nie
czynny. 
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15-17.10.99 
"MATRIX" sensacyjny, prod. 

USA, godz. 18_00. 
22-24.10.99 
"KTO ZA8H CIOTKE; 

COOKIE", komedia, prod. 
USA, godz. 18.00. 

28-30.10.99 
"NODING HILL", kome

dia romanlyczna, prod. USA, 
godz. 18.00. 

4-7.11.99 
"GWIEZONE WOJNY, CZ. I: 

MROCZNE WIOMO", przygo
dowy s-f. godz. 17_00, 19.00
polska wersja ~zykowa. 

12-16.11.99 
~KOMETA NAD DOLINA 

MUMINK6w", przygodowy 
dla dzieci, prod. Belgla-Ja
ponia, godz. 17.00. 

"MATRIX" - film przygodo
wy, ktorego akcja toczy si~ w 
XXI wieku. Mlody elektronik 
za1rudnlony w wielkim przed
sl~biorstwie, wI8czorami han
dluje piracklmi programami 
kompulerowyml. Pewnego 
dnia zostaje zatrzymany 
przez policj~. kl6ra iCjda 
wsp6/pracy przy zatrzymaniu 
"najwlfilkszego lerrorysty stu
lacia'·. W tym samym czasie 
bohater spotyka IUdzl repre
zenlujClcych ruch oporu wo
bec policji. Wyst~pujq: Kea
nu Reeves, Carrie-An ne 
Moss, Laurence Fishbume 
Czas projekcji 136 min. 

....... ... ....
. . .
 
"KTO ZABlt CIOTK~ CO

OKIE". Stary Murzyn odwie
dza SWq s~dziwq sqsiadk~, 

pragnle wyczyscic pistolety 
przechowywane w kreden
Sle, pamiqtkl po dawno zmar
lym m~iu. Obydwoje wspo
minajq minione czasy. Pod 
wplywem wspomnien kobleta 
pragnie pOlqczyc si~ ze 
swym m~i:em. WystIilPujC\: 

._._. ._._._._.j 

Glenn Close, Julianne More. 
Chris O'Donnell. Czas pro
jekcji 118 min. 

.,NODING HILL", komedia 
romantyczna. Mlody czlo
wiek, rozwiedziony, jest wlas
cicielem niewielkiej ksi~gar

ni_ Pewnego dnia do jego 
sklepu przychodzl pi~kna 

dziewczyna, w kt6rej bohater 
rozpoznaje gwiazd~ filmowq 
z Hollywoodu. M~zczyzna 

probuje bye uprzedzaJqco 
grzeczny, ale slaje sili! nie
zr~czny - oblewa SWq klient
ke;> sokiem pomarar'lczowym. 
Wyst~puJq: Julia Roberts, 
Hugh Grant, Gina McKee. 
Czas projekcji 124 min 

"KOMElA NAD OOLlNI\ 
MUMINK6w' - film animo
wany dla dzieci. Rodzina ba
sniowych zWierzqlek zyje w 
pogodnej dolinie. Pewnego 
dnia odwiedza ich piimo
wiec, kt6ry zapowiada wielkCj 
katastrofE; kosmicznq_ Mu
minki poslanawlajq odbyc 
w~dr6wk~ do obserwatorium 
astronomicznego by dowle
dziec si~ prawdy. Czas pro
iekCJi 73 min. 

"GWIEZONE WOJNY, cz. I 
- MROCZNE WIDMO"_ Mil?
dzygalaktyczna FederaCja 
Handlowa wprowadza po
wszechny podatek, kt6ry 
oplaca6 muszq pOJazdy ko
smiczne. Planela Naboo wy
powlada posluszenstwo. W 
odwecie FederaCja oglasza 
jej blokadlil. Przedstawiciel 
rzqdu galaktyki wysyla 
dw6ch zaufanych ludzi by 
przeprowadzlll rokowania po· 
kojowe. Wystlilpujq: Natalie 
Portman, Liam Neesson, 
Ewan McGregor. Gozas pro
jekcji 133 min. Film w polsklej 
wers,i j(;nykowej. 



Zarz~d Sp61dzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko- Wmsnosciowej w Nasielsku 

informuje, ie posiada do wynaj~cia 

lokalo powierzchni 30,18 m2 
przy ul. Warszawskiej 13 

Informacje: Biuro Spoldzielni Mieszkaniowej 
05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 13 

tel. 691 24 35 

PIL RKI, OSlARK
 
ttoHus varna ef'T¥~w' 

• •• • • ~"-~ ~'f ,~'" 

Sprzedai, Naprawa, Gwarancja 
Ztlzislaw Pietrzak, 05-191 Nasielslc, Sienniro 51 lei. 69 12 303 

e." 
WIZJA 

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

ROBOTY ZIEMNE~it 
US~~~~JI~i~~N;:~i~~~iW~e~ , T~ra 
Piasek. zwir. pospolka, wykopy. niwelacja terenu. 
wvwoz ziemi. gruzu. przeciski itp. 
Nasielslt, Ill. Knlplul 19 tpI- 6912433 

0-602 432338 

" Wynajm(jJ tania dam bez wyg6d w Malczynie. 
tel. 6930706. 

Remqnty budowlane
 
WYKONCZENIA ~TRZ


'" ,t
• 1IllI :t~S 05·193 Oelcsyn, Andzln 44 
,It ~ ;, tel. (0·23) 693 S3 07 

"t . t ". J-t 

SI RU 
* z:apros:r.enia na wesela i inne okaz.;e

* etykidy na wodk, weseln~ * wiz:ytowki
*nadruki na tkaninach (kosz:ulkach) 

Pau'el Boczko'wski 
Nasielsk, ul.Broniewskiego 20 - tel. 691 27 75 

CENY OGlOSZEN w Zyciu Nasielska 

1. OgloszenlCl drobne (slowne) - tylko dla os6b 
fizycznych nie prowCldzqcych dZl81alnosci 90
spodarczej - 1,00 z~ /1 stowe 

2. Ogloszenl8 powierzchnlowe ( najmnlejszy 
modut reklamowy =1/16 strony) 

- 600,00 zt / cala strona 
StosuJemt bonlflka y l dot. potu 2) jn_: 

za2edycje-15 Yo 
za 3 edycJe - 20 % 
za 4 i wlE?cej edycjl 25 % 
oraz tzw. dodatkowa ulg~ "dla stalego Klienta" 
tzn. za ponowne umieszczenle reklamy w "ZN" 

takiej samej - 10% 
b innej rekl8my tej firmy 5%~Igil bonJfikaty nie wykluczOj0 siE? wzajemnie. 

Jednoczesnie informujemy, ze podziy• 
kowania, gratulacje, oraz kondolencJe 
i nekrologl przyjmujemy za mnlejsza odplat
noSclqtj.'2(J,OOzlz modu11/16 strony.' 

(}tJcfziel(l(ieItJ~ftJ 1I(1(ie 
e~tJ6;ai ~eu (ba.lf;l(~lflf(a.l(le ). 

- ~fI'- /!,,/6 tfa.r/64ia 



owa ,
 
p acow a
 
Banku B
 
w Nasielsku 
Oferujemy kllentom Indywidualnyrn. 
• rachunek oszcz~dnosclowo-rozllczenlowy 

-limit wrachunku do trzykrotnych wp'rywow, 
- ml~dzynarodowe karty platnlcze, 
- ponad 200 bankoma16w BPH SA wPolsce 

(Ivyplaty bez prowizlil,
 
- bezplatne zlecenla stale,
 

• rachunki walutowe,
 
.Iokaty termlnowe IV PLN i walutach obcyc ,
 
.poiyczki gol6wkowe (dla posiadaczy ROR niisze oprocentowanie),
 
• kredyty na samochOd, edukacYlny,
 
• pakiet hlpoteczny "Twoje mleszkanie" (poZyGzka hipoleczna, 

zakup mleszkanla, budowa I remont domu). 

NAPRAWA SAMOCHODOW 

A TO-B S
 
Ryszard. Sekl.ltowicz 1 asielsk - PallJillowo 52 

.. Sprzedam Poloneza Caro 1,6, kajar zielony 
rok prod. 1994, tel. 693 11 24. 

.. Zamienifi] mieszkanie spoldzielcze MS 
- 73 m2, na mniejsze (I pi~tro ). 
Wiadomosc: tel. 691 29 06. 

* MATE AlV
 
B

•
W AN 

CEMENT. WAPNO.PUSTAIU
 
CEGI:.A I<LINKIEROWA
 

STVROPIAN. STVROSUPREMA
 
WEI:.NA M I NERALNA. PAPA
 

OTWORV I OSCI EZNICE
 

NAWOZY SZTUCZNE 

Nasielsk, ul.Nowa Wief. 27, tel. 691 2892 

.. SprzedClm dziQlki budowlane w Nasielsku. 
fer (0-22) 7745634. 

.. Kuphl 2 ha ziemi przy trasie.
 
tel. (0-22) 774 19 79.
 

* Sprzedam nowy dom w Nasielsku.
 
tef. (0-32) 2342838.
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Pilka no a 

Po kilku remisach idose pechowych porazkach 
np. z liderem Hutnikiem 0: 1 pHkarze Zbika od
niesli wreszcie zwyci~stwo na wlasnym boisku. 
W sobotE? 2 pazdziernika goscilismy Spart$ Sze
pietowo - druzyn~, w kt6rej kilku zawodnik6w za
Iiczylo stat pierwszoligowy. Po meczu na prze
ci~tnym poziomie Nasielszczanie zwyciE?zyli 2:'1, 
a bramki zdobyli: Dqbrowski i Markiewicz. 

++. 
+ 

Ouzo lepiej spisujq si~ rezerwy Zbika grajqce w 
A klasie. Po kilku efektownych zwycl~stwach zaj
mujq 3 miejsce w tabeli i Sq na najlepszej drodze 
do awansu do ligi okr~gowej. 

Krzyz6wka nr 10/99 
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"SPARTA" zaeZf;la 
Po trwaj~cych kilka mie I~ 3 pazdziernika w hali 

si~cy sprawach organiza· sportowej I turniej tenisa 
cyjnych. nowy nasielski klub slolowego z cyklu Grand 
"Sparta" roZpOClq I swojq Prix Nasle ska. 
dzialalnosc. Szczeg61awe wyniki z ad

W sobol~ 2 pazdziernika bytych Imprez, oraz dalsze 
w kinie Niwa odbyl si~ tur· zamierzenia dZlalaczy Spar
niej brydiowy par 0 puchar ty podamy w nast~pnym 

prezesa klubu, a w niedzie- numerze. 

ZNACZEN1E HASEt: 

POZIOMO: A-1 - pocztowy ptak, A-9 - na dziewez~eym war
koczu, 8-5 - solenizanlka z 23.05. C-1 - rosyjska walula, e-9 
konkurenlka, D-3 - wynlk mnozenia, U - pseudonim Wlodzi
mierza Uljanowa - przyw6dcy rewolucji rosyjskiej, E-9 - inaczej 
przerwanie eiqzy: F-9 - z nie] oczyszczasz ziarna, G-1 - bilwa 
b6i, G-9 - werwa, H-8 - brudne, potargane w105Y, li - odwledzi
ny, ill - rumof, halas. J-6 - nap6] z winogron, K-1 
- pajda chleba, K-8 - wyprawa. wyeieczka L- - owoc drzewa 
oliwnego. L-12 - szat, napad w$cieklosci. U - przejsciowa 
postac molyla. 1:.-9 - wacpan. wasco .M-5 - uczer1 Eskulapa, M-12 
- np. kr61ewski IUb ksicF::~CY, bL:.1 _. pasla je sierotka Marys a, 
N-9 - pani z wy1wornego towarzyslwa, 

PIONOWO: U - mieszkaniec Talr, .1.::.K - popularna zimowa 
zabawa na sankach polqczonych I ciqgniEiltych przez konia. 2-E 
pracownik emalierni, 3-A - roslina pastewna 0 zoltych kWlatach, 
3-K - biaty na slole, 4-C - wyjqlkowosc, 5-A - drobne pieniqdze 
w monetach, 5-K - australijski mis, 6-F - Kronika Kryminalna, 
zbi6r literackich opis6w glosnych spraIN sqdowych. 7-A - bliisza 
ciafu niz marynarka. 7-L - gatunek popularnej kawy rozpuszczal
ne] z lat 70-lych, 8-H - dUzy pojemnik na ciecz, konwia, 9-A 
- okres zabaw rozpoczynajqcyeh si~ po Bozym Narodzeniu, 9-J 
g6rniczy kilof, 1O-E - pusty frazes, mysl pospolila 1O-K - np. gry
czana lub jag lana, 11-A - miaslo na Litwie, 11-G - swi~!y obraz 
prawoslawnych, 12-E - np. 1 :1, 12-K - chiriski mis 0 dwubarw
nej siersci zagroiony wyginii?ciem, 13-A - narz~dzie rytownlka, 
D.J. -budka na bazarze, 14-E - rniaslo Ignacego tUknsiewicza
wynalazey lampy naftowej, 11.:.1;;, - przedmiot swiadezqey w spra· 
wie ub eertytikal toisamosci, 15-A - imi~ znanej prezen erki TVP 
- z programu "Krzyzowka Szczli!scia". 12:1 - jest w tartaku. 

RozwicjZaniem Krzyi6wki b~dzie przyslowle abisynskie wypisa
ne z diagramu wg szyiru: 8-6: L-7: C-15: 1-15: K-2: G-10: 0-3: 
K-8: A-10: 1v1-13; 1-14; D-6: G-13: E-14; M-G. 

Rozwiqzaniem Krzyzowki z nr 9/99 byly wyrazy parzyste: zew. 
zak, Olga, lars, regaly, Iyp, ospa. akr. snobizm. zorza, arsenal, 
elew, Agala. inslytul. panika, ci~zar, herb, oezko. kosz. lew, Noe. 

NClgrod~ pieni~znq wylosowat pan MAREK MALUCHNIK z War
szawy. Serdecznie gratulujemy. 

Rozwlqzania z bieiqcego nr-u .,Zycia Nasielska' prosirny nad
sy/ae na adres redakcji do dn. 5.11. 1999 r. 
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