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Nasza miejska blblioteka ma daloby powiedziec: Czest jego 

jUz 50 lat. °okolicznosciach jeJ pami/ilci. 
powslania i p6i.niejszych dzie Organlzatorzy imprez zapra
jach pisalismy W lutowym i mar szaiCl do udziatu w nich wszy
cowym numerze "Zycia Nasiel stkich mieszkanc6w Gminy. Li
ska". Bylisrny jednymiz inicjalo cZCj lei, i.e przyjdq na nie te 
r6w zorganizowania irnprez osoby, kt6re przed pi/ilcdziesifi!
upamililtniajqcych I~ rocznic~. ciu laly uczestniczyly w uroczy
Milo nam obecnie doniesc. i.e w styrn otwarclu biblioleki. W uro
dniach 17 i 18 grudnia odb~dq czystosciach wei.mie udzial pa
Sifil g!6wne uroczystosci zwiqza ni redaktor ANNA KORNACKA, 
ne z obchodami jubileuszu 50 ktora w roku 1949 w imieniu re
lecia Biblioteki Miejskiej. ,,OJ daktora naczelnego Rajala Pra
cem" biblioteki by! najpopular gi koordynowala wszystkie dzia
niejszy w tamtych czasach lania zwiqzane z powslaniem 
dziennik "Express Wieczorny·'. naszej nasielskiej blblioteki 
Niestety, pismo to nie przeiy!o miejskiej. Blizsze inlormacje do
reform zwiqzanych z przemia lyczqce ;mprez znajdziec;e 
nami polityczno-gospodarczymi Par'lslWo na plakatach. 
lat dziewi~cdziesiqtych. Wypa- AL 

iJ\[ajserdeczniejsze iyczenia zarowiaJ oraz
 
wsze£kjej pomyHnosci Z otazji
 

Swiqt 13oiego Jl,[arodzenia
 
i fJ{pwego 2000-cznego 2\9/QI 

iycz!J !Jv[ieszf(anwmgminy 

'13l1nlli5frz 

'Bernard'Dariusz 'Jy{udia 

. .-

[ 'Do tradyeji Z!:Jczen. SWiqte.c.znych i J{o1UOTocznych dr.'/. na
szych- CzytefnikjJw dolqcz.all!V fragment wiersza :"Idama 
Jlsnyf(a "Pismo ": 

l 

,,(. .. )j pismo to opfate.~ 

'J(J.orym carrwL. sit; truva, 
i adsaU/. iyczyc 

1)0 sirgo rofQt prawdy . nie 
szermowai, KrzyczeC, 

Le.cz Caftt Sifct Qziafai, dzinlai 
w takj 5pos66, 

Jaf;p dawn!) o6ycz:aj, her, 
Wy60TCZycfL os6v, 

Z hogoGojr..q czefadf(q. wieczerzajq.c 
spofem 

'l{a sinn.ie z ruEasnq .{qf;j i za 
uiQsnym stolem ... (. ..)" 

'.J?s-daKcja 

l~~~~~~~~~ 

Ostatnie lata by!y wY]<ltkowo szym kraju (llch sp6!dzielczy nie 
lrudne dla sp6ldzielczosci w Pol narodzil Sl~ dopiero po II wOJnie 
sce. Uznana za pozostalase po swiatowej. nie p(zyszedl do nas 
przedniego ustroju politycznego w(az z nowym LJstrojem. POlwier
przeiywala j przezywa cil;ik'e dzenia lego lak u nie musi y szu
ehwile_ Obserwowalismy i obser I-(ae daleko. Nasielsk jest najle
wujemy upadek wielu sp61dzielr\ pszym lego przykladem. Wlascl
lub. w najlepszym (azia, Ich powol wie odooczqtk6w koriczqeego Slli! 

ne dogorywanie. Sytuacja ta budzi stulecja dziaiaiy IV naszej 9mlnie 
powaine obawy, co do prawidio trzy sp6ldzlelnle: Rolnlk (obecna 
wasei niekt6ryell zmian w nasze) GS). mleczarska i zapomogowo
gospodarce. poniewai w krajach pozyczkowa {obecny Bank Sp6i
Unii. do kt6rej diliymy. sp61dziel
czose jest uznan'l i szanowanq 
!ormq gospodarowania. A i w na- c.d. na str. 6 
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obrt;!b1e Cleksyna. Chce Dna a Iym 
terenla wybudowac ze srodkOwI~ ~):a.AC ZAa~~.Dtll 1_(}_b_Nl,_d_olU_a_I_4_R_4_d_a_ wlasnych osledle mieszkaniowe na 
okolo 000 miesz Mca 'I. Ra nl za· 

W lislopadzie Zarz~d obradowal 
cz erokrol1lie. PlerWSZe poSledzenle 
odbylo Sl~ 3 listopada. Na pocz~tl<.u 
zebram zapoznaJi sie z zaawansowa 
niem prac przy budo\ 'e kanallz8Cjl 
sa lIam j a osredlu budOl letWa 
jednorodZlnnego PIlsudskiego I. Pra
ce sq bardzo ITUdn , ponlewai: do 
wykopow wchodzl woda I trzeba )'1 
wypompowywac. Islnleje taki:e po
rzeba szalo vania. Wymaga to do
dalkowyeh naklad6w ze rony wyk 
a . Zakonczenre prac przewidy

wane Jesl na 15 grudnia 1999 ". 
Kolejn'l cz~sc obrad zdomlnowa· 

ty sprawy IInansowe. Najpierw Za· 
rz~d podi'll uchwallil w spral'lie har
monogramu realizaCjI dochod6w I 
wydalkow w IV kwa ale 1999 ., a 
nast pnle zajql sie praCfj nad przy
gotowaniem budze u na ro, 2000 
W jej ''Ynl u przygo Dwana vs ~pnq 
propozyCJ'i! sokosci poda l<.6w od 
nleruchomosci I podalku rolnego. 
Wsl~pnie okreslonu ei gl6wne kle
ru kl polllyki gospodarczeJ gmrn 'j 

swietle mozliwosel finansowych. 
Ponad 0 Zarz~o za vlerdzil prolsk 
uehwaty w sprawis ustalenia wyso
kosci 0 Y z ytulu za lany wiel· 
koscl udzlalu w nieruchomosci przy 
ul. Kilinsklego 

W dalszej CZlilsci posiedzenla z 
rani zapoznall silil z projekte 

zagospodarowanl(l terenu w 0 011
each rzekl NasielneJ. Rozpatrywana 
byla mozhwosc bUdowy drogi od ul 
P.O.W. w klerunku osiedla Krupka. 
Tema re/erowala Panl k,erow I 

Wydzialu Zagospodarowania Prze
s rzennego, Gospodar',<,r Komunal
nej I MleszkanlOw J. Ponadto Za
rzqd przyznal 3500 zl na zergar IZO
wanie Imprez sportowych z okaZJI 
swi~ a 1 lIstopada 

Drugle posiedzenie odbylo Sl~ 0 
Iistopada Przybyl na nie inz. Slani' 
slaw Korpan przygotowu/qcy u
dlum Zagospodarowania Prze· 
s (zen ego Gmmy P edstawll 
m.ln sprawy ZWlqZane z wyznacze· 
nl m kierunk6w dZlalania I'f zakre' 
sie zagospoda owanla przestrzen· 
nego Analtzowano po zeb~ vy
znaczenia lerenow pod dzialalnosc 
gospodarCZq 0 az rozpa rywano po
rzeblil wybudowania obwodnlCY, 

aby zmnlejszyc allilzenle ruchu 
ranz owego przez cen rum mlas a 

Itereny 9filsciej zamleszkane. 
dalszej CZfilscl obrad uczes nl

czy! n wy dyrektor ZGKiM p. Wol' 
ciech Sierzputowskr. ajplerw 0 0
wlono sprawfil usterek w Slacji Uz
oatnlanla Wody w Jac oWle. Dyre
ktor ZGKiM-u zoslal upowainiony 
przel. ZarZCld MiejskJ do podJli'Cia 
zdecydowanych dZlalari w celu Ich 
szybklego usunifilcia. astfilpme 
czlonkowie Zarz~du zostali zapo· 
znan! z ak ualnCl sytuacjCl finansowq 
I gospodarez'l ZGKIM-u. Dyrek or 
poinformowal tez 0 podj~tych dzia
laniach maJqcych na celu wyjscie z 
rudnej sytuacji. Na pokrycle pllnych 

spraw po rzabna jesl W chwili obe' 
cne] kwota 100.000 zi. Zarzqd Mlej
ski pos anowll przekazac Il1mle 
20.187 zl na utrzymanie czyslosci w 
mleSCle Zaplanowano jednoczes· 

nie. ie jedno z najbliiszych posle· 
dzen Zarzqdu oob~dzje Sll;! na erenie 
bazy ZGKIM. A ahzowana bfildzie 
m.ln. lego dotychczasowa s uktu 

W oslatnlm punkCle porzCldku ob· 
ad rozpalrywano proJek budze u 

na rok 2000. Byl on JUZ analizowany 
w s alych komisJach Rady W zwi<jz, 
ku z zamlarem podlfilcla '.'I roku przy

zlym powaznych zadari inw styeYJ' 
nych po rzebne b~dzle ogranicze· 
nie p wnych wydatk6w. Pro/ekt bu
dze zoslal wst~pnle zatwlerdzony. 

Trzecle posiedzenie Zarzqdu od
by~o sil;! 15 listopada. Poslanowlono 
na nlm, ze lOSlanJe przeprowadl.ony 
przetarg na obs!ug'i! finansowCl gmi
ny. Oferty lOstaty skierowane do 7 
bank6w. Powolana lOS anls Sledmlo, 
osobowa komisja przetargowa. ktore) 
przewodniczyc bedzie Pani Skarbnik 

koleJnym punkcle analizowano 
proJekt budietu gminy na rok przy· 
szty w <-akresle oswla y ,rnwes CJI. 
Zas anawlano Sle. w )akl sposob 

10Z a uzyskac pe 'IN~ oszcz~d

nosci. Szu ana ich lakze w dzialal
nosci samel Rady Pev ne srod lb· 
d Ie mozna uzyskac ze sprzedazy 
dzlalek p ulicy arszawskleJ 
Rozpa rywano mozliwosc ogranl
czenla niekt6rych wyda kaw W dal 
szym Clqgu czynlone bfild~ p oby 
pozyskll'lanla srodk6w z zewnq rz. 

W osta nrm punkcle pOSledzenla 
rozpal/zono pisma ski rOWane do 
Zarzqdu. Pozytywnie us osunkowa
no slfil do wniosku klubu sportuwcgo 
Spa, a ° udostlilpnlenle 1m na oge/
nycti zasadach obleklow sporto' 
·'Ych. Wczesnle! Jednak nalflzy uz, 
godnic harmonogram Imprez Z oso
bq odpowiedzialr q za dany oblek\. 
Na siedzib~ lego klubu Zarz d 
wskaza! lokal komurlalny prz ulrey 
KllinskJego 6. Odmowiono Zaklado
\'/1 prz '1ors wa Mililsnego \. \,i inni. 
cy I Zakladowi Wlelobranzowemu 
Haibul w Zakroczymlu zgody na 
skladowanlB odpadow na wysypi
sku smleci w Nasielsku. Pozytywnle 
zaoplnfOwano propozycilil S aro 
slwa Nowodworskiego w sprawle 
powola la Po '1ia owego Osrodka 
Doskonalenla Nauczyclell. 

CZ\varte posiedzenle od~ylo SIr; 
24 Itstopada Zar2qd podjql pr6bfil 
negocjacjI z wlascicielem grun u 
przy uf. P.O.W. pod kqtam planowa

eJ drogi od ej uliey w klerunku 
oSledla Krupka. as ~pnq sprawq, 
k 6f'! rozpalrywano na ym posie
dzenlu by! wnlosek Zarzqdu Klubu 
Sportowego Sparl 0 przekazal Ie 
S cdk6w umozliwiajqcyeh [ego dZla 
laln056. Przedstawlon zostaly od
powlednie dokumenty umozllwia/q
ce przekazanle srodk6w. Uchwa1lil w 
lej sprawie podejmle Rada na nat 

lizszej sesji Rozpatrzone lOslalo 
tez wyst'lpienie Dyrekeji Szkoly 
PodSlawowel w Naslelsku 0 srodkl 

a dobudow~ szaln! przy szkol . 
OyrekCja dysponule Ju projak.tem 
lechnicznym dobudowy. 

29 lislooada odbyta Sl!;l 0 sesja 
zwyczajna Rady lejs Ie, w aSlel
sku. Wzi~lo w niel udzial 23 rad· 

ych. Po poez~tkowych s alyeh 
punktach porz'l,dku obrad udzlelono 
glosu m!eszkancom gminy przyby· 
fym na sesllil. Zgtosllr Onl szereg 
wnloskow majqcych istotne znacze
nle dla spolecznoscllokalnych. Do· 
Iyczyly one '.'I pierwszym rz~dzle 
dr6g i wodocl'lg6w wiejsklch. Spra
wy [e ~d~ ozpa rywane w najbllz
szym czasle w zwi'lZkU z 
przygoto . vanym podzlalem rz 
c:zowyrn budzelu. Poruszono tez 
Droblem zwiqzane z oswielleniem 
\'/SI I elefonizaCJ~, Burmislrz pOln· 
formowal. 1'.e Vi ramach moderniza· 
cjl os vlelle la ullcznego planUJe si'il 
zatnstalowanie 115 nowych pun
k 6'.'1 $wie Inyell W sprawle dokori
czenla lelelonlzaCl1 gnllny 
prowadzone s~ negocjacje z odpo
wledn]a. plac6wk'l Tetekoml nl a JI 
Polsklej SA w Ciechanowl8. Ze 
wzgl~du I)a duze rOlD oszentB za
budowan przewlduje si~ zas osowa
nie na naszym erenle Z'I 
radiO '1e90 dOSI~pu ch • Iii obs
cna) gmrna nasza jest drugsw kolej

OSCI na ererle dZlal la 
lechanowsklel placowkl do tego roo 

02aJu inwes yejL Pa j Dyrektor 
SZkoly Podstawow81 w aSlsisku 
lwr6clla Slfil Z prosb'l do radnych 0 
srcdki na dobudow~ sza nl w kiero

anej przez nlq placowce. Dluzsza. 
dyskusi~ w teJ cZlilsci ob ad 1 vo
lala spr wa wodooqgowanla VlSI 
D~blnkj. Mleszkanka wloskl zarzuci
la splYecznemu komi e 01 VodOCI<\, 
gowania \'lSi, a konkrelnio SOltySOWI. 
sze eg nlepra\' idlowoSci. BurmlsITZ I 
PrzewodnlCZqcy Rady polnFormowah 
o podJIiltych dzfalaniach w celu roz
Wi<jzanla k nfllktu. WI~kszosc z 
\ powladaJ~cyeh Sl~ w tej sprawle 
osob uwaiala, ie problem ten nie 
powlnlen bye rozpatrywany przez ca· 
I'l Rad~. dotyczy bowip-m sporow we: 
'Ina . 51 I przez fil 5polecznosc 
winion bye rozwlqzany. 

Kolejnym punktem porzqdkU ob· 
rad byly interpelaCje I zapylanla rad· 
nyen. Kllka pvlan dOlyczyl 
Inwes YCJI przewldzianyeh do wyko· 
nanla w roku bieiqcym. a kt6re z 
r6znych vzgl~d6l' w roku obecnym 
nie zostaly zreahzQwane. przewod
nlczClCY Rady ,tyj snil. i.e automa . 
cznle z prawam pierwszenstwa 

zechodz<\ na rok nast~pny Radny 
ek. Cezary Rusek ;:>Oln 0 mowal 0 
koszlach wiqzanych z uruchomle
nlem slacjl Pogo owia. Ra unkowe
go I proSll 0 wsparclB f,nansowe e/ 
Inlc;al . Pytano m.ln. 0 sypisko 
s , lec, Kosewle (ezy / s rozbudo
wywane), 0 kO$Z Y zWlqzane z VI 
dawaniem .. Zycia asielska', 
asadnose pO'lloiywania odr'i!bnej 

komis)1 pTzetargowej do przelargu 
l1a obslu9~ banko'la., dr09l(. 8 onr
nak - K'i!dziarzawlce, chodnlk na ul. 
Cmentarnet spraw~ Iflansowania 
Towarzyslw Reglonalnych I klub<>w 
sportowych. W punkcie tym doszto 
az do wymiany zdari mllildzy radny' 
m, IV kwestii spolkania z mleszkari
caml zorganil.owanego przez 
radnego Arclszewskrego. 

W dalslej cz~sci obrad Burmlstrz 
pOlotormowal radnych I zebranych 0 
pracach Zarzqdu w okresls ml~dzy 
sesJaml. Szerzej om6wil i wyjasnll 
spraw~ kanalU Cieplowniczego I kot 
lown! miejskiej przy ul.Starzyriskie· 
go. Uzupelnleniem leJ CZ~SCI obra 
byla dluga i burzliwa dyskusja. 

Dluzszq dyskusj~ vywolala tez 
prosba firm	 Z Nowego Dworu Maz. 
.1 ndrom a" 0 zapew ienle prze
walill owanla grun ow lesnych w 

dah rzybylym wiele bardzo konkre 
nyc pylari UznaJi jed a . 2.8 
WYJasnlema gosci oyly mawystar· 
czajqce i podtrz mall decyzje mary· 
toryczneJ komlsp i ZarzCldli 
uzalezniajqca. prowad2.enie dal
szych ozm6w 00 rzygo 0 van,,, 
przez zalnteresowanych odpowled· 
nlch ma eria/6w 

a POCZq ku omaWlania zag ad· 
nieri zwiqzanych z budzetem gminy 
Rada podjela sze eg uchwalokresJa· 
!qcych wysokos6 s awek podalkOw I 
opla na rok 2000 Dotycz~ one' wy
sokosci oplal za znakowanie zWlerzq 
i wystawlanle swiadectw miejsca po· 
chodzenla (1 2.1 cd sztukr. 3 z! od 
SWladeclw zbiolowych): obnrionla 
ceny Zyla do celow obliczenla Dada . 
ku rolnego (29 Zl); slawek podatku od 
nieruchomosci I zwolnien; sla ve'o< po
dalt<u od srodk6w ransponu, 5 a ek 
podalku od posiadanych pSDw (20 zl, 
ale 2 psy w gosDodars VIe wleJskim I 
1w obe)sciu przy oomku Jednorodzin
nym SCI zwoJnlone cd podatku); opla 
administraCYjnel przy sporzCjdzanlu 
tastamenlu (100 zl za sporzqdzeme 
eslamenlu w UrzlildZl8 Mlejsklm i t 20 

zl w domu estalora). 
ProJek budzelu Gml y na 10k 

2000 przedstawlla skarbnl G 1lny 
Dani Aniela Rogalska Zarowno po 
5t onle yda kow j8k , dochooow 
wyniesle on 17.082.820 zl. GI6wna 
CZfilSC dochod6w pochodzic b~dzle 
z do acl' - 9062 199 zl. s anowl 
53%. W kwocie eJ ujfiltq jesl subw 
nCJa os vlalO va - 6.689.84 zl. 
CZlilsci POswlfilconel flnansom Gml
ny podl~ 0 uehwal~ do yCZqCq 
zmlan w teaorocznym budiecle. 

DZlalania l.wiClzane z realizaejq 
n ler8me Gmlny kampan'l HAlko· 
hoi kradnle wolnos6" omowlla p 
Dy ek or Centrum Opiski Spole z· 
net Alina Tyc. 

W koleJnym punkcie porzqdku ob
r d Rada dokonala wyboru 10 law
nlk6w sqdu r jonowego 15czlonkow 
kolegium 'so wykroczen. 

Na posiedzeniu Iym rol.palrzono 
5 projek16w uchwal. d Z niGh przYJ'i!1O 
( 'I sprawie oddanla " uzytkowanl8 
wieczysle w rybie bezprze argo
wym grun U polozo ego we 'lSI 
Slennica na rzeez osoby fizycznel 
posiadajqcej poz\Volenie na budo
w~; I spraWle pokrycia koszt6w no
tarialnych wvnikaj'lcyc ze zmian v 
wysokosci lJdzial6w 'I nleruc o· 
mosclach wsp6lnych; w sprawle na
dania nazw u/lco we \' slach 
Borkowo I Slennlca. 

Odpol'lladalqC na in erpelacj I 
zapytania radnych 8urmis poin
formowal m.ln. 0 kosztach wydawa

ia gaze i samo'zqdowet ,Zyc,e 
I aSlelska'; wyjasnll po rzebf;l powo
lania specjalneJ komisji majClcej wy 
brat bank obsiuguJ'lcy Samo'"Zild. 
prosil 0 upowaznleme Go do pod)li! 
'a saran w celu przel~la obJet<lu 

po bylel/ednostce wojskowej, Decy 
zj~ w Ie) ostalniej spra vie Rada pod· 
J!;la jednogloSme. 

W koricowe] czf;1sci posiedzenla 
Rada rozpatrzyla lis parisrwa Szy
manskrch z D'i!blnek dotycz'lCY oma
\'Ilanego wczesnlej problemu 
Z 'Clzanego l. wodoclqgowanl m 
wsl Drugi lisl - skierowany do Rady 
przez Dyrektora OK odnosnie usta
lenlCl zasad wynaJmu sali kll10wej rad· 
ni skierowali do rozpatrzenia orzel 
Zarzqd. Ponadlo Przewodnlez~cy 
Komisji Przeta gow I Rady poprzed
nlej kadencji przeds aW11 zebranym 
d ku )enty l''Ykazuj'lce nleprllwdzl· 
\'lose zarzuto v. jakobv dZlaJka ad 
rzek'l przy ul. Koscrusi.kl byla sprze· 
dan w pos6b nieprawidlowy, 

No\owal AZ 



· Z'YICI£ ~A\~I£:LSI\/.\. {ICI A~C)l)lit\.W Sl..v\t)P/.<\mJ (7,\.UN, Fhf)} v,. J~ 

Zmiany kadrowe 
Z dniem 16 listopada Komendan

tem Komisarlatu Polieji w Nasielsku 
lostal komisarz mgr Wojciech Wol
kowicz. Opuszczone przez niego 
stanowisko zast~pcy komendanta 
komlsarlatu z dniem 1 grudnia 1999 
r. obi'll aspirant sztabowy Slczepan 
Olbratowski. Do chwlll obJ~cia sla
nowlska w Nasielsku pan Otbralo
wskl byl Komendanlem Komlsuriatu 
Policji w Pomlech6wku. 

WodociCjgi 
Firma z Clechanowa "Melwobud" 

przekazala do uzy1:ku wodociqg Stu
dzianki - D~binki - MiE;koszynek 0 dlu
gosci 19.304 m ze 175 przylqczami. 
Ptynie w nim weda ze Staeji Uzdatl ia
nia Wedy w Psucinle. Wodociqg eks
ploatowac blildzie Zaklad Uslug Wod
nych z M awy. Firma ta zadowolona 
jest Z jakoscl wykonanyeh prac. 

Drogi 
Kontynuowane sq prace przy budo

wie dragi Lelewo - Zaborze. Przypo I
a y. ze wykonawcCj zadanla Jest 

sprawdzona na naszym erenie firma 
larzqd Dreg i Mas 6'.'1 z Ploriska. 

TrwaJq prace przy wykonaniu pro
jektu budow{anego drogi oowialo
wej relacjl asielsk - Pomiect1owek. 
Szybka reallzaeja tego zadanla mOl 
decyduJqce znaczenie zar6wno dla 
Naslelska Jak I dla calego powlatu 
nowodworskiego. Odnolowae nale
zy fakt poprawy stanu poboczy. I 
chocJai jest to po/srodek, 10 jednak 
choclaz w pewnym stopnlU zwi~
ksza ezpieczenstwo podr6iuiCj
cych tq drogq. 

Oswiata 
frwa instalowanle centralnego 

ogrzewania w Szkole Podstawowej 
w Popowif! Bo.-owym. Jest to wsp61· 
na Inwestycja spolecznosei lokalnej 
i Gminy. Samorz'ld zaplaci za mate
rialy. a Komltet Rodziclelskl sfinan
su)e wykonawstwo. 

Za posrednictwem Ministerstwa 
Flnans6w zostal zlozony wniose' a 
dodatkowe srod I na f nkc]onowa
nle oswla y w naszeJ gmlnie. Z roz
m6w. Jakie przeprowadzll Bur
mlslrz moina domniemywae, ie 
zostanle on zafatwiony pozylyw
nie. Naleiy p zypomnie', ii d iy 
wplyw a pogorszenle sytuacji fi
nansoweJ w dziedzinle oswiaty ma
jCj dodatkowe obciqienia wynikajCj
ce z obowlCjzku dowozenia dzieci 
do gimnazj6w. 

Przetargi 
RozstrzYQnlfilty zosta! przetarg na 

,odernlzaCJ~ (podbudowa + asfallo
wanie) dragi gminnej w Mazewie Wlos
ciansklmodlugosci 1157m. Wygralgo 
Zarzqd D 6g 1MoSl6w z Pions a. Pra
ce ma]q bye wy'~onane do korica I 
p61rocza roku dwutysi~cznego. 

Zarz'ld oglosll przetarg dwusto
pniowy na budow~ oczyszczalni 
sciek6w. Jego przedmlolem jest 
projekt oraz wykonawstwo oczysz
ezalnl "pod klucz". Przetarg odbiil
dzie si~ 24 s ycznia. Planowana 
przepu!lJowOSC oczyszczalnl wynosi 
2600 m na dob~. 

Ogloszony zosta! przelarg na budo
wf; wodociqgu w Popowie Borowym . 
kolonia. Przewidywana d ugosc sieei 
WOdOClqgowej to 12.056 m. 

Kultura 
Przedsll;biostwo "Lembud" z ele

chanowa prowadzi ptace re ontowo
budowlane '.'I budynku bibliolekl mlej
skiej na I I iI pi~trze. przewld je slfil. ze 
potrwajq one do p%wy grudnla. 

Ekologia 
Mimo nlezby1 sprzyjajC\cych wa

ru k6w atmosrerycznych kontynuo
wane Sq prace przy budowle kanall
zacjl deszczowo-drenaiowej w ullcy 
Jasmlnowej. Wykonuje je clechano· 
wska firma ..Melwobud·' 

Przewodniezqcy Rady Mlejsklej I 
Bur ,llstrz uczest lezyli w oddanlU 
do uiytku oczyszczalnl sciek6w W 

Nowym Modllnie. Inwes10rem byll 
leszkancy osiedla oraz Agencja 

Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa. 
Odbylo sit; tez spotkanie z wlasci
cielem firmy Eko-Zysk. Jest to nowa 
firma. Powstala w Modlinie i zajnlu
je i~ odzyskiwanlem surowc6w 
W16rnych (szklo. makulatura, pla
slik, metale). Dalsze rozmowy na 
temat wsp6lpracy z nasz'l gmlnCj 
prowadzlc b~dzi MPGKiM. 

W zv,iqzku z pogloskaml 0 przywo
ienle na nasz teren smleci I skladowa
nie Ich w nowym mlejscu uzyskalismy 
zapewnlenle> ze Urzqd Miejski nie wy
dal zadnego zezwolenia 'II tej sprawie 
Przeprowadzono tez rozmowy z 'Illas
dcielem terenu skiadowania. 

Gospodarskie zabiegi 
Istl1leje powaine zagroienie, ie 

Rozdzielnia Gazu mieszezqca sffi! 
przy ul. DCjbrowskiego zostanie prze
nieslona do Pul1uska. Powodem ma
jCj bye rzekomo niewlasclwe warunkl 
lokalowe IV Naslelsku. Wspolne dZla
lanie wiadz I mieszkaricow sprawllo, 
ie na razle pr6ba ta zostalapowstrzy
mana. W najblliszych dnlach odb~
dzie Slf;l s otkanie wladz mlejs ich z 
przedstawicielam' MOZG w sprawie 
znalezienia nowej siedziby diu nasiel
skle) Rozdzielni Gazu. 

WI adze samorz'ldowe podj~ly 
decyzlfi!, aby '.'I wypadku. gdy nie 
znaJdzle si~ odpowiedni kontrahent 
dla przej.;lCla mlenia po bylej jedno
stce wojskowej, obiek1 ten przejqc i 
zabezpreczyc oraz '.'I odpowlednl 
spos6b go zagospodarowac. 

Oswietlenie uliczne 
W grudniu zOSlala podpisana 

umowa z Zakladem Energetycznym 
na montaz punkt6w swiet nych i re

ont o· wietlenla ullcznego oral 
trzymanie go we wlasclwym stanie. 

Koszly poboru energij Sq podwyi
szone 0 35%. Sq to pieniqdze prze
znaezone na bieiqcq konserwacj~ 
lamp. Prowadzone Sq dalsze roz
mowy, aby Zaklad Energetyczny 
dbal ° oswie lenie uliczne i wla· ci
wle wykonywai swe zadania. 

Dzien Pracownika 
Socjalnego 

W nasiels I Osrodku Pomocy 
Spolecznej odbylo sl~ powlatowe 
spotkanle z okazjl Dnia Pracownika 
Socjalnego. Przybyli kierownicy os
rodk6w pomocy spoleeznej z calego 
powiatu nowodworskiego. WIadze 
samorzqdowe powlatl,J reprezen
owala pani Marla Kowalska - wlce

starosta. a mlejscowe wladze gmln
ne przewodniezqcy Rady Miejsklej 
GrzeQorz Duchnowski i burmistrz 
Bernard Mucha. Z duiym uznanlem 
przybylych gosci spotkal Slfi! wystiilP 
zsspolu Klubu Seniora dzialajqcego 
przy naszy, lOPS. 

Zebral AZ. 

7. w Slustowle b~d<lcy pod 
wplywem alkoholu M.W. dokonal 
czynnej napasei ,a I erweniujq
cych pollcjant6w. 

7.11 nasielska poltc'a otrzymafa 
zglosz ie 0 wypad~u podczas pracy, 
kt6ry wydarzyl Sl~ 15.IX. Pedczas wy
konywania prOle zwiqzanyd1 z kladze
niem rur kanalizacyjnych na ul. Polnej 
w NasielskU przysypany ~alami ziem I 
zostal oracu]qCY W wyk0P8 mle zka
nlec Sochocina IN wynlku wypadku 
doznal obraien wewn~trznych I prze
bywa IN szphalu wP Illusku. 

12.11. zg/oszono j)olicli lak wy
cll;lcia p ez palla M.G. 100 drzew z 
lasu poloionego w CleksYl1le a b~· 
dqce90 wlasnosciq pana AO. mle
szkanca tel miejseowosci. 

Loreln - z dzlalki rekreacYlnsj po
102:onel '.'I tel misJscowoscl nieznanl 
sprawcy dokonall kraczisiy 200 szt. 
wi wartosci 600 zi 1101 szkod€! wlas
cicielki . mieszkanki Legionowa. 

Mieszkaniec Mogowa D.Z. doko
nal czynu IUbieinegc na 17-letniej 
mieszkance Naslel ka. Dochodzenie 
IN te] sprawie prowadzl Policja pod 
nadzorem proku lury '.'I Pultusku. 

16.11. zgloszono na policj~ w Na
slelsku fakt dokonania wlamanla I 

radzieiy na e enie ogr6dkow 
dzial owych na B ontnku. Nleznani 
sprawcy skradli z domku dzialkowe
go pana W.F. maszynfi! do szycia, 
koldry. spiwory. kUchenk~ i butlli! ga
ZOWq 0 fqcznej war1o$ci 2500 zl 

16.11. na tereniH firmy "Elektro
plast'· nleznanl sprawcy dokonail 
kradzleiy radloodtwarzacza ..PIO· 
nier' z samochodu ,.F rd TranSit" 
naleiqcego do pana T.C. 

17.11. nleznani sprawcy dokonali 
wlamanla do ga.razu na jednej z po
sesjlw Psucinl8 skqd skrad" pompy 
do wody, omplet opon "Plrelil" bl;-

Drodzy Panstwo i 

Pogoda nle sprzyja zdrowlu, 
zmlenne temperatury i wilgotnose 
sprzyjajCl przezifi!bieniom, lumbal
giom, gryple. W przychodnl przyby
wa oczekujqcych na wizyl~ u leka
rza. 

Pragn~ wi~c przypomnlec pod
s a·....owe zalecema. kt6re tl;) WIZyt~ 
uczynl'l bardzrej e'ektywn'l i mniej 
klopotliwq. Jesli charoble lowarzy
szy wysoka gorqCZ ka. powyze] 38"C 
naleiy jq obnizyc. NaJwlasclwsze 
b.;1dq do tego szeroko dostl;lpne '.'I 
aptekach preparaty Paracetamolu. 
dost~pne bez receply. U os6b wy

lotujqcych mozna podae lek w for
mie czopka. Przypominam. Ii nia
dopuszczalne jest plcie ampulkowa
nej Pyralginy. gdyi Ie len, w lej 
formle przeznaczony jest wylqcznie 
do Iniekcjl, przyj~ty doustnie moie 
powainie u zkodzic jelita. Nast!;!
pnq sprawq 0 k 6re] trzeba pami~tac 
to w/asclwe nawodnlenle. Chory 
gorqczkuj<jey powlnien piC powyiej 
2 II row plyn6w na doblil. Osoby le
czone srodkaml odwadniajqcymi 
powinny przypomniee 0 lym leka
rzowi rskonsultowac z nim koniecz
"e zmniejszenis dawki tych lek6w. 
Paejenci cierplCjCy na nadcisnienie 
powinni przed rozmOWqZ lekarzem 
z ierzyc cisnienle I;)tnrcza krwi u 
piel~gniarki. Gorqczka zwykle po
woduje wzrost war10scl cisnienla. 

dqcych wlasnosci~ mleszkan a 
Warszawy. 

20.11 w Nasielsku na osiedlu 
S arzynsklego na niestrzezonym 
parklngu nieznani sprawcy skradli 
ze s ojClcego tam s'lmochodu "Lan
cia" komplet ke/ wartosci 120 zl na 
szkodl;l pana P.M. 

Psucin. B~dqcy pod wplywem 011
koholu pan RK dokona! umyslnie 
zniszezenia cudzego mienla dl mo
luj'lc i wybijaiqc szyby w samocho
dzle "Fiat 125p" na szkodfil 
wlasclclelki panl AK 

24.11. nleznani sprawcy skradli 
pracownikowi P.l. Mot. neseser z 
dokumentaml. pieczqlkaml I duzq 
sumq pienl~dzy. W wynlku podj~
tych przez pollcj~ dzlafari odzyska
no e58ser, dokumenty I pieczqlki. 

2611. ujawniono na terenle dzialki 
re reacy)ne] w Kqtnych dokonar a 
przez nieznanych sprawc6w kradzlez 
pilarki, podkaszarki co rawy, piiy ele
ktryeznef i innych sprz~t6w 0 lEjcznej 
wartosci 2000 zl na sz.kod~ panl ET 

29.11. zgloszono na pollCJlil t k1 za 
wtasciciel firmy ,.w~gielek" pan A.T. 
nabyl bez zaplaly wl;lgiel wartosci ok. 
1.000.000 zJ za posrednictwem I na 
szkod~ firmy "Adriada". Dochodze· 
nie prowadzi nasielska policja pod 
nadzorem proku atury w Puttusku. 

30.11. w ieJscowosci Dlilbinki 
nieznanl sprawcy dokonali wlama
nia do chlewka na posesjl pana B.L. 
i po dokonanlU uboju skradli SO-kllo
grammvego sWlnJaka. Poszkodowa
ny ocenla strat~ na kwot~ 350 zt. 

1.12. '.'I Mazewie Dworsklm nle
zna y sprawca dokona/ wlamania do 
mieszkania na jednsj z posesji skqd 
skradl pas skorz ny ze 5ztyl tem 
wartosci 50 zl na szkodfil mieszkanca 
Nowego Dworu Mazowleckiego. 

4.12. w Budach Siennickich doko
nanD wlamania do garaiU skqd 
sk adzlono rower g6rski wartosci 
400 z] b~d'lcy wlasn sciq ie z· 
kank Warszawy. 

Nigdy tel nia moz a Idqc do lekarza 
pominqc dawki przyjmowanych 
przewlekie lekew w lym tych od nad
cisnienia Nie usprawiedliwia takle
go dzialanla nawet koniecznose by
cia na czczo d nlektorych badan 
laboratoryJnyeh. Odstawlenle Wch 
lek6w moie skonczyc si~ tragicz.nie 
np. udarem. a pomlar ctsnienla bez 
zaleconych wczesniej lek6w w m
czym me pomoie a wr~cz utrudni 
konro!~ leczenia lekarzowi. Warto 
zaorac ze SObOl do przychodnl jakls 
napoj ezy malq kanapk~, Jest to 
szczegolnle waine dla dzi Ii osob, 
kt6re przysziy na ezCZQ z uwagi na 
zlecone wczesnlej badanla labora
toryjne. Naleiy tez umiee odpowie· 
dziec lekarzowl na pylama dotyczq
ee aktualnie zaiywanych fek6w. ob
jaw6w dysurycznycl aklch )ak par
Cle na moez. ez~ste oddawanie mo
ezu bolesnose przy mikCjl, kolor I 
plenistose mOCLU. Pylania mogCj do
tyczyc przewodu pokarmowego np. 
reguiarnosci oddawanego stolca, 
doJegliwosci b610wych z lym ZWlq
zanych, konsystencjl stolca. jego 
barwy. obecnosci sluzu. nudnosci i 
wymiot6w. I ich zwiqzku z przyjmo
wanymi pokarmaml, barwy . tresci 
wymiocin. Lekarz moze pylae 0 ko
lor wydziellny z osa 0 az barw~ 
plwociny I obecnosc w nieJ krwl. 

Po tych I,Jwagach onentujq SJ/il 
Paristwo, ie chory ma pewns na· 
zwijmy to ODoWlqzkl wzgl~dem sie
ble i leczqcego '.'I tym rownlez doty
cZCjcs higieny osobrstej 0 czym przy
pomlna Panstw wasz lekarz ro
dZlnny 

Cezary Rusek 



W ostatniq niedzie1fi! listopada 
odbylo sit;! drugie spotkanie zor
ganizowane przez radnego Grze.. 
gorza Arciszewskiego. Nie chce
my ustosunkowywac sit;! ani do 
jego almos/ery, ani do jego formy, 
Slwierdzamy tylko fakty Krytyce 
poddano dzi81alnosc Rady i iej 
organ6w. Wypowiedzi poszcze
goillych os6b zaglLJSZane byly 
krzykarni i gwizdami Rzucano jaj
kami. Nie wszystkie osoby. majq
ce cos do powiedzenia. mogly si~ 
swobodnie wypowiedziec. przy
szlo mniej os6b niz na pierwsze 
spotkanie. Tym razem nie przysz
Ii jui inni radni i czlonkowie Zarzq
duo Znaczna grupa przybylych 
os6b opuscifa sal~ kina iui w po
lowie spo kaniq. 

Redakcji "Zycia Nasielska" 
zarzucono stronniczosc ito, ze 
jeslesmy na ustugach Zarzqdu, 
Zarzutom winny towarzyszyc 
argumenty, a tych naszym zda

iem byto brak, co nie swiadczy 
jednak, ze w 100% udalo nam 
sif;! uniknqc bl~dow. Staramy si~ 
informowa6 w miar~ rzetelnie 0 
1ym, co dz.ieje si~ w naszej gmi
nie. Niewai.ne SCI nasze pogla
dy, akie i polityezne. 0 wyda· 
rzeniaeh z zyeia polilycznego 
tei informujemy i to zarowno le
wej jak i prawej strony. Informa
eje 0 obradach Rady i Zarzqdu 
Sq tylko sygnalem. jakie proble
my podejrnowano i jak je rozwi q
zano. Co do niekt6ryeh rozwiq
zan mamy nawet odmienr18 
zdanie, ale to radnych wybrah 
wyborcy do decydowania 0 gmi
nie a nie nas. My nie jestesmy 

ezwartq, ezy pif'jtq wladz01. Ga
zeta nie jesl tei miejseem do 050
bislych porachunk6w. Reaguje
my na wnioski Ipostulaty czyteilli
k6w i wiele si~ 1'1 naszej gazetce 
w Clqgu pi~ciu lat jej dziaiainosci 
zrnienilo wlasnie wskutek reakcji 
czytelnik6w. Mamy tylko jednq 
prosb~, aby i1iekt6rzy nasi adwer· 
sarze przynajmniej przeezytali te
ksty, ktore krytykujCj_ Tegowyma
ga prosta uczciwosc. 

Kilka os6b, kt6re weze' nie] wy
szly ze spotkania d nas zglosilo 
pewne problemy, kl6re wedlug 
nich wymagajq rozez.nania i roz
wiqzania. Zgloszono spraw~ ja
kosei wody z wodoeiqgu miejskie
go. Po je] podgrzaniu na dnie na
czynia wytrqca si~ osad. Nie bylo 
go po uruehomieniu SUW-u do 
poezqtku biezqcego roku. Drugi 
wniosek dotyczyl czystosci wody 
w (zeee. Niekiedy plyna. niCjscieki. 
f<olejna sprawa to problem pot~i
nyeh ci~iar6wek ze iWlrem. 
Transport kruszywa odbywa 5i;: 
nawe1 0 4-tej nad ranem. P~kajq 
sciany od wstrzqsow. Poslulowa
no tei sprawf;! odwodnienia iezdnl 
na ulicy Polnej i Broniewskiego. 
Po deszczu i w czasle roztooow 
tworzq sil;l na nich jeziora, a ifi!dy 
idCj dzieci do szkoJy. Sygnallzo
wano problem dojazdu do Szkoly 
Podstawowej nr 2. Potrzebne rol.
wiqzanie uwzgl~dniajqee interes 
szkcly i interes rodzic6w dowoza.
cych dzieci na lekcje. Proszono 
lei. 0 organizowanie spotkari mie
szkane6w zZarzadem iPrl.ewod
niczqcym Rady oraz Przewodni
CZqcymi Komisji. 

•Iza
 
Zgod ie z Decyzia nr 1/99 z 

dnia 25.02.99 r. Burmfstrza 
Urz~du Miejskiego w Nasielsku 
w sprawie zbi6rek publicznyeh 
czlonkowle Ochotniczej Srrazy 
Poiarnej w Ci8ksynie dokonali 
zbl6rki publieznej srodk6w ple
ni~inych przeznaezonych na 
budoWf; bUdynku OSP Cieksyn. 
Srodki pieni~zne zebrane by!y 
od mieszkanc6w okolicznych 
wsi oraz wlascicieli domk6w let
niskowych znajdujqcych si~ na 
terenie gminy na list~ dobrowol
nych wplat potwierdzonych 
wlasnor~cznym podpisem i po
twierdzeniem soltys6w. 

Zbi6rki dokonano w nast~pu
jqcych miejscowosciach: 
1. Cieksyn na kwotlil1586 zl 
2. Borkowo na kWOli;J 1339 zl 
3. Lelewo na kwot~ 1354 zl 
4. Konary na kwotf;! 230 zl 
5. Zaborze na kwotlil 300 zl 
6, Czajki na k\,",ot~ 138 zl 
7. Ruszkowo na kwot~ 270 zl 
8. Mokrzyce Dworskie na kwotli! 
110 zl 

9. Nowa Wrona na kwotf,l 200 z! 
10. Wlktorowo na kwot~ 90 zl 

lqczna ,",ola zebranych srod
k6w pienili!znych na budoWlil bu
dynku asp w Cie synie wynosi 
5562 zl, slownie: pil;1c tysil;lCY 
pi!ilcset szescdziesiqt dwa zl. 

Na organlzaclli! poniesionych 
koszt6w zbio(ki pUblicznej srod
kow pieni!ilznych wydatkowano 
14 zt, slownie: czternascie zl na 
orespondenej~. 
Wydat owano na: 
Zaplacono za postawienie 

scian Remizy OSP kwot~ 3385 
zl, slownle: trzy tysla,ce trzysta 
osiemdziesiqt pi$c zlotych. 

Pozostalq kwot~ z!otyeh 2163 
zl, slownie: dwa tysiClOO sto szesc
dziesiqt trzy zlote przewiduje silil 
do wykorzystania w roku 2000 na 
dalszq konlynuacJ~ budowy 

Powyzsze rozliczenie ze srod
k6w pienil;linych zostanie opubil
~owane w prasie lokalnej, tj. w 
Zyciu Nasielska oraz w postaci 
ogloszenia wiejskiego zawieszo
nego na tablicy ogloszeri. 

Rok 2000 ogloszony zostal 
rokiem jubileuszowym. To ostat
ni rok II tysiqclecia, to ostatni rok 
XX wieku, to rok upamif;ltniajqey 
2000 lat ehrzeseijanstw3. To 
wielkle rocznice i daty. Nie moz
na jednak zapomniec 0 tych 
mniejszych, jednak lakie waz
nych. A tych w roku 2000-cznym 
przypada sporo. 

Trzy z nich Sq szezeg61nie 
wazne dla spolecZIlosci powialu 
nowodworskiego i one powinny 
bye w sZGzeg61ny spos6b przy
pomniane i upamic,lttllone. 

Pierwszq z. nich jest 60-1a ro
cznica zbrodni katynskiej. 
Wsr6d tysll';!ey zamordowanych 
przez stallnowskich zbrodniarzy 
polskich ofice row ponad stu by
to bezposrednio zwiqzanyeh z 
Modllnem, Nowyrn Dworem 
Maz.. Nasielsklem, Zakroczy
miem i Innymi mieJscowosciarni 
naszego powiatu. Hold pomor
dowanym powinnisrny oddae 
wszyscy - i Ci. ktorzy 0 nich pa
mi~tali. i ci, k.orzy pamic;,Jtac nie 
cheieli, a nawet ci. ktorzy dla 
roznych celow t~ pami~c bez
czescili. 

Drugq rocznicq 0 kt6re] pa

mi!iltac nalezy to 55-la lui rOGZ
nica zakonczenia II wOJny swia
towej. Powial nowodworski, na 
kl6rego erenie znaJduje si~ 
slynna Twierdza Modlin rna 
szezeg61ny pow6d do pami~ta
nia nie tylko 0 poezqtku, ale i 0 

zakonezeniu tej wojny. 
Trzecia roeZnlca 10 80-la ro

czniea wOlny obronnej 1920 r. 
Wlasnie u nas nad Wkrq toezyly 
si~ boje, ktore w deeyduJCley 
sposob prl.yczynily si~ do pol
skiego zwyci~stwa. do Cud 
nad Wisla.. Mlejscowosc Borko
1'10 k Nasielska zapisana jest na 
kolumnie Grobu Nieznanego 
Zolnierza 1'1 Warszawie. 

Blorqc pod uwag!il m.in. i przy
loezene utaj argumenty 1'1 No
wym Dworze Maz. powstal po
wiatowy komitet obchod6w tych 
roeznie. Na jego ezele stanql 
Slarosta Nowodworski Adam 
Janas_ W sklad komitetu weszli 
tez przedslawiclele gminy Na
sielsk z Nasielskiego Osrodka 
Kultury, Nasielskiego Towarzy
stwa Kultury i Towarzystwa Mi
losnik6w Ziemi Nasielskiej. 

AZ. 

Komunikat StraZy 
Pozamej 

W zwiqzku ze zblizajqcym si~ okresem zimowym, a 
tym samym zwif;lkszonym zagrozeniem poiarowym wy
stf;lpujqcym corocznie w wyniku dogrzewania lokali mie
szkalnych i innych pomieszczen oraz zwil;lkszonej liczby 
poiar6w spowodowanych paleniem si~ choinek swiqte
cznych, vvybuch6w petard, sztucznych ogni prosz~ 0 

podjf;lcie stosownych dzialan majqcych na celu zmini 
malizowanie skulk6w tego zagrozenia, Oodatkowym ele
men1em. majqcym wplyw na obraztych skutk6w Sq nie
korzystne warunki atmosferyczne powodujqce utrudnio
ny dojazd, utrudnione czerpanie wody do celow gasni
ezyel, oraz szybkl8 rozprzestrzenienie si~ tego rodzaju 
pozar6w. 

W zwiqzku z powyiszym, niezbC?dne staje sif;l podj?cle 
m_in. nast~pujqcych przedsifi:lwzi~{;: 

- zapewnienie i utrzymanie we wlasciwym stanie dojaz
dow, w szezeg61nosei do budynkow mieszkalnych, 

- utrzymanie we wiaseivvyrn stanie technicznym sieci 
hydrantowej, 

- w przypadku organizowania balow sylwestrowyc~l 

oraz innych zabaw zapewnianie uczestnikom odpowied
nieh warunkow ewakuacji j bezpieczensfwa pozarowego. 

o zdarzeniach na terenie powlatu prosz? informowac 
Powiatowe Centrum Zarzqdzania Kryzysowego lub sluz
by dyzurne Komendy PowiatowejPSP tel. 998 (24 godz.), 
775-36-50. 775-26-19. 

Z powazaniem 

Komendant Powiatowy 
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Najtrudniejsze sa chwile poiegnari
 

t st; tIi rt.zl~;lz
 
piero mialo po·.vstac. 
By!y to napr<'lwd\! PlO
nierskie warunkl. Jed
nostka "rosla" razem z 
miaSlem. W tyeh wlas
nie lataeh w Nasielsku 
zaez~ly pQwstawac no
we zaklad'l praey. wyra
slaly pierwsze blo kl 
sp6ldzl81nl rrJleszkanlD
wei, pierwsze Ullce 
otrzyma!y asJaltowa, na
wierzchni\!. W przemi,,
naeh tyeh mieli sw6j 
udzlal zo!nlerze z Jed
nostkl 1033 staCJonuj'l
eej w Chrcynni , 
Skarbniea, wiedzy 0 hi· 
storli ]ednostkl i Ilisloril 
miasta Z 1ego okresu 
lest pan Zblgniew Za
ranski. Sfuzy! w nlej 33 
lata, a teraz SW<j wiedzq 
I umiel~tnosciaml sluzy 
miastu. 

Jedna rzecz bardzo 
mme clekawl, ale 0 to 
nle pytalem, bo leszezs 
nie pora na to. Co w 

Pierwszy 1ostatnl dow6dca JW 1033 . Plk Jerzy	 dnlach narodzin naslel 
Goryszewski I kpt. Jerzy Turek	 SKie) jednos ki myslal 0 

wolsku malulki JUrak 
Turek? Moina przeciei. 

My, Polacy. mamy wielki senty powiedzlec, ie byl jej s'lsia em, Czy 
men! do wojskowego munduru. moze wtedy zamarzyl, aby bye oli
Wlasciwie nle ma rodziny, kt6ra by cerem Wo;ska Polsklego? Chyba 
w iakis spos6b nte byta zwiqzana z jednak nlgdy nie pizypuszczaJ, :i.e 
\·.ojskJem. Wystarezy Iroeh{l posz jako dow6dcy jednostki przyjdzie 
perae w zyciorysach naszych bll mu pisac os atni w Jel hlstoril rozkaz, 
skich - tych zYJqeych i tycll, klo zy rozkaz 0 rozlormowanlU. do czego 
iyll przed laly, aby sl~ 0 tym przeko byl zobowiqzany "wyrokiem" swo
naco lch zwierzchnikow. Ciekawi mnie lei. 

W poprzednim numerze pisalem 10, co czuJ, gdy sclskal dlon i patrzyl 

Burmistrz Bernard Mucha wrl;lczyl podzi~kow<lnia bylym dow6dcom nasiel
skiej jednostkl. Na zdj~cju moment wr~czenia podzi{lkowanla pulkownlkowl 
Benedyklowl Jaglarskiemu - rodowitemu nasielszGzaninowi. 

acz smuln<j uroczystosc przybyl do
w6dca brygady, w sklad kt6rej 
wchodzlla Jednostka, plk dyplomo
wany Stanislaw Sobiechowski. 
Obecnych byto pli;:ciu bylyeh do 
wodeow jednostkl, kllku ieh zast\!
pc6w, oJicerowle Z r6inych okres6w 
jel dziaialnoscl, kadra pelnlqca stuz
bl;! '1'1 chwih rozwlqzania Jedno kl. 
pracownicy cywilni, zaproszeni gos· 
cie. 

Osta nl rozkaz, pisany I podplsa
ny przez ostatniego dow6de~ jedno
stkl kapltana Jerz go Turka 
odczytal S1. ehoi. sztab. Andrzej B9
Clk. Nast~pnle dowc.dca dyv...izJonu 
podzll;lkowal za prac I wspolprace 
kadrze dywlzlonu, pracownlko 
wojska, bylym dow6dcom dYWlzjo
nu, zastfilPcom. szp.fom sztabu, oli
cerom w\'ehowawczym. 
kwalermis rzom. wladzom samo
rz&dowym gmtny, duchowlenstwu, 
pollciL W imieniu kadry I praeowni
k6 "dyvl'izjonu podz i~kowal dow6d
ey s1. char. sztab. Jerzy Dlech, a Sl. 
chor. sztab. Andrze] Bqcik wr~czyl 

dow6dcy pi{lkny zloly sygnet z wy
grawerowanym Jego 1i1ICJalaml, data 
23.X1.99 r. i numerem: JW 1033, 

Podzit;lkowania przekazallei 00
w6dca 3 WBR OP plk dypl. Stanl 
SloW SobJechowskl. Pisemne 

51. chor. sztab. Andrzej B<\cik czyta oslatnl ozkaz dowodcy JW 1033. Obok 
dowodea 3 WBROP plk dypl. Stanislaw Sobiechowsk! i kpt. Jerzy Turek 

podzl~kowania za sumlennq sluzb{l 
otrzymall byl, dow6dcy dywlzjonu. 
Emeryci olrzymali od dow6dcy 81'1· 
gady Honorowe Odznakl3 WBROP 
06znax'l tCj wyioznlony zost'll row
niez ks. Andrzej Marchlewskj i pan 
Zbigniew Olbrys, cywilny pracownik 
jednostki. IN imienlu wladz samo
rzqdowyeh gmlny za 37 (a owocneJ 
wsp61pracy podzi~kowal burmislrz, 
pan Bernard Mucha. Byll dowodcy 

dywlzjonu Olrzymah pOdZll;lkowanla 
pisemne. 

Jednostka wojskowa 1033 prze
szla jUl. do historii Ta Karia w dzle
Jach Nasielska I gminy jest jui. 
zamknl\!ta. Dobrw byloby, aby pa· 
mi{lG 0 nie] [\'1ala jak najdluzej, bo 
pi{lkna to karla w dziejaeh naszel 
naslelskiej zlemi. Przybyl I na uro
ezystosc byll praeDwnicy jednostki z 
rozrze...mienlem I sympatlq wspomi
nail lata sp\!dzCI e w chreynskim Ie· 
sie i Naslelsku. lell gl05 byl z 
pewnosclq glcsem wil;lkszosci z 
tych, kt6rzy tworz II hlstorl{l tel )Bo

nostki. A przez 37 lat istnlenla lei 
plac6wkl sluzb\il pel nil 1U 6;1 orlce
row 56 chor'lzych, 48 podoflcerDw 
zawodowych, ponad 2900 zolnlerzy 
zasadniczej sluzby wojskowel, 75 
cywilnych pracownik6w wolska. 

AZ. 

Oslalni kadra JW 1033 

o radosci, z jakfl asielsk przed 37 
laty wltal przybywajqeych tu zolnle
rzy. Nle ezekaly na nich1owoezes
ne koszary czy wygodne 
mieszkanla dla rodzin kadry oficer
skle] i podofieerskiej. Wszystko do· 

w oezy "ojca" nasie!skiel jedno Ikl 
pulkownika Jerzego Goryszewskl~ 

go? 
23 Iisiepada w jednostce wejsk . 

wej w Chrcynnie odbyl si" historycz· 
ny, bo ostatni apel. Na l~ podnioslq, 



"aoczycie s i strajl( Bank Spoldzielczy wnatarciu
 
19 Iistopada odbyl 51e og6lno

polski strajk nauczycieli. WZleli w 
'lim r6wl1iei udzial pedagodzy 
praculqcy w sZkolach i In rlych pla
c6wkach oswlatowycn podleglych 
rlaszemU gminnemu samorzqdo
WI. Polegal on na oflagowaniu 
oblek16w i powstrzymanlu sie na-

Spotkanie z Wiceprezesem Zarzqdu G16w
nego ZNP i wladzaml samorzqdowymi gmi
ny cieszylo si!;! duiym powodzeniem 

uczycieli od prowadzenia zaj~t Ie
kCyjnych I opiekunczych. DZl8Ci 
pozostaly na og6l W domach pod 
opiekq rodzic6w. Strajkujqcym na
uczycielo i uezniom sprzyjala na· 
wet natura. Dzten byl deply I slone
czny. Mlodziei miala wi~c okazj~, 

aby lego dnia dluiej przebywac na 
sWieiym powietrzu. Rodzlce zostaJi 
wczesniej powiadomieni 0 slrajku. 
informacje przekazywaly tez me
dIa. WydaJe sie. ie zroblono wszy
stko. aby szkolny s!rajk nie by! 
uciqiliwy dla lokalnej spolecznosci. 
Z duzym zrozumieniem do taklej 
formy proteslU podeszll rodzlce i 
wladze samorzqdowe. 

Organizatorem og61nopolskie
go s rajku nauczycieli byt "'praw
dzie Zwiqzek Nauczycie/stwa Pol
skiego, ale wZI!;!!i 1'1 nim 1akze 
udzial nauczyciele nie naleifjcy 
do iadnego zwi,\zku oraz ezlon
kowle innych Zwi qzk6w, Tak bylo 
tei: i 1'1 Nasle/sku. Cel, jaki przys
wiecal organizatorom protestu, 
jest celem wsp6!nym nadrz~d· 

nym dla calego spoleezenstw<:l. 
Wynlka on z troskl 0 los dZISlejsze
go mlodego pokolenia I 105 przy
sz!ych pokolen. 

DecyzJa 0 pod)~clu tak drasty
cznej formy protestu nie przyszla 
pedagogom naszej gminy latwo. 
Podobnle bylo w ealy ) kraJu. 
Wlaseiwie to do kOrlca czekano, 
ie bye moze zaczn21 si'il powazne 
rozmowy i strajk zostanie odwola
ny. Stalo sl'il jednak inaczej. Co 
wiecej. pr6bowano por6i.nit na
uezycieli Z samorzfjdaml. Wma 
wlano, ze protest skierowany jest 
przeciwko wladzom sarnorzqdo
wym. A 1ak naprawde to wlasnre 
samorzqdy najlepieJ wiedz q W 

czym tkwi oswiatowy problem. 
Aby nie mlee zadnych wqlpli

woscf przy podejmowaniu lak nie
popularnych dzialali. Zarzqd Od
dzialu ZNP w NaSlelsku zaprosil 
na spotkanie z nauczycietami ca· 

lej naszej gminy przedstawiclela 
najwyzszycll wladz ZWlqzkowyeh 
- wiceprezesa Zwiqzku Nauczy
cislstwa Pol ski eg 0 Jaroslawa 
Czarnowskiego oraz przedstawi
eleli mlejscowego samorzqdu 
gminnego - Przewodniczqcego 
Rady MieJsklej Grzegorza Duch

nowskiego i Burmistrza Ber
narda Muchfil. Udzlal 1'1 

spolkanlu wllela tez Prze
wodniczqca I\omisjl Oswia
ty Rady Powlatu Nowo
dworski go Teresa Skrzy
necka_ 

Pan Prezes slwlerdzll Je
szcze raz, ze ZWlqzek n1gdy 
nie wyst~powal przeciwko 
reform om. zwlaszcza prze
ciwko re armie programo
wej. Podstawowe zqdania 
ZWlqzku to: zwiekszenle na
klad6w na oswiale, wyeofa
me niekorzys1nych zmlan 'II 

KarCle, wynagrodzenla 
godne zawodu, os/ony so

cjalne d!a zwalnianych, powstrzy
mallie zamykania wlsjskic!l szk6i. 
Przypom nial, is rzqd nl.e wyvviqzal 
Sle z realizacjl ustaw. Zle przygo
towana retorma" niedociqgn''jlcra 
organlzacy]ne I niedobory finanso
we dotykajCj dzieci, mlodziei j na
uczyclell. A reforma miala sluzyc 
wlasnie 1m, Wladze panstwowe 1'1 

spos6b beztroski zrzucily na sa
morzqdy trudne ObOWlqzkl, eez 
na zwi~kszone zadania Ie daly 
pieni~dzy. Do swet zas dyspozycji 
pozoslawlly znaczne srodki finan
sowe. Dlatego lei stanowczy glos 
Zwiqzku to takZe glos 'II obronie 
samorzqdu. 

Nauczyciele przybyll na 10 SpOI
kanie interesowali si~ szczegolnie 
sytuaCjq oswiaty 1'1 naszeJ gmlnle. 
Pieniqdze przekazywane przez 
panstwo poprzez subwencw Sq 
nlewystarczajqce dla zapewnienla 
prawidlowego dzialania oswiaty w 
gminle. Gmlna nie otrzymala iad
nego, malowanego w kolorze 
stonca. gimbusa. Przed samorZq
dam staj<l trudne do rozwiqzania 
problemy_Danis wi~ceJ plenl~dzy 
na szko1y jest jednoznaczne z re
zygnacj'l gminy z budow!, wodo
ciqg6w. dr6g, kanaliz8CJi. a nawel 
z inwestycJI oswiatowych, Alterna
tYV~<j dla tych dzia/an lest Jikwida
cja ntektorych szkol. a to oznacza 
dluiszq droglt dziecka wiejsklego 
do 5zkoly. W szczeg61nie trudnej 
syluaCjI zl1a]dujq sie dZleCl \vieJ
skie. Jui teraz wiele z nich musi 
wstawac przed godzinq 5z6st<j, 
aby na ezas zd'liyc do szkoly. Te
go wszystkiego nie widae z okiel1 
gablnetu Pana Minlslra 'II Alei 
Szuclla. Nle INidac tei: jak zbieine 
Sq w lel sprawie poglfjdy Zwiqzku 
z poglqdaml sa morzqdowc6w. Nlc 
lei dziwrwgo, i.e przedstawiclele 
nasielskiego samorzqdu 28 zrozu
mlenlem odniesli sie do zapla
nowanego protestu nauczycie i. 

AZ. 

Pieknie prezen1uje sifil nowy budynek Oddzialu naslelskiego Banku Sp61
czielczego 1'1 Swierczach 

c.d. ze str. 1 

zielczy) I weale nie przeszka
dzala 1m gospodarka rynkowa. ani 
one nle stanowlly zagrozenla dla 
lei gospodark1.Za to dobrze s!uiy
Iy inleresom zrzeszonych w nich 
czlonkow I lokalnej spolecznosci. 

W obecnej trudneJ I skompltko· 
wanel sYluaCJi nasielski Bank 
Sp61dZlelczy pokazUJe. ze I w wa

runkacil oSlrej konl.;ureneji jest 
mlejsce dla dobrze zorganizowa
nych i prowadzonych sp6ldzleln. 
W roku 1995 przeprowadzono re
mont budyt'ku Banku 'II Nasrelsku. 
W stycznlu 1998 r. nasz Bank od
dal do uzytku budynek 'II oddllale 
w Winnicy. W tym ei r ku rozbu

dowano siee komputerowq W po
Sl:czeg61nych lednos kaeh. uru
chomiono modemowy system 1'1
cznosci mi~dzy oddzlalowej. uru
cha lono ELIXIR, zakuplol1o nle
ruchomosc w SWlerczaeh. Syste
matycznie wz raslajq fund usze 
wlasne i planowane Sq nowe in
westYCJe. Jedna z nlch zostaia 

wlasnie zakonczona_ Zakupiona 
nledawno, 0 czym wspomnialem 
wCHlSniej, nieruchomosc w 
Sv ierczach z stala zmodernizo
wana r przystosowana do potrzeb 
bankowych i 1'1 dniu 4 grudnla, nie
jako w pr zen de gwiazdkowym, 
zostala przekazana do uiytku. 
Warte podk eslenia jest to, ie wy
konawc::;j prac modernlzacYjnych 
bylo przedsl~blorstwo pana Tru
szkowskiego l Nasielska. Plac6

wka wyglqda okazale I jest dobrq 
wlzyt6wkq naszego banku. 

W sobotnie przedpol dnle 4 
grudnia l1a uroczyste oddanie do 
uzytku nowego budynku Oddzialu 
Banku Sp61dzielczego 1'1 Swier
czach przybyli goscle z Warsza
wy, Ciechanowa, Nowego Dworu 

I Nasielska. Bank Sp61dzlelczy 
jest jednostkCl 'II pe1ni samodziel
nil. Zrzeszony jest Jednak 1'1 Mazo
wieckim Ba ku RegionaJnym SA 
'.'I Warsz8wie, Zrzeszenie to re

dokonczenie na str. 7 

Zebrani na uroczystosci oddania do uiytku nowego budynku Oddzlalu 
Banku Sp6ldzlelczego z uwagq s/uchajq Informacji Prezesa Banku mgr, Inz, 
Ireneusza G6reckiego 



Raport 0 wynikach 
kampanii
 

"A1kohol kradnie 
wo)nosc"., 

p rzeprowadz0 nej 
w nasielskich
 

szkolach
 

W lislopadowym nurnerze ,.Zycla Nasielska" ukazal si~ ar ykul 0 
nlepokojqcym zjawisku picia alkotlolu przez nieletnich oraz a rosnCj
cej liczbie przestepstw dokonanych przez rnlOOych ludzl po alkoho
lu.Od 18 paidzlernlka do konca grudnia 1999 r. trwa w ca!ym kraju 
kampania edukacyjno-profilak yczna skie owana do dzieci i m!o
dzie:i:y, rodzlcow. wychowawcow, sprzedawcow napojow alkoholo
wych oraz przedstawicieli samorzC\dow lokalnych. Najwazniejszym 
celem ej akcji jest uruchomienie publicznej debaly dotyczC\cej prob
lemow zwiqzanych z piciem alkoholu przez mlodych ludzi pomir;:dzy 
12 a 18 roklem zycia. Niemniej islo ne jest uswladomlenle oplnii 
spo!ecznej, :i:e nie wolroo przechodzic obojetnie wobec lamania 
prawa prz8z sprzedawc6w napoj6w alkoholowych, t6rzy mimo 
istniejqcego za azu cz~sto sprzedajCj alkohol nielelnim. 

Nasielsk r6wnie:i: wlqczyl sie do og61nopolskiej karnpanii profila
ktyczne;, kt6rej patronuje Paristwowa Agencja Rozwiqzywania 
Problem6w Alkoholowych. 

'..Iv czterech nasielskicll szkolaeh podstawowych i ponadpodsta
wowych. 11 przeszkolonych nauczycieli i czlonk6w Stowarzyszenia 
Przeciw Przemocy w Rodzinie przeprowadzilo 14 debal szkolnych, 
oraz ankiety na temat sposob6w zapobiegania przedwczesnemu 
piclu alkoholu. Odby!y si~ rownie:i: spolkania z rodzicami uczni6w. 

Podczas debat szkolnych, uczniowie oglqdali film, w kt6rym kil
koro mlodych ludzi opowiadalo 0 szkodach zwiC1,zanych z piciem 
alkotlolu. Nastepnie mlodziez dyskutowala na ternat: "Co mozna 
zrobic aby uniknCjc szk6d spowodowanych piciem alkoholu". 

350 uczni6w w wieku od 13 do 16 lat wypowiadalo si~ anonlmowo 
na temat uiytecznosci r6:i:nego rodzaju dzia!ar\ kt6re mogq zmniej
szac ryzyko przedwczesnego siegania po alkohol. W skati od 1 do 
6 oceniali skutecznosc 10 sposob6w profilaklycznych. 

Za najwainiejsze uznali: 
- Uczenie mlodzie:i:y urnieJ~tnoscl pokonywania trudnosci :i:ycio

wych na lrzeiwo, bez pieia alkoholu. 
- Uczenie rodzic6w umiej~tnosci rozmawiania z dzleckiem i udzie

lania mu wsparcia w trudnych sytuacjactl. 
- Twofzenie miejsc do zabawy i wypoczynku bez alkoholu (kluby, 

sWletlice itp.). 
- Egzekwowanie od sprzedawc6w napojow alkoholowych prze

strzegania picia co do zakazu sprzedai:y alkoholu osobom ponizej 
18 roku zycia. 

Z opiniq mlodziei:y zgadzaiq sie taki:e ankietowani rodzice i 
nauczyciele. 

Na pytanie: 
"Czy Twoim zdaniem sprzedawca, kt6ry sprzedal alkohol osobie 

nlepelnoletniej powinieri poniest wsp61odpowiedzialnosc za szko
dy, kt6re ta osoba spowodowala pod wplywem alkoholu" - 90,6% 
mlodziezy odpowiedzialo TAK. 

Wyniki kampanii "Alkohol kradnie wolnosc" powlnny bye dla 
peJnomocnika i czlonk6w Komisji ds. Rozwiqzywania Problem6w 
Alkoholowych i Przeciwdzia!ania Aikotlolizmowi, wa:i:nym mierni
kiem potrzeb naszego srodowiska lokalnego. M!odzlez jasno okres
lila swoje potrzeby w zakresie profilaktykl uzalei:nienia. 

Jak wynika z danych, w gminnym programie proiilaktykl i przeeiw
dzialania alkotlolizmowi na nas Iilpne lata, powinny znaleic si~: 

dlugofalowe programy edukaey no-terapeUlyczne dla mlodziezy 
i rodzic6w. Organizowane insce izacje tea raine, choclai niosEj 
w sobie przekaz edukacyjny, nie zaspokajajq gl~bszych polrzeb 
m!odzle:i:y. Mogq bye redynie dodatklem do programow dlugofa
lowych. 
Nast~pnym dzialaniem, klore pwinno bye poojete, jest zapewnie

nie m odzieiy miejsca bezalkoholowych spolkan. Aktualnie nie ma 
w naszym miescie tak ego klubu. A przeciez haslem wyborezym 
wielu naszych radnych bylo zorganizowanie wolnego czasu dla 
dzieci i mlodziezy 

Oslalniq sprawCj, kt6rCl podkreslali LJczniowie, jest sprzedawa
nie piwa nieletnim. W tym przypadku zasadnym byloby kontrolo
wanie punkt6w sprzeda:i:y alkoholu przez czlonk6w Komisji ds. 
Rozwi(jzywania Problem6w Alkoholowych. Za zgodq Burmistrza, 
ezlonkowie S<\ do lego uprawnienl. Jeieli my dorosli nie b~dziemy 
przestrzegae pl·awa, to ezy mozemy oezekiw8c, ie przestrzegac 
go bi;!dCl dzieci? 

Sprawozdanie 0 wynikach kampanii w Nasielsku odes!ane zos1a
lo do Panstwowej Agencji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholo
wych w Warszawie. W grudniu 1999 I styczn!u 2000 na lamach 
tygodnik6w i miesil$cznikow bedq pojawiae i~ informacje 0 dzia!a
niach podj~lych w ramaell kampanii. 

W asielsku dziata telefon "Pomaranczowa 
linia" - dla rodzic6w, kt6rych dzieci pij~. Dyzur 
przy telefonie petni terapeuta uzaleinien. 

Pomaranczowa linia 69-30-250 

Wtorek 16.00-20.00.
 
Sroda 12.00-16.00.
 

Dziekuj~ na czycielom i ezlonkom Stowarzyszenia Przeciw Prze
moey w Rodzinie za przeprowadzenle debat szkolnyeh. DZI kUJ~ 
dzieciorn I IT lodzie:i:y za aktywny udzial w kampanil. 

Ambasada Kampanii 
"Alkollol kradnie wolnost" 

Ewa Szatkowska 

Bank SpOldzielczy wnatarciu
 
ie wszystkiemu temu. co powstadokoliczenie ze str. 6 
je dla dobra I pozytku cZlOwieka 
wlnno towerzyszyc blogoslawien

prezentowal na uroczystosci WI stwo Boie, Stqd obecnosc kslf;ZY 
ceprezes Zarz'ldU Jaroslaw Bal na lego rodzaju uroezyslosClach. 
dowski. Oddzial Ciechanowski e Poswl~cenla nowel plac6wkl do
go Zrzeszenia reprezentowala konal ks, AndrzeJ Kucharczyk 
glowna ksi<;!gowa pani Teresa proboszcz parafii Klukowo w asys· 
Sztybur. I c. oeiai Swiereze nale cie proboszez6 parafli Strzegocin 
i q do powiatu pultusklego, to jed ks. Piotra Durszlewlcza. Obydwie 
nak ze wzgl<;!du na to, i.e Jest to paralle zl1ajduj", Sl~ na lerenle 
oddzial banku nasielskiego, w uro gmrny SWlsrcze. 
czystosclach WZI'l' udZial Starosta Szescloosobow'1 zalogq od
Nowodworskl pan Adam Janas. dZla/u naslelsklego Banku Spa 
Obeeni byll ocz)'Wiscie przed te dZlelczeao w SWlerezach klero
wiclele miejscQwyeh wladz samo wac b~d-zie ksif;gowa Oddzialu i 
rzadowyeh z przewod iczqeym jednoczesnie cz{onek ZarzqdU 
Rady Gminnej pane Wieslawe 1 Banku panl Barbara Ka igowska. 
Kf;sleklrn I W6jtem Gminy Swier Prezes Banku mgr ini. Irenus.z 
cze panem Adamem Mislewiezem G6recki zapowlada, i.e b~dzie tu 
na czele, W ko plecie stawll si~ cz~styrn gosclem. I choclaz za
Zarzqd Banku I przedstawiciele rowno plac6wka macierzysta Jak i 
Rady Nadzorczej z lei Przewodnl obydwa Oddzialy prezentujq Slt;j 
CZqcym panem Hen rykiern Krais z akomlele, to JUZ planule dalsze 
wskim na czele, Rol~ gospodarza prace rnodernlzacyjne, aby spro
uroczystosci pelni! Prezes Zarzq stac w Imaganiom XXI wieku 
du Banku Spoldzielezego IN Na osHel onkurencji. Dobrzs to 
sielsku rngr Inz. Ireneusz Gorecki. 5wladczy 0 kondycji nasielskiego 

W ostatnlch latach wr6cot1o do Banku Sp6ldzlelczego. 
prf;knej tradycji polskiej, m6wiqcej AZ 

I 
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Na terenle nasze) gminy mamy 
rzy rodzaje or6g. Sq to drogi wOJe

w6dzkJe. powlatowe I gmlnne. Nie 
ma u nas iadnych dr6g krajowych. 
Przynaleinosc do t6rejs z wymie
nionych 9 up zaleZy od znaczenia 
danej drogl dla potrzeb kraju. woje
wodztwa, powlatu ; gmi y. 'IV p 
przednich nume ach naszej gazetkl 
pisalem jUi: 0 drogach powlalowych. 
Okazji do pisania 0 nich b~dzie jesz
cze wiele. ponlewaz oGzekujemy, ze 
wlasnie na nlch zajdq najpowazniej
sze zmiany. 

W obecnym numerze przekazuil;! 
kilka Informacjl 0 drogach wojew6dz
kich. Na naszym terenie Sq nrmi dro
gl: relacji Nasieisk - Plonsk, Nasielsk 
- Przyborowice, Naslelsk - Pultusk, 
Chrcynno - Szadkl -Borowa G6ra I 
Nasielsk - O~be. Zarzqdza nlmi Ma
zowlecki Zarzqd Or6g Wojew6dz
klch w WarszaWle. Na naszym tere· 
nle rep ezenluje go Rejor Orogowy 
w Nowy n Oworze Mazowieckll . 
kt6rym kleruje pan Ini. Zbigniew Ski
rzyriski. GraniCe Rejonol' nle pokry
wajq Sl~ z granlcami powlatow. Re
jonowi nowadworskiemu podlegajCj 
drogl wojewodzkie w kilku powia
tac'"!. Fakt. ze Re)on Drogowy decy
dUJCjcy 0 stanlA naszych drog wOJe
w6dzkich miesci Sil;! w naszym mles
cie powiatowym, jest z ealq pewnos
ciq korzystny dla naszej gminy. 

Bezposredni nadz6r nad drogami 
w imlenlU Refonu sprawujq Obwody 

J ."-,' r 
1 I.' ( J'~ 

..... ~'1.'l 

,':'-:'. . r·· 

Drogowe. Teren nasze) gmJny 00
slugujq dwa obwody - Obwod 1'1 Na
sielsku okahzowany przy ul. Plo .
kiej (dr gi Nasietsk - Plotisk I Na

sielsk -Przyb row/ce) oraz Obwod w 
Nowym Dworze Maz. (drogi Na
sielsk - Dr;?be. Nasialsk Pultusk I 
Chrcynno - Szadki - Borowa G6ra). 

o tym, CO sil;! dzialo w naszeJ gmi
nie na drogaeh wojew6dzkicn w ro
ku biezC!cym informuwalismy wlelo
krotnle przy okazjl pokrywania leh 
nowC! nawlerzcllniq ezy budowie 
chodnlk6w na ul. Kilinskiego, War
szawskie) I Kosciu5zkl. Poinformuj'il 
wif;C 0 zimowym ~Irzymaniu drog 
ReJon zJecii je wyspeCJalizowany 
firmom. Drogi. ktore nadzoruje Ob· 
'NOd w Naslelsku odsnlei:a i posypu
je Przedsi(ilbiorstwo z Plotiska. drogl 
podlegle Obwodowi z Nowego 01'10

ru odsnleza firma Polchid z Kobyl I 
-baza w Nowym Dworze Maz. (drogl 
od Pniewa w kierunku Warszawy} 
oraz Przedsil;!blorsl\'\Io Drogowe z 
Cieehanowa baza w Pultusku (dro
ga Na lelsk . Pultusk). Pa il;!tac 
jednak trzeba, ze pieni(jdze na te 
zadania Sq bardzo skromne. Nasze 
drogl wOJ8w6dzk,e mieszGzq Sl~ w 
tzw. IV I V standardzle utrzymania 
dr g. co ma obecnie mnleJ za nil. 
kiedys znaezenie, poniewai. kazdy 
rodza; dr6g ma Innego wlasciciela J 

sprz~l w chwili obecnej \\Yjezdza 
rO·.vnoezesnle na drogl krajowe i na 
drogl wojewOdzkie. 

W roku przyszlym przewldUje siE;l 
na drodze Nasielsk . D~be - Mlcha
low wykonanle na dalszych odcln
kach oonowy nawie lehni poprzez 
powierzehniowe jej utrwalanie. re
mont nawierzchnl bltumicznej ma
Sq. oraz wykonanle oznakowania 

OZI ego. Duzp, zmiany zaJdq na 
rodze Nasiels - Przyborowiee. 

Jest to droga niskiej klasy. Ma nie
normatywnq szerokosc (3,5 m). 
brak jest poboczy, nleuporzqdkowa· 
ny lest jej przekroj poprzeczny Oro
ga ta b<;ldzi sukcesywnie modern.· 
zowana. Zlecony jest Jut projekt bu
dowlany modernizacji odelnka od 
NaSlelska do Piescllogow owych i 
rozpOGZlilla jest lui przebudowa od
cinka od graniey gminl' Zaluskl w 
kierunku Przyborowic. 

K,erow Ik Rejonu Orooowego w 
Nowym Oworze Maz. widzi Jeszcze 

wiele potrzeb na drogach wojew6
dzkich przebiegajqeych przez gmi
n~ asielsk. Wiele dziatari jui zosta
to podjl;!tyeh. In'1e bQd<j pod)~te w 
mlarfil naptywu no eh Srodk6w. 

Korzystajqc z okazjl zapytalem 
Pana Kierownlka Rejonu ezy to 
prawda, ie ta szybko przeprowa· 
dzono remant drogi przeclnajqcej 
N sielsk. poniewai planufe sifil tu 
skierowac i~dy olbrzymie TIR-y 
G!osno sil; m6wi 0 tym 1'1 Nasielsku. 
Kierownik inz. SkirzY:1Skl zd men 0 

wal II;! pogloskl;!. Remonl wykonano. 
bo stan lej dragl by! fatalny, po pro
S U Sifil rozsypala. Na omiasl duze 
samochody prze<: Nasielsk jezd7 ily I 
z pewnosei<\ jetdzic bl;ldq. Swojq 
droga ciekawi mnie to. kto rozsiewa 
lego rodzaJU plotki i jakJ ma w tym 
eel? 

AZ. 

OGlOSZENIE 
W zwiqzku z okresem zlmowym oraz niekorzys nyml warunkami 

pogodoWYmi - Zarz(jd Miejs I w Naslelsku 
przypomina wszystkim mieszkancom mlasta I gminy 0 obowiqzku 

oezyszcza,nla ze sniegu.lodu. biota i innych zanleczyszczen chodnlka 
polozonego wzdlui: nieruchomoscl. 

Pody towane to jest bezpieczenstwem ruehu os6b pieszych. 
Za szkody i slraly. w stosun u do osob lrzeclch. wynikle z zanre

dbania - odpowledzlalnosc ponosi wlascieiel posesji. 
Po zsze wynlka z "Regulamrnu ulrzym~nla czystosci i porzqdku 

na lerenle mlasla i gminy asielsk" zatw Uchwalq Rady MieJs ie) Nr 
XXXIII/225/97 z dn 2212.1997. 

Burmis rz 
mgr Inz. Bernard Oariusz Mucha 

--'.{ 
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Konkurs recytatorski 
W listopadzie odbyl si~ I etap Konkursu recytatorskiego. Wzili!lo 

w nim udzial 210 uczni6w ze wszystkich szk6i naszej gminy. 
Konkurs jest przeprowadzany w trzed1 kategoriach: klasy I-III, 

IV-VI, oraz klasy VIII, gimnazja i szkoly srednie. 

W dniu 20 listopada br. w Biezuniu odbyl si~ PrzeglCjd 1w6r· 
czose! Amatorskich Zespolow Klubo\"I Seniora, w ktorym bral 
udzial klub Seniora z Nasielska. Zesp6J zosta! \vyrozniony Dyplo
mem i hagrodCl. pieni?znq. 

Co dalej z kulture:t?
 
Mimo skromnych funduszy na pi na koncercie w Sierpcu. Jest 10 

kulturE;l - kultura nasie!ska nie daie zaproszenie po ubieglorocznym su
sit;; zepchn"lC na tor boczny. Tu i kcesie. w ktorym Nasielszczanle 
owdzle slychac 0 nlej i to bardzo zdobyil )ednq z trzech glbwnych na
pozytywnle. gr6d, 

Ostat'lio dwa zespo!y 11uzyczne Z poeziltkiem roku planowane Sq 
Naslelskiego Osrodka Kullury wy dalsze wysl~py. Ale ezy b~dil one 
sl'lpily VI Grodzisku Maz. na prze mogly bye zrealizowane b~dzie za
glqdzie.,Po·m61 bar6w" I w czasie leiec od ..nasie!sklch radnych", klo
koncertu zebrali duzo braw od pub rzy dzielq pienlqdze. 
Ilcznosci i Wiele pochlebnych opl Mle)my nadziej~. ze laskawYI 
nil, okiem spojrZq na naslelskq mlo· 

Za kilka dnl otejny zesp61 wyst'l- dziez. 

r----------;:p----.. -.=--'---".--------:-:---'r---j 
", _~<Q:>ll':J b 0 ~U;<:IDli' nrou'1@oR~ : 
'---~_.~_ 
. ... -, ---L_ .. ~ .. _ I 

Komisariat Policji - tel. 997, 691-22-07,691·23-77 
Ochotnicza Siraz Pozarna - tel. 998. 691-22-88 
Pogotowie Ratunkowe - teL 999, 692-26-11 
Pogotowie Gazowe - tel. 691-22-22 
Pogotowie Energetyczne - tel. 691-24-21 (po godz. 15_00 Plorisk 

- tel. 662-26-45) 
Zglasz.anie uszkodzen teleronicznych - 994 

Dyiury nasielskich aptek - grudzien 99 

Apteka mg Godlewskiej, ul. Killnskiego czynna codzlennie w godz. 8.00
18.00, w soboly w godz. 8.00-16.00, w niedziele i sWi~ta w godz. 10.00-13.00 
dyzuruje Vi dnlach 

11-12: 15·16; 27-30.12,99, 

Apteka "Arnika" mgr SWigoniak, ul. Rynek ezynna codziennie w godz. 
8.00-17.00, Wlorki i piqtki w godz. 7.30-17.00, w soboty WQodz. 8.00-16.00. 
w nledZlele I swiE;lta w godz. 10,00-13,00, dyzurUJe w dl1lac 1: 

6-10; 13·14; 1726; 31.12.99. 
oj: 

Lekarze Przychodni Rejonowej w Nasiel.sku przyjmujq pacient6w od po
niedzialku do piqtku w godz. 7.30-17.30. W kazdll. sobot~ pacjenci z rejonu 
Nasielska i Piescirog6w przyjmowahi Sit w naglych przypadkach: 

w Osrodku Zdrowia w PiesClrogach w godz. 8_00-10.00, 
w Przychodni Rejonowej w Nasielsku w godz. 11.00-13,00, 

Stacja Opieki - Centrum Piel~gniarstwa
 
Rodzinnego
 

"Caritas" Diecezji Ptockiej
 

Gabinet zabiegowy w "Stare) Plebanii", uI, Zwirkll Wig urj 5 tel. 693-14-28. 
czynny jest od poniedzialku do piqtku w godz. 7.30-19.00. W soboty. nie
dziele i swi~la czynny jesl w godz. 8.00-10.00 i 16.00-18.00 

Telekomunikacja Polska 

Rozm6wnlca T.P .SA czynna jest w dni powszednie i w pracujqce soboty 
wgodz. 700-21.00. Wwolne sobotywgodz, 8.00-1400. W niedzleiewgodz, 
9.00-11.00. 

Poczta Polska 

Urz'ld pocztowy Nasielsk-l czynny jest w dni powszednie t w pracuj"lce 
soboty w godz, 8_00-18.00. W soboty wgodz, 8.00-13,00, W niedzlele urz'ld 
pocztowy jest nieczyn y. 

KOMUNIKAT 

Zaklad Przewozow Pasai.erskich w Warszawie - Sekcja 
Przewoz6w Pasazerskich w Nasielsku zach/ilca Pat'islwa do 
nabywania bllel6w w ~rzedsprzedazy przed koncem roku 
1999 (szczeg6lnie bilet6w okresowych - Iygodniowych, dwu
tygodniowych, miesi/ilcznych kwartalnych, p6lrocznych) w 
zwiqzku z moiliwQsciq wystClpienia zakl6cen w sprzedaiy 
blletow w pierwszych dniach roku 2000. 

I Pan Tatfeuszl
 
Nasielscy kinomanl mogli juz w dniach ad 3-9 grudnia obejrzec 

znakomite arcydzlelo jakim bez Wqtplenla jest film Andrzeja Wajdy 
"Pan Tadeusz". 

Wydaje sili!, ze wykorzyslali tCj akazJIil, poniewaz film ten obejrzalo 
ponad dwa i poJ lysiqca wldzow. 

Nasielskiemu Osrodkowi Kullury naleiy pogratu!owac za tak 
wezesne sprowadzenie filmu. dzi£;lkl czemu nasielszczanie obejrzell 
go przed widzaml Pultuska, Plonska, Mlawy I wielu innyeh mlasl 
wil;lkszyeh od Nasi Iska. 

.. Egzekutor" kryminalny, 
prod. polskleJ. godz. 19.00. 

14-16.01. 
"Nawiedzony" thriller, prod. 

USA, godz_ 18.00. 
7-9.01. 21-23.01. 
"Inslynkl" sensacyjny, prod. ..Sprawa Befingera" sensa

USA, godz. 17.00. cyjny, prod. USA, godz. 18.00. 
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USlU I w szerokim zakresie
 
( rowniarka, Fadroma, diwig )
 

Transport i:wiru, piasku.

--' .

Firma *BUS-YRANS* 
Nasielsk, ul.ptoriska 43 - tel. 691 2S 45 

tel. korll. O-f02 196 717} dom 693 1136 

P ARKI, KOSIARKI 
®Hus varna e~TY, , 

• •• • • ~£~ ~p",,,,tO\IJ . 

SprzeJai, Naprawa, Gwarancja 
2dxJ~ Plelrzak, 05-191 NcuJa/,k, SI<mnlco Sf 1'91 69 J2303 

Wszyst~<im Panstwu.- kf6rzy wnoszym skrom~ym 
pfsemku zamleszczali reklamy swoich firm I 

doceniajqc ;ego pozyc;? i rol? wnasielskim 
srodowisku: r6wnoczesnie stajqc si? 

jego /lsponsoramt - zo okazane 
dowody sympotii 

SERDECINJE DllfKUJEMY.t 
Mamy nodziej~, ie no swoj spos6b{ mimo bardzo 

ograniczonych moi/iwosci edyforskich 
przyczynialismy si~ do Waszych 

sukces6w. 
if Prosimy przy;qc najlepsze SWiqfeczne 
~ iyczenia, 0 VI Nowym 2000 Roku

.J/l: niec!J fowarzyszy Paristwu 
~~ _;<~. wylqanie pomyslna aura. 

~~~~ ~
 
~~~
 ZYCIE NASIELSKA~,.#"....,,~ """, ..~ 
09~~'~7. .,7.. ~i~"" 

..	 Sprzedam dzialki budowfane w Nas/e/sku.
 
tef. (0-22) 7745634.
 

.. Sprzedam nowy dom w Nas/e/sku.
 
tel. (0-32) 23428 38.
 

~	 Zatrudnif; sprzedawcr;; ( mf?zczyznf? 25-35
 
fat z w.yksztalceniem 'rednim, znajomo"c
 
kasy flskafnej.
 
Wiadomo 'c:
 

tel. 691 23 93 Jub skJep rowerowy 
ul.Mlynarska w Nasie/sku. 

5TANJ)AI~j) 

Za;/~aS'l(I/t(! 1((( tC()(qtteZI(c, zaf,{</!,I • I., 
,	 WIZJA 

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

lVes o~} 'e!J 5~ll-' iqt
 
Bo+ego .!'larodzellia
 

oraz 'wszelkiej jJoll1y,{lllosci
 
Il' Jladcbodzq(~'}'JJI2000 Roku
 

.zyc~)' .. ~ 

~i ;,,~ ,;;.~;~ 
~ .. ;,.. 

AUTO-BRS
 
NAPRAWA SAMOC ODOW 
Hy:'zanl .....C'klllowicz j\';."i<'lsk· PallliJlo\vo 52
 

Id. O-Go2-22'J-787
 

* MA ERAlY
 
BU OW A 

CEMENT. WAPNO.PUSTAKI
 
CEGI:.A KLINKIEROWA
 

STVROPIAN. STVROSUPREMA
 
WEI:.NA MINERALNA. PAPA
 

OTWORV OSCI EZN ICE
 

NAWOZY SZTUCZNE 

Nosielsk, ul.Nowo Wies 27, tel. 691 2892 
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Wesofych Swi~t Boiego Narodzenia 
· Szcz~sliwego Nowego Roku 2000 

zyczy Panstwu 

Oferujemy l<lIenlom Indywidualnym: 
• rachunek szcz~dnosciowo·rozliczerllOwy 

- limit w rachunku do !rzykrotnyc. \': Iywow, 
- ml~zynarod we k.arty plalnr ze, 
- ponod 200 bankomat'w BPH SA w Polsce 

(wyplaty bez pr wizj'), 
- bezplatne zlecenio stole. 

• rachunki wal~ltowe 

• lokaty lern1lf1 Wf; # PLN i walul· ch obcych, 
pozyczkl gotowKowe (dla p siildacl ROR niz ze I oro nt w;J'lle) 
kredyty no. samoch eciUkacYJIIY 

• pakie~ hlpoleczny TwoJe rTIle,',kanip I,poly:~zkillllp()tec2r", 

zakup MI. zkanl8, bud:lwa I r;;r""Ol\: I . It.., 

\ , 
I 

asielsk, ul.Warszawska 18 A, tel. 6 3 09 84 



4 grudnia w nasielskiej hali spartowej odbyl si~ II Wojew6dzki 
Turniej Klasyfikacyjny w tenisie stolowym w kalegorii junior6w. 
Wsr6d dziewezqt zwyci~zyla Katarzyna Ceglowska z. Nadarzy
na, a wSrod junior6w Michal Jaroslawski z Warszawy. Nasiel
szezanin Pawel Kowalski zajq! 10 miejsce. 

***
 
Podcias odbytego w Nasielsku turnieju brydi.owego, w kt6

rym slartowalo wiele par z bylego wo]. ciecl1anowskiego bardzQ 
dobre wysokie czwarte miejsce zaj~a para z Nasielska Maciej 
Osinski i Teodor Brodowski. Nafezy podkreslic, i.e w nasielskim 
turnieju startowalo wielu znanych brydzyst6w Ilczqcych si~ 
nawel w kraju; wi~c wyczyn Nasielszczan jest godnypodkres
lellia. 

***
 
Turniej lenisa slolowego z cyk]u Grand Prix nadal trwa. 

Odbyly si$ jui: dwa lurnieje. Trzeci planowany jest na 18 .grud
nia. 

Koncowe wyniki podamy po zakonczeniu. 

SWieci gwiazdka cudnym blaskiem
 
posr6d gwiazd powodzi.
 
Swieci jasno nad Betlejem,
 
Gdzie siE;) Chrystus rodzi.
 

Rzuca pasma swych promyk6w
 
Co blyszcz<t, migocq
 
Na bydlE;)cy zl6b gdzie lezy,
 
B6g zrodzony nOcq.
 

Zdradza Malk~ jasna radosc
 
Z narodzenia Syna.
 
Tuli Go do swego lana,
 
Gdy kwili oziecina.
 

Lezy w i.lobie B6g Kr61ewicz
 
Bez berla, korony.
 
Co zasiqdzie na swym tronie
 

. W slajni narodzony. 
Swiec gortilcej cudna gwiazdko 
RZLJcaj swe promienie, 
Na Jezusa malenkiego 
W Jego narodzenie. 

A wy dzielni pasluszkowie,
 
Coscie przybiezeli,
 
Zaspiewajcie piesn wesol q
 
Niech si~ rozweseli.
 

Osly, wolki i bydl~la
 

Parq Nan chuchajcie.
 
Do stajenki ch!6d sifil wkrada,
 
Zmarznqc mu nie da]de.
 

Idziemy wszyscy do slajenki
 
Prosic Boze ozieci~,
 
o dar laski i milosci,
 
I pok6j na swiecie.
 

Jerzy R6Zalski 

Znaczenie hasel: 
Poziomo: A - wlasclciel gospodarstwa, 8 - np. Donald, C -popu

larnie " dobra zabawa I palil sl~ na pustyni. D . szkodnik domowy z 
gatunku gryzoni Ina niego wbito Azj~ Tuchajbejowicza w "Panu 
Wolodyjowskim" I rzeka w Rosji, E· masz go po dlugim leieniu na 
sloneu I inaczej . brak perspektyw, brak zainleresowan, F -Alligieri. .. 
-, autor opisLJ piekla I miaslo na pid·zach Polski -slolica Piast6w 
Slqskich, G - popularna nazwa karelki reanirnacyjnej Ilew - inaczej 
I krzyi,6wkowa papuga. H - duie jezioro w Rosj; I galunek wina. J- •.. 
Baba rozprawi! siQ z rozb6jnikami / kuszenie kogos slowem, J- para 
gdy wstaje slonce I rzeka przeplywajqca przez 80ry Tucholskle, K
afrykanski strus / widzisz go w leatrze I ma go garnusze , L - inaczej 
brzydki sen I g!6wna t~ nica, t - czepia sil; psiego ogona Itytul 
lureckiego dostojnika, M . nazwa firmy kt6rej pracownicy dokonujCl 
kontroli w pociqgach, N -kry tworzq go na rzece I spec od kladzenia 
zapraw murarskich na sciany. 

Pionowo: 1 - w regale z alkoholem, 2 - kiepskie okrycie na plecy 
I Amorek w dopelniaczu I. po]., 3 - solenizanl z 21 iistopada, 4 -Iekkie 
uderzenie pa1cem w nos I inaczej nic. 5 - przykrycie na grzbiet konia 
! jednoslka nal~zenia prCldu, 6 - inaczej - kilka os6b I przejscie przez 
slrumyk, 7 - kolor I starodawna portomonetka. 8 - zakladasz go na 
szyj~ I nap6j z Z'f\'Vca, 9 ·nazwisko pierwszego europejskiego 
podr6i,nika na Daleki Wsch6d I pisal je Szeksp;r, 10 - roslina 
poplonowa, 11 - w nim remolltujesz slalki I brzydka deszcZQwa 
pogoda / nazwisko wydawcy tygodnika "NlE", 12 -splacana co 
miesiqc cz~sc kredy1u / okrasa, 13 -loczq je dwie kumoszki Itworzq 
si~ ze sniegu na drogac I, 14- Jest gdy pilka wyjdzl8 za pole boiska 
podczas gry I malenki row, 15 - inaczeJ -dodanie tluszczu lub 
smietany do ZLJpy I idzie za ptugiem. 

Na rozwiqzania krzyiowki czekamy do dnia 11 stycznia 2000 roku 
Wszystkim czytelnikom skladamy najlepsze zyczenia - SZCZE;S' 

L1WYCH SWIAT I DOSIEGO ROKU 
Rozwiqzar iem krzyzowki 11/99 bylo haslo "jakie drzewo taka 

strzala". Nagrod~ pienililznq wylosowal pan Tadeusz Trok z Legio
nowa. Serdecznie gralulujerny. 
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