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Z hukiem wkroczylismy W ostatni Biblioteka Miejska wkroczyta 
rok dwudziestego wieku. w drugie pi~6dziesi~ciolecie! 

~o a przyniesie 2000 rok? Zloty jubile sz biblioteki
 
Wilalismy go z radosciC) na 

balach, prywatkach. rynku i przy 
telewizorach. Wiele os6b wltalo 
go tei. w kosclo/ach. I Jak za
wsze iywilismy nadzleJ$, ze ten 
nowy bedzie lepszy od \ego po
przedniego. Tego sobie naj· 
cz~sciei zyczylismy. ezy rze
czywiscie tak b~dzie7 

Rok obecny Jest rokiem wyJqt
kowym. To oslatnl rok XX wieku, 
Wiek ten to wiek wielkiej rewal 
CJi w gospodarce swiatowej, to 
wiek wspanialych osiCjgni~c w 
wielu dziedzinach naszego zy
cia, Jednoczesnie jest to wlek 
rewolucji paidziernikowej, 
dw6ch wojen swiatowych i setek 
lokalnych konflik'ow, a w lyeh 
podeptano godnosc ludzkq. 

Za nieealy juz rok sylwestro

o powiatowych aspiracjactl 
Nasielska pisalem w numerze 6. 
"Zycia Nasielska". Niestety, na
darzajqce si~ okazje na podnie
sienie s1atusu administracyjne
go naszego miasta nigdy nie zo
staly wykorzystane i wszystkie 
znaki na niebie i ziemi wskazujCj, 
ze tak JUZ bE;!dzie na wieki wie
k6w. 

Chociaz, czy zawsze tak bylo, 
jak lu napisalem? W jednym ze 
sredniowiecznych doku ment6w 
moiemy przeczytac injormacj~ 
o kasztelanie nasielskim, Ka
sztelani~ zas moiemy uznae za 
odpowiednik dZlsiejszego po
wiatu. Takie w calkiem niedaw
no wydanym dokumencie na
potkalem termin: powiat nasiel
ski. Ciekawych Inlormujl;!, ie 
mogq 0 tym przeczytac w 81 
numerze Dzrennika Ustaw Rze
czypospolitej Polskiej z 20 
paidzlernika 1933 r. Znajduje 

Wq zabawli! rozpoczniemy jesz
eze w XX wieku, a zakonczymy 
jq juz w wieku XXI. Mysll;!, ze 
chwilfil tl;! bl;!dZJemy fetowae je
szcze hucznie) niz rozpocz~cie 
roku 2000, 

Dobrze by/oby jednak, aby w 
t~ historycznq noc nie powt6
rzyla si~ na nasielsklm rynkU 
sytuaeja z tego roku. Zabraklo 
muzy i, Burmistrz nie m6g1 
zlozyc zyczen, byto ciemno. 
Pow6d by! bardzo prozaiczny_ 
W przygotowanej sieci nie byto 
prqdu, Czyiby Nasielsk nawie· 
dzHa rnileniJna pluskwa? 

I to w t17 hucznq noc byt praw
dziwy niewypal. Tymczasem z 
roku na rok coraz wit;!cej os6b 
chcialoby w wm miejscu witae 

owy Rok, 

si';! tam RozporzCjdzenie Mini
slra Spraw Wewn~trznych Bro
nislawa Pierackiego z dnla 12 
paidziemika 1933 r, 0 zmianie 
granic miasta Nasielska w p o
W : e c i e n a s i e I ski m, 
wojew6dztwie warszawskim 
(dOl yel ylo on 0 wlqczen Ia Nowej 
Wsi w graniee miasta). Tyle do
kument i to dokument nle byle 
jaki, bo Dziennik Ustaw. Nikt z 
moich znajomych zy!qeyeh w 
tamtyeh ezasaeh w Nasielsku 
nie pami~ta. aby tu miescila si~ 
siedziba powiatu, Czyiby wi,:;c 
w lak powaznym dokumencie 
trafila si~ ai 13k powaina po
myika? 

Pozostajqc przy historii, przy
pOllln~. ie w bardzo odleglyeh 
czasach istniala niepisana za

c.d. na str. 4 

Oddanie do uiylku nowych sal w 
bibfiotece. Przewodnicz'lcy Rady 
Miejskle) przecina ws 'i'g'i'. 

Tym samym tylulem, umlesz
ezonego na pier:wsze) stronie 
grudniowego "Zyeia Nasiel· 
ska", artykulu zapraszalismy 
naszych wiernych Czytelnikow 
na irnprezy zorganlzowane z 
okazji okrqglej, bo 50-lej roczni 
cy powstania naszej biblioteki 
miejsko-gmlnnej. 0 rocznicy tej 
przypominalismy w lutowym i 
marcowym numerze naszego 
pisma. Duzq ezcionkq pisalis
my, ie tel roczn'ey nie moina 
przegapie. 

Obecny czas nie jest najle
pszym okresem dla bibliotek. W 
mediacll cz~sciej slyszy sil;! 0 
iell zamykaniu nii. 0 otwleraniu 
nowych. Ksiqzki, chociai dro
gie, nie sCj w cenie. 'Liczq si~ 
kSlqzeezki ezekowe i pliki zadru
kowanych starannie karteczek z 
podanq wartosciC!. Po prostu li
ezy Sl~ szma!. I na to nie rna 
rady. Swiat si~ zmienia. To. co 

dla jednych bylo sWI~losciq, dla 
innyell jest przedmiotem drwiny. 
SCl. jednak jeszcze ludzie. kt6rzy 
myslq inaezej, co weale nie zna
ezy. ze Sq reliklem przeszlosci. 
Udowodnily to obchody 50-lej 
rocznley powstania naszeJ na
sielsklej biblioteki 

Wielee znaezqee slowa zapi
sala w nowej kronlce biblioteki. 
kronice nowego pil;"6dziesi~

eioleeia, emerytowana dzienni
karka Expressu Wieezornego 
pani redaktor Anna Kornacka: 
,.Jesli ktos zWCjtpil w euda nieeh 
przyjedzie do Nasielska i odwie
dzi Bibliotek!;1 Pub!icznq. kt6ra 
dziata i rozkwita od 50-ciu lat"- I 
ehoeiai wierzl;! w cuda, to nie w 
pelni zgadzam si~ ze slwierdze
nlem 90se1o. honorowego na
sielskiej imprezy pani redaktor 
Anny Kornackiej. To. co widzia
la i czego uczestnlkrem w dniu 
18 grudnia 1999 r, byJa wesp6~ 

z innymi Pani Redaktor, to za
den cud, Tak zaowocowalo 
"ziarno" rzueone i Jej rE;!kq w 
iyznq nasielskCj glebl;" - g[eb~ 
sere i umysl6w ludzi tamtych lat. 

Kolejne poko!enia przejmo
wall' dorobek poprzednikow, 
powi~kszaly go i przekazywaly 
nastl;lpnym. I tak: skromne dwie 
saiki zamieniono na ladny za
bytkowy budynek. ilosc czytelni
k6w liczona jest obeenie nie na 
dziesiqtki a nawet selki, ale na 
tysia,ee. a 1I05e ksiqzek ZWI~
kszyla si~ siedemdziesl~elo
krotnie (ok, 35.000 tom6w). 

Jubileuszowe uroczvsiosel 
odbywaly sil;" Vol ciqgu dw6c11 dnl 
- 17 i 18 grudnia. Stanowily one 
jednak podsumowanie kilku 
miesil;!ey wyt~zonej pracy, w 
kt6rq zaangaiowane byly dzie
siqtki milosnik6w ksiqzek. W 
tym okresie przeprowadzano 

c.d. na str. 5 



W ostatnlm miesi<,!cu 1999 r. 
Zarz21d Miejski obradowa! trzy' 
krolnie. Pierwsze posiedzenie 
odby!o slf;J 1 grudnia 1999 roku. 
Na poczqtku spolkania cz!onko· 
wie Zarzqdu udali si~ do siedzi
by ZGKiM, aby na miejscu zapo
zna6 si9 ze strukturg organize
CyjnCj zak!adu. 

Na poczCjtku dalszej cZl1sci 
posiedzenia Zarzgd zatwierdzil 
wynik negocjacji z wlaseicielem 
9 runtu przej~tego z mocy prawa 
na rzecz Grniny. Wynegocjowa
no cen~ i termin uregulowania 
zaplaly, 

Kolejne dW8 punkty porzqdku 
obrad poswiecone by!y proble· 
mom ekologicznym. Przedmio
tern dyskusJi byla sprawa smieei 
wysypywanyeh w Kosewie i 
problem z blJdowq sk!adowiska 
odpad6w w Jask6!owie. 

W koncowej Cll?SCI posi dze
nia rozpatrzono plsma skiero
wane do Zarzqdu. Jego ezlon
kowie przyznali Miejsko-Gmin
nej Biblioleee Publicznej srodki 
na pokryeie vvydatk6w zwi21za
nyeh z organizaejq obehod6w 
50-lecia utworzenla bibliotekl w 
Naslelsku, Kolejne eztery pisma 
do yczy!y drag. Rada Sotecka 
wsi Krzyezki Pleniqzkl prosila 0 
ujecie w budzeeie roku 2000 
srodk6w na pokryeie asfaltem 
odeinka drogi, 0 dfugosci 500 m. 
Mieszkaney Zabiczyna postula
wali pokrycle asfaltem drogi na 
odcmku Iqczqeym w'e,s z drogg 
g!6wnq Nasielsk - Warszawa. 
Mieszkancy ulicy Pnicwska 
Gorka proszCj a dokorlczenie 1'1 

nadchodz&cym roku budowy 
drogi asfaltoweJ na odcinku oka
fO 1200 m. Spoleezny Kamitet 
Budowy Drogi we wsi Magowo 
lwr6cil sili' 0 utwardzenie drogi 
asfaltem. Wnioski Ie skierowano 
do Komisji Infrastruktury z pros
Oq 0 wyrazenie przez niq opinii. 

Drugie posicdzenie 1'1 tym 
miesiCjcu odbylo si~ 8 grudnia. 
Na jego poczqtklJ zapoznano 
si~ ze stopniem zaawansowa
nla prae dotycZqcycll Studium 
Uwarunkowan i Kierunkaw 
Zagospodarowania Przestrzen
nego Miasta i Gminy <-JrZad za
twierdzil przedstawlony mate
riaL Zatwierdzono lei: zakres 
prOle budawlanyell przewidzia
nyell do realizacji 1'1 1999 r. VI' 

ramach rozblJdowy szko!y Pad
stawowej nr 1. Niezbl;Jdna jesl 
kwata 500.000 zj na konlynlJ
acje prac majqcych na celu wy
konczenie parteru I piwnic no
wego budynku dydaktycznego_ 
Prace majq bye ukonczone do 
konca marca przyszlego roku. 

W kolejnym punkcie porzad
ku obrad rozpatryw no proble
my zWia,zane z budow21 sklado

wiska odpad6w 1'1 Jaskolowie. 
Jednym z glc5wnych problemc5w 
jest to ezy budowac skladowi
sko samodzielnJe, ezy tez 
wsp61nie z gminq Wieliszew. 

Realizacje punktu, 1'1 kt6rym 
razpCltruje sie pisma skierowa
ne do Zarzqdu rozpoez~to od 
ustosunkowania si~ do pakietu 
plsm przedstawionych przez 
Zarzqd OSP w Nasielsku. Doty
czyly one kwestii zatrudnienia 
kierowey, konservvalora i dw6eh 
p61etal6w konserwator6w oraz 
problemu zwiqzanego z samo
chodem pozarniczym. Opinll 1'1 

powyzszych sprawach postano
wiono zasil;lgnqC UKomendanta 
Miejsko-Gminnego asp. 

W dalszej czesci obrad razpa
trzono pismo MLKS ..Zbik"_ Do
tyezy!o anD: problemaw zwiqza
nych z uzylkowanym wsp61nie z 
Ogniskiem TKKF Spartakus 
obiektem na stadlonie; propozy
cjl urzqdzenia parkingu ptatne
go. kt6rego gospodarzem bytby 
Klub; gospodarzenla na targo
wisku miejskim. Pierwszy prob
lem rozpatrzy merytoryczna Ko
misja, drugi zostanie wkr6tce 
rozpatrzony ponawnie. Sprawe 
targowicy postanowlo 0 pozo
stawie w obecnej iorml organi
zacyjnej. 

Dwa wnioski sklerowano do 
Komisji Infrastruktury z prosbq 0 
zaopiniowanie. Z pierwszym 
wystqpih mieszkancy Wsi Popa· 
1'10 Borowe I Popawo Polnoc 
wnoszClC a budow~ drogl asfal
tawej do szosy Nasielsk- Se
roc . Drugi skierowali rniesz
kaney ul. Kosciuszki prosZqc a 
budow~ sieei gazowej wraz z 
przy!qezami ad kina do ul. Mly
narskiej. 

Ponadto ZGKiM ztozyl propo
zy k nowych stawek za wad~ i 
odprowadzenie seiek6w. Spra
W21 zaJnlJe Sl~ KomlsJa BlJdietlJ 
i Finans6w. Omawiano tez spra
I'lli' bUdowy osadnika nleczy· 
slosei plynnyeh dla budynku w 
Piescirogach na lJl. Parkowej. 

Kolejne posiedzenie ZarzqdlJ 
odbylo SI? 15 grudnla. W pun
kcie pierwszym zaj9to sie spra· 
V'ICl stawek oplaly roeznej od 
grunt6w oddanyeh w uzytkowa
nie wieczyste. Postanowiono 
wypowiedziec dotyehezasowe 
slawki, Nawe n8 rok 2000 wy
niosq 1% wartosci dzialki. 

Przygotowano projekt po
dzia!u rzeczowego budzetu na 
rok 2000. 89dzie on przedmio
tern analiz komisji stalyeh Rady 
W czasie najbli-zszej sesji prze-
widziane Jest tez dokonanie 
pewnyeh zmian W blJdzecle. 

W koncowej cZ9sci obrad roz
patrzono pisma skierowane do 
Zarza,du. ZUW Mlawa poinfor

mowa! a podniesleniu oplal za 
wod~ pobieranQ l wodociqg6w 
eksploalowanych przez ten Za
klad. 2wa stawka wynosi 1,48 
zl za m . Propozyeje ZGKiM do
lyezqce podniesienia stawek 
czynszu regulowanego za loka
Ie mieszkalne, oplat za wyw6z i 
utylizacj~ nieczystosei. za wod~ 
I scieki skierowano do Komisji 
Budietu i Finans6w z prosbq 0 
zaopiniowanie. Pozytywnie 

ustosunkowano si~ do prosby 
Dyrekcji Szkoty 1'1 Popowie Bo
rowym 0 srodki na budow<;! sani
tariat6w. Wnioski Poradni Psy
chologiezno-Pedagogieznej 0 
przej~cie iell plae6wki przez sa
morzCjd i 0 mozllwosc wynajmu 
lokalu przy ul. Pilsudskiego 6 
skierowano do Komisji Oswiaty, 
Kullury i Sportu. 

AZ. 

W grudniu Rada Mlejska ob
radowala dwukrotnie. Pierwsze 
1'1 tym miesiClCU, ale iedenaste 
juz 1'1 obecnej kadeneji posie
dzenie Rady Mlejsklej, odby!o 
si~ 21 grudnia. Tradycyjnie, po 
sta!ych wst~pnyeh punktach po
rzqdku obrad. Przewodnlczqcy 
Rady udzieli! glosu mieszkan
com gminy przybylym na sesje. 
-oruszono m.in. sprawt;! drogl w 
Jask610wie (pani soltys), nowej 
drogi do G!odowa (mieszkaniee 
ul. Topolowej), zawiadomlen 0 
sesjach dla soltys6w. W tym lez 
punkcie pani Halina Kaminska, 
re r'ezentuj<\ea Komltel zajmu
jqcy sie zbieraniem pieni~dzy 
na zakup karelkl dla potrzeb na
sielsklej sluzby zdrowia, poin
fornlowala zebranych 0 za
awansowaniu podjE;ltyeh w lej 
kwestil dZlalan. W chwili obe
cnej stan konta zamyka iE;l kwo
tq 34.000 zl. SCI to pleniqdze 
uzyskane le sprzedazy cegie
lek oraz wplat sponsorow. Ka
ratka jest jUz zamowlona I wpo
!owle stycznia powinna dotrzec 
do Nasielska. KorzystajCjc Z 

okazji p. Kaminska podzi~kowa
la wszystkim tym, ktorzy przy
czynili si~ do zgromadzenia tak 
powaznel sumy n8 zakup karel
ki i przekazala zebranym zycze
nia swiqteezne i noworoezne. 

W koleJnym punkele porzqd
ku obrad rozpatrywano proble
my zwiqzane z bUdow~ sklado
wiska odpad6w 1'1 Jaskolowle. 
W dysklJsji lJczestniczyll tel. 
przedstawiciele ZarzCjdu Gminy 
Wieliszew z wOJtem Edwardem 
Trojanawsklm na ezele. Zwiqza
ns jest to z lym, zs inweslycja 1'1 

Jaskolowie zaplanowana byla 
j ko inwestyeja 1'1 polna naszsJ 
Gminy i Gminy Wie!iszew. W 
sprawle te, podpisano odpo
wiednie porozumienle 
(9.V.1997 r.) I podili'te zoslaly 
konkrelne dzialania polegajCjee 
na zaklJpie terenu, przygotowa
niu koncepcji skladowiska i do
kumentacJI. 

Realizacja zadania napotyka 
na trudnosci, poniewaz. duza 
cZiilsC mleszkancow sqsiadujq
cej z planowanym skladowi
skiem odpad6w Wsi Jask61owo 
nle zgadza Sl~ na Jego 10k liza
cj~ w tym mieJ'scu. Ponadto w 
okresie, j3ki up ynCjI od podpisa

nia umowy. nastClpity pewne 
zmiany w obydwu gminaeh. 
Stqd wizyta przedstawicieli 
Gminy Wieliszew na sesji Rady 
MlejskleJ 1'1 Naslelsku 

Zebrani wysluchall informaeJi 
przedslawicieli Wieliszewa 0 irh 
dzialaniach w dziedZlnie ut, 
mania ezystosel I porzqdku , _ 
terenie gminy. Goscie przedsta· 
wili tei swe oezekiwa ia 1'1 za
kresie wsp61pracy z Gminq Na
Slelsk majqcej na celu wsp6ln<'! 
budow~ sktadowiska odpadow. 
Umowa przewiduje, i.e koszly 
zwiCjzane z urzqdzeniem skla
dowiska (1'1 tym i koszty drog 
dojazd wych oraz inne swiad
czenl3 na rzecz lokalnej spo/e
cznosci) maja. bye pokrywane 1'1 
r6wnyeh ezesciach. Goscie ad· 
powiedziell tez na szefeQ pylan 
zadanych przez przedstawicieli 
Jaskolowa i radnych. Podno
Slana m.ln. sprawiil renegoCjaeji 
umowy, a nawet odstqpienia od 
nie] i koszl6w zwi21zanych z lakq 
sytuacjq. Po wyczerpanlu pylar'! 
w tei sprawie podziiilkowano 
goseiorn za Ich udzial 1'1 nasiel
skieJ sesji. 

Nie byl to jednak kOnlec dys
kusji 1'1 tej prawie. Rozgor 
ana na nowo po wyreZL 
przedstawleieli WielisZ8wa. 
Gj6wne W21tki Iych rozwazan 
mozna sprowadzicdo trzeeh py
tan: ezy zaplanowanq inwesty
cjli' prowadzic dale] wsp61nie 
Wiellszewem, ezy ma 121 prowa
dzi6 samodzielnie gmlna Na
sielsk rozlicza)Cje Sle jednoczes
nle Z poniesionyeh koszt6w z 
Wieliszewem, ezy wreszcie za
slanowi6 si~ nad nowq konee
PCJq reallzaejl tej nleodzowneJ 
dla naszej Gminy inwc tycji? 
PodJiiltO deeyzjE;l, ze ostateczne 
rozstrzygnililcle lego problemu 
nastClpi na pierwszym posiedze
nlU Rady 1'1 roku 2000. W miG
dzyezasie ZarzCjd bedzle pr 
wadzit rozmowy L Zarzqdem 
Gminy Wieliszew 1 mleszkanea
ml Jaskolowa PrzewlduJe sie 
tei udzial 1'1 rozmowaeh nieza
leznych znawe6w przedmiotLJ. 

Po dlugleJ I burzliwej dyskusil 
w sprawie skladowiska odpa

dokonczenle na str. 3 
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Z~CIl: 

szesc form przetargowychdokoriczenie ze str. 2 
(przetarg nieogranlczony, ogra
niczony. dwustopniowy. nego

dow radni zglosili szereg in er cjacje, z wolnej r~ki. zapyta ie 0 
pelacji i zapytari. Do yczyly one cen~). 
m.in. sprawy smieci przywozo Przedstawione tutaj inlorma
nych na leren eegielni we wsi cje nie wyezerpujq ealosci za
Kosewo. zlillany przeznaczenla gadnienia. Nie wyczerpal go lez 
grunt6w we wsi Mogowa. aplat prelegenl. Stalo sil;! 10 gl6wnie z 
w przedszkolu w Presciragaeh. dwoeh powodow. Po pierw ze 

Na sesji Ie) podj~to nasl~pu na tego typu szkolenie potrzeba 
jqee uchwaly: w sprawie za byloby 0 wiele wi~cej czasu, a 
twierdzenia zrnian w lv1iejsca po wtare radni chcieli jak naj
wym Planle Zagospodarowania szybciej teorili! przeloi.yc na j~
Przeslrzennego terenu poiozo zyk praktykl. Temat bardzo ich 
nego w m. Nasielsk nad rzekq zainteresowal. Zadali prowa
Nasielnq; w sprawie przystqpie dZqcemu szereg konkretnych 
nia do spmzqdzenia zmiany w pylan. i lrzeba przyznac. i.e z 
Miejseowym Planie Og61nyrn odpowiedziami na niekl6re z 
Zagospodarowania Przestrzen- nich mial on spore kiopoty. Wy

10 Gmlny Nasielsk w rejonie nika 0 to jednak nie z winy efe
JI< Wkry, Naruszewkl i Nasiel rUJqcego zagadnienie. leez z te

nej; w sprawie aplal za swiad go, jak u nas pisane Sq ustawy. 
czenia w prowadzonych przez WydaJe sil;!o ze prawnicy piszq
Gminl;! przedszkolach publiez cy je powinni od czasu do czasu 
nych: IN sprawle ZbyCl3 nleru uczestnlCzyc w sesjach rad 
chomosci (dzialek budowlanych gminnych. Korzysc z lego by/a
przy ul. Warszawskiej). by obop6lna. 

Wlasciwle Jeszcze w trakeie 
realizacji punk u szko!eniowego 
porzqdku obrad rozpoczl;!to 

29 grudnia miala miejsce dru omawlanie zagadn'en przewl
ga grudniowa sesja zwyczajna dzianych do przedyskutowania 
Rady Miejskiej. Byla to 12. juz w kolejnym punkcie. Stalo si~ 
esja Rady w ciqgu lrzynastu tak dlatego. ponlewaz przewi

miesil;!cy jej dzialalnoscL Glow dzian w nim podj~cie uchwaly 
nym temalem obrad byly prob w sprawie wyboru banku obslu
lemy wynikaJqce z: ustawy 0 fi· gujqcego Gminl;! poprzedzone 
nansacll publicznych i ustawy 0 by!o przetargiem nieograniczo
zam6wieniach publicznych. W nym w lormie uproszczonej we
celu wyjasnienia tych proble dlug procedury przewidzlanej w 
mow I odpowiedzi na nUrlujqce ustawach 0 finansach i 0 zam6
radnycll pytania zaproszono na wieniach publieznych. Tak wil;!c 
sesjl;! czlon a Koleglum Orze zaJ~cia teoretyczne przekszlal
kajqceg Mazowieckiej Regio cily sj~ IN zaj~cia praklyczne. 
~"r.:,ej Izby Obrachunkowej W ak trudno pogodzic leoril;! Z 

IIszawle p. mgra Heliodora praktykq niech 5wiadczy fakt, ze 
Jerzego Orlowskiego. dyskusja nad tCj uchwalq, przy

Prelegent w Frzyst~pny spo gotowanq IN oparciu 0 przetarg 
sob przedstawi I wYjas il uwa opracowany i przeprowadzony 
runkowania wynikajqce z oby przez factlowca wysokiej lasy. 
dwu ustaw. Okreslajq one w trwala ponad dwie godziny. 
spos6b scisly relacje w Iych Wnosz.ono nawel a uniewamie
sprawach mi~dzy Radq, Zarzq nie przetargu i ponowne rozpo
dem i Burmistrzem oraz roll;! cZl;!cie calej procedury. Powo
Skarbnika gmrny. Wykluczajq dem tego byl fakt, ze jedna z 
odpowiedzialnosc zbiorowq. Za osob wchodzqcych w sklad Ko
prawidlowosc dzia/an w tej dzie misji przeprowadzajqcej prze
dzinie odpolNiada Przewodni targ Jest czlonkiem zwycil;!skie
CZqCY Zarzqdu. Komisja Prze go Banku (wg statut6w sp61
targowa jest tylko organem do dzielczych wladzq w sp6ldziel
radczym Zarzqdu lub Prze niach jest walne zgromadzenie 
wodniczqcego Zarzqdu. Spre czlonk6w). Ostalecznie jednak 
cyzowane zostaly w ustawie Przewodniczqcy Zarzqdu Mie," 
warunki czlonkostwa w Komisji skiego zaakceptowal wyniki 
Przetargowej. Podkreslono w przetarglJ, a PrzewodniczqCY 
niej sprawl? fachowosci. Ustawy Rady podda! uchwal~ pod glo
obligujq do sporzqdzenia okres sowanie. Za przyj\lciem uchwa
lonej formy pisemnej umow (do Iy 0 wyborze Banku Sp6/dziel
tychczas umOWq moglo bye np. czego w NasielskU jako banku 
zamowienie -I- rachunek). Wpro obsluguiCjcego finanse gminy 
wadzono zasadfi) r6wnego Ira glosowa 0 11 radnych. 9 osob 
ktowania podmlotow (nie n oie nie poparlo tej decyzji, a 3 osoby 
bye zadnych prelerencji, nawet powst zymaly sil;! od udzielenia 
dla pracodawc6w miejsco poparcia kl6rejs ze siron. 
wych). Referujqcy omowrl tei Pozostale dwie uchwaly roz

pa rywane naej sesji nie wzbu W koneowej cz~sci posiedze
dzily wi~kszych emocji. W pier· nia radni wysluchali dw6ch 
wszej dokonano zmian w bu sprawozdan z prac komisji - Ko· 
diecie Gmrny, w drugiej zade misji Rewlzyjnej i Komisji Statu
cydowano 0 przystCjpieniu Gml towej oral odpowiedzi na Inter· 
ny NaSlelsk do Stowarzyszenia pelacje i zapytania radnych. 
Gmin i Powlat6w Nadwkrzan
skich. Notowal AZ. 

Sztab antykryzysowy 

Tuz po SWletach Soiego Narodzenia powolany zostal gminny 
sztab antykryzy owy. Potrzeba utworzenia takiego organu wynikla 
z potencjalnego zagrozenia okresla ego mianem milenijnej plusk\o\'Y 
lub problemem roku 2000. W sklad sztabu weszli przedslawlciele 
wladz samorzqdowych, sluiby zdrowia, ZGKiM, policji. strazy po
zarnej, posterunku energelycznego, TP SA, sp6ldzielni mieszkanlo, 
wej. cieplowni. 

SWiqteczny prezent dla straiy 

Jest IUZ na miejscLJ zapowia· 
dany wczes iej samochOd po
i.arnlczy "Magirus-Deutz". 
Otrzymala go nasielska OSP. 
Zostal on zakupiony w Nle
mczech przez firml;! Binder (za
mrai.alnla). Jego sprowadze
niem do Polski zaj~li SIl;! straza
ey z asielska i Nowego Dworu 
Maz. Koszty sprowadzenia po
kryl ZarzCjd Miejski. 

Gazyfikacja 

W slyczniu 2000 r. b\ldzle opraco\>\>}fflana koncepcja gazyfikacji 
gminy w rejonie wsi: Piescirogl, Mogowo, Siennica. Ewentualne 
rozpoczfi')cie inwestycji uzaleinione jesl od ilosci chl;!tnych do uzy
wa ia do celow bytowyctll ogrzewania tego ekologicznego medium. 
To. ezy budowa gazoclCl,gu wejdzre do legorocznego planu zaleiy 
od dw6ch czynnik6w: ile gospodarstw domowych b~dzie chcialo 
odbierac gaz i jak duzo gazu b~dziemy ehcieli odbierac (wifi')cej gazu 
zuzywa i~ na ogrzewanie budynk6w). Tak wi~e wszystko zalezy 
od mieszkanc6w wymienionych na poczqtku miejscowosci. 

Drogi 

Jak wynika z rozm6w, jakie Burmistrz przeprowadzil w sejmiku 
mazowlecklm i w Rejonls Drogowym w Nowym Dworze Maz., w 
najbliiszym czasle w ramach modernizacji d 091 Nasielsk • Przybo· 
rowice bli!dzie przebudowywany odeinek tej drogi od I. Kosciuszki 
do skrzyiowania tel drogl w Plesc1rogach z uhcq wiodqcq do stacji. 
Planowane jest poszerzenie lej drogl do 6 m, wybudowanie na calej 
dlugosci tego odcinka chodnika i sciezki rowerowej. Przebudowane 
tez b~dzie skrzyiowanie ulic: Kosciuszki I Kolejowej (okolice banku 
PKO). przewid je si~ wybudowanie w tym rniejscu ronda. Pewien 
problem sprawia usytuowana w tym miejscu zabytkowa figurka. 

Ekologia 

Decyzjq Rady nasza Gmina przystClpi do Stowarzyszel1la Powla
tow i Gmin Nadwkrzanskich. Na zaloiycleiskie spotkanie zostal 
wydelegowany burmistrz Bernard Mucha. Jednym z gl6wnych za· 
dan Stowarzyszenia bE;ldzie zabieganie 0 srodkl, dzi~ki kt6rym w 
dolinic i dorzeczu rzeki Wkry powstanie szereg proekologicznych 
inw0stycji. co pozwoli uchronic przyrod~ lego terenu przed degra· 
dacja.. 

Ochotnicze Straze Pozarne 

Rozpoczf;lly si~ zebrania 
sprawozdawcze w jednostkach 
OSP. Wskazane jest. aby w ze- c.d. na str. 4 



b raniach tych uez estniezylidokonczenie ze str. 3 
takie mieszkar'iey. a zwlasz
eza Rady Soleckle miejsco· 
wosci, kt6re znajdujq si~ na 

terenie dzialania jednostki. Maj& oni prawo zglaszan ia uwag iwnio
sk6w dolyczCjcyeh dzialalnosci straiy. Prawo giosu przy podejmo· 
waniu ucllwal przysluguje tylko czlonkom straiy - czynnym i hono
rowym. 

19 grudnia odbyla siEil I'll Psucinie impreza zorganizowana przez 
miejscowq jednostkl;! OSP, a zwiqzana z zakonczeniem prae przy 
budowie garazu 0 dWGeh stanowiskach. Prace budowlane wykonalr 
sami czlonkowie straZy. Przedsi~wzit;lcie bylo dofinansowane z 
budzetu grniny. Wsr6d zaproszonycll na UrOGzystosc gosci byli: 
Slarosta Nowodworskl, Burmistrz, l-ea Komendanta Powiatowego 
OSP. 

Przetargi 

24 stycznia 2000 roku odbfildzie si~ pierwszy elap dwustopniowe
go przetargu na wykonanie projektu i realizacj~ oczyszczalni scie
k6w I'll NasielskU. Budowa oczyszczalni planowana jest na wlasnym 
terenie gmmy. 

Komunikacja 

W zwiqzku z zawieszeniem przez nowodworskt PKS linii autobu
sowej relacjl Nasielsk - Nowy 01'1101' tv1az. nasielski SKR uruchomll 
prnqezenie autobusowe Nasielska z Cegielnlt:l Psuckq. PrzewldZla
ne jest POlqCZ8nie ranne akolo godz. 7.30 i poludniowc 0 godz. 
13.30. Rozpatrywana jest mozliwosc przedluzenia linii do P mie
ch6wka a nawet do Nowego Oworu. 

Inwestycje (zakonczone) 

Wodociqg w ul. Pniewska Gorka - dlugasc sleci 2238 m, dlugosc 
przyl"l.czy 562 m, ilosc przyl"l.czy 19, wykonawca "Wodrol" Olsztyn, 
eksploatuje ZGKiM. 

Wodociqg I'll Czajkach - dlugosc sieei 1 500 m, dJugosc przylqczy 
224 nl, ilosc przylqczy 15, wykonawca "Eko-Wodrol" Szczylno, 
eksploatuje ZUW Mlawa. 

Wodociqg w Krzyezkaeh - dlugosc 3090 m, dlugosc przylEjczy 
1138 m, ilosc przylqczy 31, wykonawca ZUW Mlawa, eksploatuje 
(uj~eie Winnica) lGKiM. 

Kanalizacja drenaiowo-deslczowa I'll ul. JasmlnowGj. Wykonaw
Cq byla firma "Melwobud" z Ciechanowa. Dlugosc rurociqgu 255 m. 

Cenlralne ogrzewania (oJejowe) I'll szkole I'll Popowie. InwestyCl 
wsp61na gminy i spolecznego komitetu. 

Wynotowal A-. 

dokonczenie ze str. 1 

sada, ze tam jest stoliea, gdzie 
przebywa wladza. Ot6z zauwa
zylern, ie samorzCjdowa wladza 
powiatu nowodworskieao bar· 
dzo lubi przebywac IV v naszej 
gminie. 

9 grudnia 1999 r. I'll Nasielsku 
odbyla si~ 13. sesJa Rady Po
wiatu NOIVadworskiego. 
Wprawdzie sesje tej Rady odby
waly si~ koleJno i I'll innych gln!
nadl naszego powiatu, ale wi
zyta cale) powiatowej wladzy, i 
t8j stanowiCjcej i lej wykon8w

ezej, I'll Nasielsku ma dodatko
wy wymiar, poniewaz nasza 
gmlna iest nowym czlonkiem te
go towarzystwa i dobrze. gdy 
decydenci poz-najq nasze prob
lemy. 

Jako miejsce obrad wybrano 
bu(iynek Zespolu Szk6! Zawo
dowych. I dobrze. bo jest to I'll 
ChWll1 obecnej najbardziej repre
zentacyjny obiekt uzyteeznosei 
publicznej I'll naszym miescie. 
Radni powiatowi magli przy oka
zji poznac "swojq", powiatowq 
plac6wk~ oswiatowq. Organem 
prowadz<lcym dla szk61 ponad
podstawowyeil jest bowiem Sta
rostwo. 

Zarzqd Staroslwa Nowodworskiego I'll czasie sesji I'll Nasielsku 

Honory gospodarzy terenlJ tei gospodarzenie srodkami z 
peJnili: dyrektor placowkl, a za Paristwowego Funduszu K m
razem przewodniczqcy Rady batanckJego. 
Miejsklej w Nasielsku, Grzegorz W czasie nastelskiej ~ 
Ouchnowski oraz burmistrz, omawlano ponadt : reaiizacjl;! 
Bernard Mucha. Nasz Bunmlstrz przez powiat zadan z zakresu 
doslrzeglszy I'll pewnym mo ocllrony przaciwpowodziowej 
meneie obrad. ze mil;dzy Zarzq (referowal kierownik Wydzialu 
dam Powiatu a Zarzqdem MIG}' Zarzqdzanta Kryzysowego I 

Na sail obrad I'll czasle sesji powialu nowodworskiego 

skim owego Dworu istnieJa. Oehrony LUdnosci); zagadnie
pewne r6inice zdari I'll kwestii nia zwiqzane z bezpieczeri
siedziby dla wladz powiato stwem publlcznym (Rada przy
wych, zglosll, nlby zartern, pro Jli'la jednoglosnre sprawozdanie 
pozycj~. aby siedzib~ powialu merytorycznej KomisH zajmujq
umiescic I'll Nasielsku. cej siEi! tymi prablemami): budzet 

N'e by! to Jedyny nasielski powlat (dokonano zmian w bu· 
akcent sesjl Rady Powiatu No di:ecie roku 1999). 
wodworskiego. InformaCJ~ 0 Wydaje sit;l. ze goscie mile 
pracy Zarzqdu Powlatu przed bl;!dq wspominac pobyt I'll gos
stawila nasielslczanka, pani 1'111 cinnym Nasielsku, Poznali tez 
cestarosta Maria Kowalska. Ob· ntekt6re nasze problemy. Do
szerne sprawozdanle z dzialal' strzeglt. Jak bardzo zla draga Iq
ilosci Powlalowego Centrum czy Nasielsk z calym powiatem. 
Pomocy Rodzlnie zaprezen' Dostrzegli tez. ze b~dqca I'll ich 
towala zebranym Illleszkanka wladaniu szkola nie posiada 

aszej gminy, panl Anna Kacz chocby sl<romnej sali gimnasty
marek. Od 1 kwi tnia 1999 r. cz ej Jeden z radnych powic
kieruJe ana I'll powiecie tak waz· dzlal rni, ze tak pi kna i duza 
Ilq dla wszystkich instytUCjq. W szkola winna miec halE;! sporta· 
swym opracowanlu szczeg61nq WCj liczymy. ze radni powiatowi 
uwag~ zwr6cila na problemy lu' b~dq 0 tyeh spostrzeieniach 
dzi niepelnosprawnych i sposo pamifiltac przy konstruowaniu 
by leh rozwiqzywania. W obsza nowega bUdzetu. 
rze jej dZlalalnosCi znajduj8 SI!il AZ. 



Zloty jubileusz bibliote •
 

Uczniowie SP nr 2 zaprezentowali Jednoakt6wk~ p . .-ral<a lest ksi'lzki wc··. 
Koricowy fragment ztuki i s"d ogtasza wyrok. 

dokoJiczenie ze str. 1 

konkursy (czylelniczy, recyla
torski i plastyczny). drukowano 
tomik poezji nasielskiej poe1ki, 
odbywaly si~ pr6by zespolu 1e
atralnego, przygotowywano wy
stawki, remon1owano wreszcie 
pierwsze 1drugie plfi!lro blbllote

kl. NaJwifi!cej pracy mlaly oczy
wiscie panie bibliolekarkl. CZl;l
s10 zbierat sil;l komitet organiza
cYJny obehod6w. W Jego skJa
dzie znaleili si~ przedstawiciele 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Pub
licznej, Towarzystwa Milos i
k6w Zieml Nasielskiej, Nasiel
skiego Towarzyslwa Kullury, 
Nasielsklego Osrodka KUltury, 
Rady Miejskiej i Zarzqdu, Wysil
'.; organi,zator6w wsparli finan-

NO sponsorzy. 
Pierwszy dzien Jubileuszo

lak. Wyr6z lana I nagradzana w 
wlelu konkursach poetyckicll 
nie miala dolEjd wlasneQo zbloru 
wlerszy. Tomik "To Juz Illedlu· 
go", zaprezentowany tego dnia 
nasielskiej publicznoscl, zawie
ra 31 d tyehczas rozproszo
nych jej utwor6w. Milosniey poe
z]i. kt6rzy lego dnia przybyli na 
pr moeJfi! JeJ k Iqzki, wysluchali 

recytaejl wierszy w \<\'ykoll niu 
uczniow La I samej autorki. 
Warte podkreslenia jest I . ze 
wokol poelkl kupllo si~ grana 
uzdolnionej poetycko mtodzie
iy, dla kl6rcj ona bE;:dzie prze
wodn1czka. wprowadzajqcCj leh 
w tajniki lej dziedziny literatury. 

Kole]ne uroczystosci odbyfv 
silil w sobol~ 18 grudnia. Hono
rowyml ich goscilli byly s by 
zwiqzane z poczqtkami bibllote
ki Express Wieczorny SO lal le
rnu I abeenle repreze t wala 

Sala kina w czasie jUbileuszowych uroczystosci. Wsrod goscljedna z zalo
zycielek bibliotekl p. Anna Kornacka I czlonkoWI€ pierwszego kim wnika 
Ibliotekl p. Ryszarda Salk w kiego 

Obeenie Pani Redaktor ofiaro
wala bibliolece 750 ksiClzek z 
wlasnyc zblorow Niestely, na
sielski inspirator calego przed
si~wzil;lcia pa Edmund T01118
SlrlSkl nle zYle. Reprezentowala 
go wnuczka. Agnieszka Toma
siriska. Nit: zyje tez plerwszy 
krerowmk blblioteki. pan Ry
zard Salk wski. Na imprez.ie 

goscilismy jego ion~ i syn ,Zo· 
fiE;l i Remlgiusza Salkowskich 
Obeeni byli tei przedslawiciele 
wladz samorzqdowych powiatu 
J naszeJ gmlny ze starostq Ada
mem Janasem i burmistrzem 
Bernardem MuchCl na ezele. 

Sobotnle Imprezy rozpocz~ 
sj~ w kini . Na poczqtku cz~sci 

ficjalnej zapoznano zebranych z 
hlstonCj blbliotekl oraz uhonoro
wano osoby praeuja,ce w bibllote
ce miejskiej, jej iiliach i punktaeh 
biblioteeznych. Z kolel dyrektor 
biblioteki pani Anna Siwiec 1Bur
mistrz wrfi!czyli nagrody ucznionl 
- ZWYCl~zcom konkursow zor
ganizowanyeh z okazjl jUbileuszu 
biblioteki. Nagrody olrzymaly 
rowniez osoby, kt6re w szkolach 
propagowaly Ie konkursy i przy
gotowyv..:aly do nich uczestnik6w. 
TakZe .,Zycie Naslelska" uhono

rowalo swych najwierniejszych 
czytelnikow dlugo obiecywanq 
ksiqzeczkq Anny ZielinskieJ "Na 
zamku nasiel kim". 

Bardzo bogata CZf;SC artysty
czna. Ucznlowie Szkoly Podsta
wowe] nr 2. wy tawlll j dnoakt6· 
wkf; "Taka jest ksiqzki moe", 
uezennice LO reeytowaly wier
sze pani Jadwigi Lesiowski j-

Michalak. Wiersze recytowali 
tez uczniowle szkol sredlllch I 

podstawowych z terenu miasta i 
gminy - zwyci~zcy gminnego 
konkursu recytatorskiego. W 
CZf;sci tel wyslaplli tez artysci 
prof sjonaJni. Znany eiechano
wskl bard Wojclech Gi;SICkl w 
10warzystwie Anety Dybek z.a
prezentowal ciekawy program 
poelycko-muzyczny. 

Ostatnim punktem programu 
byto spotkanie w budynku bib
lioteki. Na okazJ\! 50-tej roeznlcy 
jej zalozenia Rada MieJska wy
asygnowala srodki, dzil;lki kt6
rym moina bylo wyremontowac 
pierwsze i drugie pii;ltro zabytko
wej kamieniczki b~da,eeJ sledzl
ba biblloteki. I wiaSIlI8 tfi' cz~sc 
oddano lego dnia do uzytku na
sielskim mllosnikom ksiqzki. 

AZ. 

Prezes aSlelskiego Towal2ystwa Kultury Henryk Sliwiriski sklada p. Jadwl
dze Leslowskiej-Michalak gralulacje z okazji wyda ia pierwszego zbioru js] 
wier zy 

PanI Redakt r Anna Kornacka w rozm Wre z bur Islrz m p, 
rvluchq I czlonkiem Zarzqdu MleJskiego p. Cezarym Ruskiem 

wych obchod6w poswi~eony byl 
poezji. Bohaterkq piqlkowego 
wieczoru byla nasielska poetka. 
paIl I Jadwiga Lesiowska-Micha

panl redaktor Anna Kornaeka. 
Wtedy czytelnicy tego poczy1

ego dziennika ofiarawali na· 
sielszczanom 500 kSlqzek. 
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NOCq 6/7 grudnia dakonano wlamania do sklepu spozyw
czego w Budach Siennickich skqd skradziono slodycze, na
paje, wina, piwo 0 lCjcznej wartasci 450 21. W wyniku prze
prowadzanego dochodzenia policja ustalita sprawcow wla
mania. Okazali sie: nimi nieletni mieszkaricy naszej gminy. 

Mi~koszyn. W nocy 7/8 grudnia nieznany sprawca dokanal 
wlamania do ga1e:bnika skqd skradl 170 goJ~bi wartasci ok. 
4000 zl. 

Nocq 9/10 grudnia ponownie dokonano wlamania do skle
pu spozywczego w Budach Siennickicil skqd zlodzieje wynie
sli towar warlosci 350 zl. 

10 grudnia w Siennicy trz.ech nieznanych sprawcDw poru
szajCjcych sie: samochodem osobowym dokonalo napadu 
rabunkowego na idqCq uJiCq kobiet~. kt6rej jeden ze spraw
cow wyrwal z re:ki torebk~. W skradzionej torebce opr6cz 
dokument6w znajdowaia sie: portmonetka z 35 zl. 

W Nasielsku, w nocy 10/11 grudnia z niestrzezonego par
kingu przy ul. Piisudskiego nieznani sprawcy skradli ., Fiata 
126p" wartosci 4000 zl. 

12 grudnia nieznani sprawcy dokonali napadu rabunkowe
go na wlasciciela jednego z warsztat6w samochodowych w 
Nasielsku. 

Poszkodowany opr6cz obrazeri ciala stracil 950 z! ktore 
mial przy sabie w chwili napadu. 

NOCq 13/14 grudnia zostal w Piescirogach skradziony sa
mochod m-ki "Polonez" wartosci 6000 zl, kt6ry po kilku 
dniach zostal odnaleziony przez policjant6w z Zakroczymia. 
Jednoczesnie ustaleni zostali sprawcy kradziezy - Sq to mie
szkaricy gminy Zaluski. 

R6wniez tej nacy nieznani sprawcy dokonali wlamania do 
kiosku "Ruch·' stoJqcego przy ul. Rynek w Nasielsku. Zlodzie
je skradli papierosy, karty telefoniczne i inne artykuly 0 fCjcznej 
wartosci 3600 zt. 

W Chechn6wce nieznani sprawcy z niezamkni~tej obory 
skradli cielaka wazqcego 60 kg, wartosci 350 zl na szkod~ 
pana J.M. 

W Kosewie nieznani sprawcydokonali kradziezy samocho
du "Fiat 126p" kt6ry znajdowal sii; wgarazu najednej z posesji 
tej miejscowosci. Pojazd wartosci 12.000 zl zostal odnalezio
ny na terenie gminy Pomiech6wek. 

23.12 w Piescirogach grupa pijanych m~zczyzn dokonala I 

czynnej napasci na interweniujqcych podczas bojki policjan
tow. Napastnicy obrzucili policjant6w potluczonymi butelka
mi. Dochodzenie w tej sprawio prowadzi Komisariat policji w 
Nasielsku. 

27.12. w Nasielsku na ul. Mlynarskiej nieznani sprawcy 
dokonali rozboju na pana A.D. ktory w wyniku pobicia doznal 
zlamania nasa i szczi;ki. Palicja prawadzi dochodzenie w tej 
sprawie 

28.12 w Nasielsku z posesji przy ul. Kr~tej nieznani spraw
cy skradli rower gorski wartosci 800 zl na szkode: pani E.F. 

Sprostowanie 
W numerzel2199 "Zycia Nasielska" w kronice policyjnej 

podalismy informacjt;l 0 firmie "We:gielek", kt6ra nabywala 
w~giel za posrednictwem firmy "Adriada". Okazuje si~ ze pan 
A.T. szeftirmy "W~gjelek" w terminie regulowal wszystkie 
naleinosci za nabywany wi;giel natomiast firma "Adriada" 
nie wykazaia tych wplat w swych dokumentach. 

Zainteresowanych a w szczegolnosci pana AT wlasciciela 
firmy "We:gie1ek" z Nasielska za wprowadzenie w btCld opinii 
publicznej serdecznie przepraszamy. 

MW 

Drodzy Panstwo l 

Mam niewqtpliwy zaszczyl powitac Panstwa, czytelnikow lej ru
bryki w Novvym Roku. Czyni~ to z nadziejq, ie bftdzie 10k 2000 
okresem pomyslnym r6wniei dla naszego zdrowia. Podkreslam 
radycyjnie, ie duzo zatezy od nas samych. Zdrowy tryb zycia, 

higlena snu, wypoczynku, pracy, odzywiania to cegielki budujqce 
nasze zdrowie. 

W mlnlonym roku plsalem 0 zagadnieniach waznych dla Pa' stwa 
w kontekscie charoby nadcisnieniowej, schorzen naczyniowych. 
cukrzycy, ct1or6b sk6ry, chor6b pasozytniczych egzystujqcych w 
srodowisku domowym, schorzen. kt6re mogq zaburzyc letm wypo
czynek, wreszcie byla mowa 0 poslE;!powaniu w czasie nasilonych 
dolegliwosci przezililbieniowych i grypowych, wskaz6wki iak przygo
towac siEil do wizyty 'N przychodni i badan diagnostycznych. 

Liczqc na swieze wspomnienie nieprzespanej nocy sylwestrowej, 
tym razem 0 zaburzeniach snu 1'1 naszej rubryce. Nleprawidlowy sen 
jest na og61 normalnym zaburzeniem samopoczucia, czasem obja
wem choroby podstawoweJ i bardzo rzadko samel choroba. Eplzody 
zaburzen snu podaje ai: 50% os6b powyzei 16 roku zyGia. Ci~zki . 
zaburzenia snl stwierdza sil;l cZl;lsciej u kobiet niz mt;izczyzn, 9 I 

nie po 45 roku zycia. 
Zaburzenia snu dzieli sil;l na pochodzenia organiczllego, poleko· 

wego I czynnosciowego Stwierdzamy zbyt malo (biposomnia, inso
mnia), zbyl duzo (hipersornnia) snu lub sen, ktory nie przynosi 
odpoczynku (parosomnia, dyssomnia). W praktyce przewazajq za
burzenia czynnosciowe snu. Sq one wynil<iem konflikl6w mi~dzylu· 

dzkich, stres6w zawodowych, Il;lkliwym nastawieniem do rzeczywi
stoSCI. myslarni utrudniajClcymi zasypianie, wzrostem drazliwosci. 

Przyczyny patologii sn u zmieniaiq sil;l z wiekiem. U dzieci znacze
nie majq tzw. lE;!ki przed utratCl. zarow 0 wtedy gdy rodzlce Sq 
nadopiekuriczy Jak I za malo lroskliwi. przy takze Illeslabrlnej syluacji 
domowej (rozw6dJ. W srednim wieku domlnuJe na uzycie lek6w 
nasennych, nikotyny, alkoholu, tei migrena i inne bole g!owy, dole
giiwosci przekwitania, problemy zawodowe, i z partnerem. Uos6b 
po 65 roku zycia wchodzq w grE;! organiczne przyczyny zaburzen 
snu na tie chorob podstawowych. PamiE;!tajmy jednak 0 fizjologicz
nym skr6ceniu czas J SIlU z wiekiem. 

Przestrzegam Panstwa przed naduzY\'vaniem lek6w nasenr;ych i 
piciem alkoholu w sytuacji zaburzen snu. l_epiej poradzic siEil lekarza. 
010 kilka rad dia os6b z przewlek!yrnl zaburzeniami snlJ. 

1. Proszl;l klasc sif;l tylko wtedy gdy jesl silil zm~czonym. 

2. W 16il<u nie czytat, ie jesc, nie oglijdac telewizji, nie rozmyc 
lac. 

3. W razie niemoinosci zasniEilcia wstac i wyjsc z sypialni. Wr6clc 
gdy pojawi si~ uczucie sennosci. 

4. Zasypiajqc prosz~ nie patrzee nerwowo co kilka minUl na 
zegarek. 

5. Proszl;! nastawic budzlk i wstawac zawsze a tel same] godZlnie, 
niezaleinie od dlugo ' CI snu. Pozwoli to wyrobic taJy rytm snu. 

6. Unikac snu w c1qgu dnia. 
7. WI8czorem gasic swiatlo, a rano po wstaniu przeciwnie gdy 

ciemno to Intensyw ie korzystac z oswietlenia sztucznego. 
Starajmy Sl~ aoy loi.ko kojarzylo si~ ze snem a nie miejscem 

daremnego oczekiwania na sen. 
Ouzo dobrego snu i milych przebudzeri w Nowym Roku zYCZY 

Par'istwu Wasz iekarz rodzinny Cezary Rusek. 

Komisanat Policji w I';lasletsku poinlonnowal naszq Redakcjlil 
ze rna mozliwosc zatrudnienia' mlodych m~ici:yzn do pracy w 
nasze) jednostce. 

Warunki jakim rnUszq odpowiadac kandydaci na lunkcjonariu
szy 10: wiek do 35 lat, dobry stan zdrowia, wyksztalcenie co 
najrnniej srednie, dobra opinia w miejscu zamieszkania oraz 
niekaralnoSc. Wyrnagany jest r6wniez uregulowany stosunek do 
sluiby wojskowej. Wedlug uzyskanych informacji nasieIski Ko
misarial ma mozliwosc przyjecia do 10 osob. Pozostalych infor
macji udzielasekretariat Komisarialu Policji w Nasielsku. 



IT ITJ~~~ ~]- mJ1 Pojdzmy wszyscy do stajenki...
 

Boi.e Narodzenie. Najbar
dzlej rodzinne z rodzinnych 
swiqi. Nieodlqeznym jego 
atrybutem q i.~6bki. Przypo
minajq nam one miejsce na
rodzenia 80ga - Cztowieka. 

Zlobel<. przelonlu roku 199912000 w 
kosclele w Nasielsku 

wania przez Zjazd Powiat wy 
na VII Kongres PSL panl Marii 
I<owalskiej (powiat nowodwor
ski ma tylko 1 delegata). Panl 
Mafia I<owalska I pan Bernard 
Mucha otrzymall tez mandat de
legatow na Zjazd Wojew6dzkl 
PSL. 

Zarzqd PSL powiatu nowo
dworskiego liczy 15 osob. W je
go sklad z naszej Gminy weszli' 
Maria Kowalska, Bernard Mu
cha, Grzegorz Paczewski i Zblg

t 
, 1 grudnia 1999 r. do Klubu 

.,Technik" w Nowym Dworze 
Mazowieckim przy]echalo 32 
przedstawiciell ludowc6w po
wiall) nowodworskiego skupio
nych w Polskim Stronnictwie Lu
dowym na sw6j pierwszy zjazd 
powiatowy. W chwili obecneJ or
ganizacja ta Jest najliczniejszq 
organizaCjq politycznq w powie
cie. Nalezy do niej ponad 360 
osob. Prawie trzeciq czesc tej 
dosel ezlonkow stanowiq mlesz-

Powiatowemu ZJazdowl PSL przewodnlczyla p. Marla Kowalska 

kariey gminy Nasielsk (110 
os6b). Liczna byta tez reprezen
taCja naszeJ gminy na , Powiato
wym Z]ezdzie PSL. W Je) sklad 
wchodzilo 9 os6b. 

I chociez byl to pierwszy z]3zd 
ludowe6w z powiatu nowodwor
skiego, a jednym z jego cel6w 
bylo powolanle wladz, to jui 

zesniej i to prawie od pocz'!t· 
~ dzialania administraeyjnych 

struktur powiatawych takie wla
dze tei organlzaeji istnialy. Po
wolana je 23 tycwla 1999 r., a 
plerwszym prezesem tymcza
sowego jeszcze Zarzqdu Po· 
wiatowego PSL zostal wybrany 
nasz burmistrz, Bernard Mucha. 
11 grudnia delegaci podsumo
wali ten kr6tki okres dzialalnosci 
i dokonall oceny wladz, Decyz]a 
o udzieleniu ust~pujqeemu Za· 
rzCjdowi absolutorium zapadla 
jednomyslnie. 

Naiwi~ksze emocje wzbudzi! 
wyb6r Prezesa Powiatowego 
PSL. Delegaci wysun£?1i dwie kan
dydatury - burmlstrza Nasielska 
Bernarda Muchy i w6jla Czosno
wa Antonlego Kr~ZJewlcza. Sto
sunkiem glos6w 19 do 13 wygral 
pan Kr~i.lewicz_ Bye moze slalo 
siCil tak dlatego, ze przedstawicie
Ie poludniowej cz~scl powiatu 
obawiali si~ dominacji ludowc6w 
z naszej gmlny. 

Pozycja nasze) gminnej orga
nizacji jest niezwykle wysoka. 
Wyrazem tego Jest lakl delego

nlew PICjtkowski. Pan Bernard 
Mucha pelni w nim lunkCji;! Wi· 
ceprezesa. Na zjeidzie wybra
no lei komlsjt; rewlZYlnq. Naszq 
gminn& rganizacjfi! PSL repre
zentowa6 w nie; b~dzie pani An
na Kaczmarek. 

Nowy Pr zes PSL w Nowym 
Dwerze Mazowieckim w swaim 
plerwszym wystqplenJU powie
dzial, ze najwainiej zym zada
niem w obecnoj kadeneji bE?dzie 
nle up litycznlanle WSI, a poono
szenie stanu swiadom sci polity' 
cznej wsi. Kolejne zadanie to 
stwarzanie mozliwoscJ ksztalce
nla dzieci wiejskich. Na realizacj$ 
tych i wielu innych zadan nowy 
ZarzCjd Powiatowy PSL ma 4lala. 

Grudniowy Zjazd powialowej 
struktury PSL w Nowym Dworze 
Maz. wzbudzil duze zalntereso
wanie organizacjl polilycznych I 
spolecznych. Obradom przyslu
chlwall slQ i przekazall zyczenl 
przedstawiciele zar6wno lewiey 
(SLD) jak i prawiey (AWS). Stru
ktury wojewodzkle PSL reprezen
towal Prezes Zarz~du Wojew6
dzkiego Janusz Piechocinski. Nie 
zabraklo r6wmez przedstawlcleli 
wladz samorzadoWYch. ObGcny 
byl radny woiew6dzki Marek Pa
puga. Samorzqdowe wladze po
wiatowe reprezentowal starosta 
Adam Janas. a samorzqd Nowe
go Dworu wlceburrnistrz Henryk 
M~drecki. 

AZ. 

ezy to w prostoeie, ezy w bo
gaetwi e uiytych srodk6w 
wplywa na nasze serca i 
umysly 1 zmusza do mysle
nia. 

Tegoroezny i.16bek w na
szym parafialnym kosciele w 
Nasielsku przyciqga wzrok. a 
nawel i sluch nowymi, nle 
stosowanyml do lej pory u 
nas elemenlami. Umiesz
czanie w bozonarodzenio
wych slajenkach zywych 
zwierzCjt i ptak6w jest obee
nie bardzo modne. Dobrze 
wi~c, i.e j u nas pokuszono 
si~ 0 jej ozywlenie. Inne Sq 
tez niz zawsze postacie. 
Szezeg61nie przyciqga 
wzrok osoba Matki 80zej i 
lalka wyobrazajqea Pana Je
zusa. Nie ma sensu rozpatry
wac poszczegolnyeh detali. 
Ca~osc przyciqga prosto!Cj, a 
jednoczesnie gl~bjq artysty
cznego wyrazu. 80 lei: z./6
bek przelom u roku 1999 j 

Obok refleksji religijnyeh 2000 jest swoistym dzielem 
wzbudzajq w nas takze relle sztuki pobudzajCjcym do za
ksje estetyczne. Wydaje si~ dumy. P6jdzmy wi~c wszy
jednak. ze Ie dwie strony na scy do stajenkL .. i przeczyta
szyeh odezu~ Sq ze sobq wszy zapisane u g6ry slowa 
scisle polqczone i wzajemnie - Otvv6rzmy 80gu drzwi ser
na siebie wplywajq. Niewqt ca swego.
 
PI~, i.e ich pi~kno zawarte AZ.
 

KOMUNIKAT 

W. zwiqzku z Uchwalq t-!r XXXIII/225/97 Rady. Mlejskiej w 
Naslels~u z dnla 22 grudnla 1997 roku w sprawle ustalenla, 
szcz~g6l0':"'Ych zasad.utrzyman];:.i czystosci i porzqdku na te(e
nle mlast~ I gmlny Naslelsk oraz regulaminem stanowiqcym zaL 
nr 1 do tel Uchwaly - ZarzCjd Miejski w Nasieisku przyporninao 
obowiCjzku utrzymania czy-stasei i porzqdku na terenie miasta i 
gmlny Nasielsk. . 
Pona~to zgadnie Z 4 pkt. 1 i 5, pkt. 5 ust. 4 wyze] wymieniony 

r~gulaf!lIn naklada obowjq~ek wyposa:i:enia pose~ji w urzqdze
ma s~uzqee do gn?madZenla.odpad6w komunalnych oraz utrzy
mania Ich w nalezytym stanle. . 

W ~parciu 0 4 pkt. 7, 8, 9 niniejszej Uchwaly powOlalem 
Kom~J{l, w ce.lu dokony~ania kontroliw zakresie wywiqzywania 
sl~ uzytkowlllk6w lokali uslugowych I prowadzClcych dzialal
nose gospodarczq, z wfw obowiqzku. 

Na zqdanie Komisji nalezy okazac dokumenty potwierdzajq
ce ko~zysta~le z. uslug wykonywanych przez ZGKIM lub inny 
podmJ<?t posladaJqcy zezwolenia ne wykonywanie uslug w ym 
z~kresle (umowa IUbdowody wplat dla utytkownik6w lokali 
uzytkoWYSh prowadzqcych dzialalnosc handlowq i uslugowq 
0,2-1,0 m mlesir;lcznie).

'!" trosce t? popraw~ wyglqdu nas-zege otoeze-nia, zobowiq 
zUJ~ wszystklch do re-spektowania wymienionych obowiqzk6w, 

BURMISTRZ 
mgr Inz. Bernard Dariusz Mucha 



Artrit· zpr ed§zkula Gminny konkurs recytatorski
 
W okresie swiqt 802e90 Wandq Wyszomirskq i W miesiqcach listopadzie i grudniu ubieglego roku w 

Narodzenia we wszy Hannq Szumskq przygo kinie iwa odbyl si~ Gminny Konkurs Reeytatorski, 
stkich plac6wkacll DSwia towali inscenizacj~ -Jasel kt6rego organizatorem byl Nasielski Osrodek Kultury. 

Wzi~lo w nim udzial 210 uezni6w ze wszystkich 8zk61towych naszej gminy ka pt. "Adorujemy 
naszeJ gminy. Konkurs odbywal si~ w trzech katego
riaeh wiekowych: Klasy I-III i IV-VI prezentowafy wiersze 
o tematyee dowolnej, natomiast gimnazja, klasy VIII I 
szkoly srednie mialy seisle okreslony temat - poezja 
Juliusza Slowackiego. 

Po pierwszym etapie wyloniono 33 finalistow .fpo 11 
w kaidej kategorii wlekowejl. 

Final gminny odbyl sil? 14 grudnia i stal na wysokim 
poziomie. Niezalezne Jury w skladzie: Pani Janina Pa
toeka - rezyser teatralny, Pan Krzysztoi Borowski - dyr. 
Nowodworskiego Osrodka Kultury i Pani Katarzyna Kili::'; 
- instruktor teatralny mialo spore klopoty w wytypowafl:" 
najlepszych, poniewaZ poziom byl bardzo wyrownar" 

Ostateczne wyniki konkursu: 
Klasy I-III:
 
1 miejsce - Julita Stonczewska SP Pianowo, 2 miej


prezentowane Sq jaselka. 
Nauczyciele, rodzice j ma
li artysci dokladajq starar'i, 
aby ich poziom byl jak naj
wyzszy. Nie mamy moili 
wosci, aby 0 wszystkich 
napisac chociaz kilka sl6w 
i wydrukowac zdj~cia. A 
wszystkie one na to zaslu
gujq. Do kr6tkiej prezenta

dzieciqtko" i zaprezen
towali jq pracownikom 
przedszkola, emerytowa
nym pracownikom tel pla
c6wki. dzieciom z Kola 
Dzieci Niepelnospraw
nych dzialajqcym w Os
rodku Pomoey Spo
lecznej, wreszcie rodzi
com. W sumie trzy spekta

eji wybralismy w tym roku 
najmlodszych, przedszko
lak6w. 

Mali artysci z przedsz
kola nie Sq wlasciwie 
przedszkolakami. Majq 
jui po 6 lat i Sq uczniami 
klasy ,,0". Ze swymi 
wychowawGzyniami 

kle. Za swe wyst~py otrzy
mali wiele braw. I napraw
d~ na nie zasluzyli. Pi~kne 

reeytacje, spiewy, stroje i 
dekoraeje to efekt wsp61
nego wysilku malych arty
st6w. pan nauGzycielek i 
rodzic6w. 

see - Paulina Zebrowska SP Pianowo,3 miejsce - Ad
rianna DClbrowska SP 2 Nasielsk. 

WyrMnienia - Agnieszka Malinowska ZS Nr 1 Na
sielsk, Miroslaw Kasiak SP D~binki, wiersz zbiorowy: 
Katarzyna R6iariska, Karolina Fatek i Patrycja Sepe
lowska ze Szkoly Podstawowej Nr 2 w Nasielsku. 

Ponadto w finale wystqpily: Martyna Bialorucka i 
Ilona Podgrudna Z SP 2 Nasielsk, Olga Kasiak ZS Nr 
1 Nasielsk, Olga Zawadzka ZS Nr 2 Piescirogi, Patrycja 
Ciuchcinska SP D~binki, Olga Zbikowska SP Papo
woo 

Klasy IV-VI: 
1 miejsce - Sylwia Piekarska SP 2 Nasielsk, 2 miej

see - Martyna Jazlowiecka ZS Nr 3 Cieksyn, 3 miejsce 
- Marta Stromecka SP Nuna. 

WyrMnienia - Malgorzata Ciukszo SP 2 Nasiels 
fzabefa PajClk SP 2 Nasielsk, Marlena Popielarska ZS 
Nr 1 Nasielsk. 

Pozastali finalisel: Marta Zakrzewska i Afeksandra 
Szymanska z SP 2 Nasielsk, Anita Makowska SP Budy 
Siennickie, Damian Wilski SP Popowo, Kamila Brze
zinska ZS Nr 2 Piesciragi. 

Gimnazja, kl VIII i szkoty srednie: 
1 miejsee - Rata! Kaminski ZSZ Nasielsk, 2 miejsce 

- PiotrTyc ZSZ Nasielsk, 3 miejsce - Justyna Ausfeld 
LO Nasielsk. 

Wyr6znienia: Anna Gutawska SP Popowo, Pawel 
Bondara ZSZ Nasielsk, Marta Sitkiewicz ZS Nr 2 Pies
cirogi. 

Pozostali finalisci: Monika PajClk i Malgorzata Pakula 
z LO Nasielsk, Kamila Korzeniewska i Anna Lesnie
wska z SP Budy Siennickie, Agnieszka GClsiorowska 
ZS Nr 1 Nasielsk. 

Wszyscy uczestniey finalu otrzymali pamiqtkowe dy
plomy, a najlep·si nagrody ksiqzkowe ufundowane przez 
organizatora. 

MS 



____ 

Coraz cz~sciej slyszy si~ obe
cnie w rnediach wypowiedzl r6Z
n'1ch ludzi, kt6rzy dostrzegajq 
potrzebt? odmlodzenia scany 
politycznej w Polsce. Mlodzi 
dzialacze spoteczni i polityczni 
muszq jednak ksztahowac SWq 
aktywnq postaw~ zyciowq juz 
od najmlodszych tat. 

ardzo waine jest, aby juz w 
szkole podstawowej dziecko r la
10 mozliwosc uczestniczenia w 
rozne~o rodzaju kolkach zaintere
SO'Nan np. grupach tanecznych. 
leatralnych, muzycznych IIp. W 
ten spos6b nauczy si~ pracowac 
w zespo' z rOinymi ludimi. odpo
wiadac za wsp6lne przedsi~wzlt?
cia. a w koncLJ przezwyci~zy 5w6j 
I~k przed obcym. 

W pozllIejszym okresle, w 
'rE;! swego rozwoJu powinno 

.dal kontynuowac .. wzrosl 
spoleczny" dZlalaJqc np. w har
cerstwie, szkolnej gazetce. a 
zwlaszcza w samorzqdzie ucz
niowskim. Pierwszymi Iiderami 
w szkole Sq przeciez gospoda
rze klas. 

Uksztaltowani w ten spos6b 
mlodzi ludzie mogq sprawdzi6 
swe umiej~lnosci blorCjc udzial 
na studiach w zabawie parla
menlarnej. 

To wlasnie lakCj debal!il na te
mal rolnictwa przygotowuJq 

obecnie sludenci II roku polfl0lo
gil Uniwers\'letu im. Kardynala 
Slefana Wyszynskiego w War
szawie_ Oczywiscie, aby mogla 
sili' ona odbyC. podzielill silil na 
roi-nego rodzaju partie, Wybra
no takZe marszalka, sekretarzy, 
oraz przewodniczqcych klub6w. 
Wszyslko musl odbyc sii;l jak w 
najprawdziwszym sejmie i dlale· 
go tez sami piszq projekty 
uslaw, lub ewentualnie projekly 
z ian ustaw ju-z islniejacych. 

<azdy posel wygloslc rna 
przemowlenie dotyczqce deba
ty i odpowiedziec na poslawione 
mu pytanie. 

1<luby zapraszajEj tei: swycll 
gosci - ekspert6w. Na debate 
przybQ.dq mi€7dzy innyrni: Artur 
Zawisza /lCHN/, Miroslaw Sty
czen ISKU, Jerzy Wierchowicz 
(UW/. Marek Sawicki /PSLJ I Je
rzy Pilarczyk ISLD/. 

Po wyslClpieniactl gosci i po· 
slow odbedzie sie dyskusja nad 
zgloszonyml wnioskami. Na ta
ka. debal~, kt6ra odb~dziesi€7 19 
stycznia br_ i w klorel bedz1e 
uczestnlczyc rodowita Nasielsz
czanka Ania Milewska - studen
tka Uniwersytetu im. Kardynala 
Stefana Wyszynskiego w Wp.r· 
szawie zostalo zaproszone ,.zy. 
cie Nasielska". 

A.M. 
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14-16.01. 
"I st"ni<7 51., konil'!«' • Ihnller prod, USA 

oadz , 730 
- "Navlledzony" • 1I1r111er prod. USA. 
godz 1930 

21-23.01. 
"Wip.l~a heca Bowfingera • komedla 

obyczajowa prod USA. godz 17 30 
28-30.01. 
"Uciekai'lca panna mloda" - komedla 

rcmarllyczna prod USA, godz. 17,30 
4-6.02. 
"OC;(y szerok zamkniete" - 111m psy

chologlczno-obyczajowy. prod USA. 
godz. 17. 0 

,,1 stanie si~ koniec". Zbliza si~ 
koniec tysiqclocla. Do N wflgO Jorku 
przybywa KsiClZ~ ClemnOSCI °imieniu 
Czlowle . kto!)' przewodzi tajemnicz j 
sekcre. Je) ofiara pada mlada kobieta. 
Na ratunekspieszy jeJ Jericho, niedaw
no poznany byiy policjanl, dorabiajqcy 
jako prywatny delektyw OkazuJe slfi1 
ze 0 od niego zaJeZy teraz ocalenie 
wiata_ Ale Jericho lest tylka przegra

nym facetem. ReZyseria Peter Hyams. 
Wyst~puj'l: ArnoJd Schwarzenegger, 
G brl I Byrne. Kevin Pollack. Czas 
proje eji 120 min~ .. 

"Nawiedzony". Film grozy_ Dr 
Dayld Marrow sprowadza do ponad 
1OO-Ielniega damutrzy osoby w eel u 
zbadanla dOlegliwoscl zwlqzanych z 
z.aburzeniami snu. Sciany domu kry
jq Jakqs tajemniclil. Wlelu okolicz
nych mieszkanc6w boi sllil do niego 
zbllzac wieczoroWq por'l, gdyi pod 
oslonOj nacy dom oiywa... Reiyse· 
ria Jan de 80nl. Wystlilpujq Llan 
Neeson. Liii Taylor. Catherine Zeta
Jon s. Czas projekcii - 117 min. 

_ 

"Wielka heca Bowfingera". K 
media 0 Bobbym Bowiingerze znaj
dujqcym I~ ha skraju bankruclwa 
producencle filmowym. Zdespero
wany Bowflger probUje nam6wlc 
jednq z wielkidol gwiazd kina. zeby 
zagrala w jego niskobudietowym fil
mie. Wrerzy. ie tym razem uda mu 
si~ zdobyc pieniqdze I slaw~. Reiy
seria Frank Oz. WystlilPU)q. Eddie 
Murphy, Jamie Kennedy, Steve 
Martin. Czas pr~I~~c;il 97 min, 

"Uciekajqca panna mloda".I<o· 
media ro 1antyczna na planle ktoreJ 
spotkall si~ Iworcy Pretty Wonza 
Dziennikarz Ike Grahaf"l j9s11elle10
nistq jednega z nowojorsklch dzien
nik6w, Ma zrobi6 reportai 0 pewneJ 
mlodel I pi~knej dziewczyni kt6ra 
juz czterokrotnie stawala na slub
ny kobiercul cZlerokrotnie z niego 
ueiekala Reiyseria Garry MasMall, 
wyst~puJq: JuiJ Roberts, Richard 
Gere, Joan Cusack. Rita Wilson 
Czas prO) kcji 1?! ;1)ln. 

"Oczy $zeroko zamkni~te" 
Thriller erotyczny. MalzenshNo psy
chiatr6w przeiywa wzajemne iascyo 
nacje seksualne przsradzajqce sflil Z 
ezasem w obsesjlil. OSlatnl film 
Stanleya Kubricka wywolal naJwl~
eej emocji w trakele produkcji i roz
czarowal lyeh, kt6rzy spodzlewall 
si~ skandalu obyczajowego. Rez\'
seria - Stanley Kuubrlck. Wy t~puj9: 
Nicole Kidman .Tom CrUise, Sydney 
Pollack. Haryey Kellel. Czas proje
kcji 160 min 

Blisko, Blizej 

,. 
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Komisariat Policji - tel. 997, 
Nasielsk 691-22-07, 691-23- 77 

Ocilotnicza Straz Pozarna 
tel. 998, Nasielsk 691-22-88 

Pogotowie Ratunkowe - tel. 
999, Nasielsk 693-09-99 

Pogotowie Gazowe 
tel,691·22·22 

POgOtOWl8 Energetyczn8 Na
sielsk - tel. 691-24-21 (po godz. 
15.00 Plonsk - tel. 662-26-45} 

Pogotowle WodocJqgowe Na
sielsk - tel. 691-24-96 

Pogotowie Ratunkowe wraz z 
ambulatorium dyzuruje calodo
bowo w budynku Przychodnl 
przy ul. Sportowej w Nasielsku, 

Oyzury Aptek 

Apteka mg Godlewskle], ul. 
Kilinskiego czynna codziennie 
w godz. 8.00-18.00, w saboty w 
~aelz 8.00-16.00. w niedziele i 
swii?ta w gOdz. 10.00-13.00 ely
zuruje w dniach 

3-9.01.; 14-20.01.; 24-2"1.0L 
31.01.2000. 

Apteka .,Arnika", ul. Rynek 
Gzynna codziennie w godz. 
8.00-17.00, wtorki i piqtki w 
goelz. 7.30-17.00, w soboty w 
godz. 8.00-16.00, w niedziele i 
swi~ta w godz. 10.00-13.00, ely
zuruje w dniach: 

10-13.01.; 21-23.01.; 
28-30.01.2000. 

Leka ze Przychodni Rejono
wej w Nasielsku przyjmuJq pa
cjen 6w od poniedzialku do piqt
ku wgadz. 7.30-17.30. W kaid<l 

sobot~ pacjenci z rejonu Na
sielska i Piescirog6w przyj
mowani 5<1 w naglych przy
padkach: 

w Osrodku Zdrowia w Piesci
rogach w godz. 8.00-10.00, 

w Przychodni Rejonowej w 
Nasielsku w godz. 11-00·13.00. 

Stacja Opieki - Centrum Pie
llilgniarstwa Rodzinnego 

"Caritas" Diecezji Plockiej 
Gabinet zabiegowy w "Starej 

Plebanii", ul. Zwirki i Wigury 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 Qodz. 
8.00-10.00 i 16.00-18.00 

Te elon zaufania dla osob z 
problemem alkoholowym nr 693
02-50 Gzynny wponiedzialki godz. 
16.00-20.00. Masz. problem' za
dzwon. Pomoi:emy, zapewnimy 
anonimowosc dyskrecj!; 

Telekomukacja Polska 

Rozmownica T.P.S.A. czyn
na jest w dni powszednie i w 
pracuJqce soboty 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 pocztowy Naslelsk-1 
czynny jest w dni powszednie i 
w pracu)qce saboty w godz. 
8.00-18.00. W soboty w godz. 
8.00-13.00. W niedziele urzqd 
pocztowy jest nieczynny_ 

Wykaz soltys6w gminy Nasielsk 
Aleksandrowo - Zdzislaw ROi:alskl, Andzin - Jan Gerasik, 

Borkowo - Jerzy Stroiriski, Broninek - Marek Osinski, Budy 
Sienniekie - Kazimierz Romanowski. Cegielnia Psucka 
Jan Ciesielski, Chechn6wka - Czeslaw Zolnierzak, Chle
biotki - Halina Kaminska, Chrcynno - Stanislaw Bralski. 
Cieksyn . Wieslaw Gerasik, Czajki - Ewa Witkowska, 0ctbro
wa - Wieslaw Swiercz. D~binki - Bogdan Ziemiecki. Dobra 
Wola - Malgorzata lublriska, Glodowo - Jan Sawicki, Jac
kowo Ow. - Waclaw Szymanski, Jackowo WI. - Grazyna 
Krzyczkowska, Jaskolowo - Bozena NO\IVosielska, Kcttne 
Zdzislaw Rutkowski, K~dzierzawice - Helena Zadroina, Ko
nary - Biezonski Krzysztof, Kosewo - Anna Morawska. Kro
gule - Amelia Brzyska, Krzyczki Pienicti. - Maclej Krzyczko
wski, Krzyczki Szumne - Slawomir Krzyczkowski, Krzyczki 
Zablczkl - Andrzej Dlutowski, Lelewo - Jerzy LUbieniecki, 
Lorcin - Zbigniew Milewski, Lubomin - Teresa Pasztak, 
Lubominek - Zenon Obojski, Malczyn - Stanislaw Ostrowski, 
Mazewo WI. - Barbara Rutkowska, Mazewo Ow. - Krzysztof 
Niesiob~cki. Mi~koszyn - Stefan Ciosek, Mi~koszynelr 

Stanislaw Cal k, Mlodzianowo - Teresa Borzynska, Mo~ 

wo - Krzysztof Fronczak. Mokrzyce Ow. - Szpygiel Teresa, 
Mokrzyce WI. - Danuta Kapusta. Morgi - Mirostaw Milewski, 
Nowa Wies - Urszula DCjbrowska, Nowa Wrona - Zygmunt 
Kantorowski, Nuna - Andrzej Krolak, Paulinowo - Miroslaw 
Romanowicz, Pianowo - Roman Pichalski. Piescirogi Nowe 
-, Piescirogi Stare - Waldemar Bucholc, Pniewo - Michal 
Kosewski, Pniewska G6rka - Barbara Kosewska, Popowo 
Borowe - Stanislaw Zasonski, Popowo Potnoc - Andrzej 
Charzynski, Psucin - Piotr Bazylak, Ruszkowo -, Siennica
Jerzy Piekarski, Sustowo - Bogdan Wronski, Studzianki 
Tadeusz latkowski .. Toruli Ow. - Tadeusz Kwiatkowski. To
run Ow. 2 - Boguslaw luczak, Wqgrodno - Janusz Kopacz, 
Wiktorowo - Zbigniew Ostrowski, Winniki - Krzysztof Kowal
ski, Zaborze - Grzegorz Brzezinski, Zabiczyn - Wojciech 
Borzyriskl, Nowiny - Eugeniusz Hegemajer. 
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PPIMUlIKB "'INSTAL" 
05-/90 Naslelsk, vl.SlkorskJego 1
 

1eI.(O-23) 691 2261 do 3
 
emaIl: InsfrJl-nOlnstcl-naslellk.pl
 

wykonanle {montaz : 
NASIELSK 

· instalaeil klimatyzacYlnych 
· wodnycli, Jrzewczyc&, kane 
· konitruilcil Iialowycli lid. 

GSM 

, 
SUK IE SLUB E
 
sprzeda! i. szycie c% §i;itI~ 
na zamOWlenie ! • ':.::L:

Barbara Modzelewska 
~ Mogowo, ul.Przytorowa 18 

-&..A- 691 22 91 



Oterujemy klientom indywidualnym: 

e Konlo BPH SEZA la ROOzmy 
-BPHSEZAM 
- BPH SEZAM Student 
- BPH SEZAM Junior 

( wi~cej na ba '1nej VI la ce) 
e rachunkJ walutowe 
e lokaty terminowe 'II PL I walutach obeyen, 
e pozyczkl gotowkowe (dla posiadaczy Kant 

BPH· ii.sze oprocen1owanie). 
e kredyt a sarnoch6d 
ekredyt edukacYlny. 
e pakle hipoleczny "Twoje mleszkanle" 

(pozyczka hipoteczna. zakup mleszkania. 
budowa i remont domu), 

BANKBPH~ 
U;:mk, kt6ry mysli 0 Tobie 

Zapraszamy do naszej plac6wki: 
Nasielsk, ul. Elektronowa 8/10 

tel.(0-23) 693 16 00 do 04 

*MA RAl
 
DOWLA
 

CEMENT. WAPNO,PUSTAKI 
CEG~A KLI NKI EROWA
 

ST~ROPIAN, ST~ROSUPREMA
 

WE~NA MINERALNA, PAPA
 
OTWOR~ I OSCI EZNICE
 

NAWOZY SZTUCZNE 

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

SPECJALISlYCZNY
 
GABINET STOMATOLOGICZNY
 

kk . .;I()l,u. Boit"Jla Czc:::nuak wska - LewalldowsKa 
·"f~.·l 1.l11' I' .Ii 'In,ll<11 'II ~ I 1'.\','",\\'C "-1 II 

• h'( leni,' 1..1..... ho'"·.J,,,'\-1'1,." Yr.' I.Hi~L·JIII~·Il.U '1:.L.~i.,.·r{)tc.'r-;:l("lj:I 

.«'llrt,Il"lyk,l. \V p'l...:tn)'lu J;.:,kr '~iC" • profil ..lJayka pr'h-..hni"':y.... 
lako\\'illlic i lakknJ\\':Illlt' "ldXlW 

, ullr:,dJ\",'ic;kll''o'l' u-.... uw.:lllic kaJllkui.1. n:.t:l.\",hll(.'~() 

kk SIOIII. ~1ooik:l Bartosiewic:z 
'I ~ \,111 ':0 I 

. ortooollcja 

kk. ::;10111. \talgorl'..<lta Nicle~a 

• h·, ;"ou;c.; \v IlIin.. ".klJiu· IH°f)fiLt.klyk~ prOch_"li\"-y 
. ,,"-'IC""L/<' £",b6'" . pC<llt"lyka 

Nasielsk, ul. Kosduszki 7, tel 693 14 45 

lJf\'?D rnv6H~
~".',rO f\c.~ jt~- ~i ~<l'i ..~~:js.~ 

'To znana rzecz: im wi?kszy pan, tym mniej 
ma wypisane na labliczce nad drzwiami". 

"Na tym po/ega warto.'c Zycia, ie placi si? 
za nie nawet iyciem". 

.. Sprzedam kawalerk? tel. 0-604570 165. 



INFORMACJA
 
MLKS ZBIK z przygotowan
 

do sezonu wiosna 2000
 

Treningi I-go z8spolu rozpoczfi!ly si~ 3-go stycznia na stadionie. 
Kadra liczy obecnie 20 zawodnik6w. Odszedl z zespolu Marcin 
Anisiewicz, a wr6cil Cezary Prusinowski. 

Treningi b~dq odbywacsi~ na Hali SportoweJ, $ilowni oraz boisku. 
I-wszy zesp61 w mieslacu styczniu weimie udzia! w turniejach 

halowycll: . 
WARSZAWA TARGOWEK - 8-9.01.2000 
PlONSK - 16.01.2000 
NOWY DW6R MAZ. - 22.01.2000 
MlAWA·22.01.2000 
Ponadto rozegrane zostanq mecze kontrolne na powietrzu z: 
MKS PRZASNYSZ - 23.01.2000 
MKS CIECHANOW 29.01.2000 
WKRA ZUROMIN - 19.02.2000 
MKS MlAWA - 23022000 
KS "PETRO" II - 26.02.2000 
W dniach 03.02.2000-13.02.2000 zespol b~dzie przebywal na 

obozie kondycyjnym w Brennej. Tam lei rozegra mecze konlrolne 
z ZAGlE;BIEM SOSNOWIEC oraz ROZWOJEM KATOWiCE. 

W dniu 0503.2000 odb~dz!e sil;) zalegly mecz z MOTOREM 
LUBAWA, natomiast 11.03.2000 rozpocznq Slli! rozgrywklligowe IV 
ligi. 

Pozostale druzyny sekcji pilkarskiej rozpoc nq lreningi od miesiq
ca lutego. 

SW PtTE~ZNY TURNIEJ PAR
 
BRYDZA SPORTOWEGO
 

17.12.1999 r. w Hali Sportowej w Nasielsku odbyl sil;' 
kolejny turniej brydi.a sportowego organizowany przez Klub 
Sporto\-vy "Sparta". 

Turnieje te cieszq si~ coraz wi~kszym zainteresowaniem. 
Tym razem 0 puchar i nagrody pieni~zne rywalizowalo dzie
wi~c nasielsklch par. 

Oto koncowa kolejnosc: 
1. Janusz Czyzewski - Maciej Osinski 89 pkt - 61 ,8% 
2. Waldemar Gnatkowskl - Janusz Wydra 83 pkt - 57,6% 
3. Adam Banasiuk - Lech Siubowski 79 pkt - 54,8% 
4.Teodor Brodowski - Krzysztof Michnowski 75 pkt - 52,1 % 

Piotr Kowalski - Grzegorz Nowinski 75 pkt - 52,1% 
Wojciech Zaciewski - Andrzej Zuliriskl 75 pkt - 52,1% 

7. Tadeusz Czeremuzynski - Grzegorz Kosewski 69 pkt 
47,9% 

8. Stanislaw SotowiCl - Pawet Wroblewski 57 pkt - 39.6% 

K.S. "Sparta" dZi~kuje zawodnlkorn za liczny udziar i za
prasza na nast~pne turnieje. 

Krzyz6wka nr 1/2000 

Znaczenie hasel: 
POZiOillO: A -uzyiniasz nim gleb,? II imifil filmowego duszka. B 

dawniej - l1a granicy miasta do pobierania oplat, C- pojazd pogoto
wia ratuilkowego II wyborny grzyb ladalny, rzadki w Polsce, D 
posiada go kaidy przedmiol, E - ponoszq Cifi! gdy cos bardzo 
przezywasz // nie jeden na la5mie filmowej, F - popularna roslina z 
rodziny liliowatych hodowan3 Wdoniczkach I/w przys!owiU - byl wan 
palaca, G - zludzenie, iluzja II 3,14 1/ Inaczej: wolallie, H - cos 
drugiego /1 ptasi spiew, 1- nie profesjonalistka II uszkodzenie cze
gos, J - duzy kamienny grobowlec, K - wyznajq go muzulmanie II 
stracenie czegos Iub kogos, L - konczy sift wraz Z 2000 rokiem II 
~st nim "TOTO-LOTEK", t ·duza malpa czlekokszlaltna /I on moze 

Na rozwiqzania krzyz6wki czekamy do dnia 11 luiego 2000 roku. 

RozwiCizanie krzyz6wki nr 12/99 
Poziomo: gospodarz, kaczor, ubaw, krzak, mysz, pal, Amur, udar, 

pustota, Dante, Wroclaw, Eska, Leo, ara, Bajkal. pono, Ali, namowa, 
rano, Wda, emu, aktor, uszko, koszmar, aorta, rzep. basza. Reno
ma, zalor, tynkarz. 

Plonowo: barek, marynara, Amorka, Janusz, szczutek. zero, de
ra, amper, grupa, kladka, barwa. trzos, szal, piwo, polo, dramat, 
lucerna, dok, slota, Urban, rala. omasta, rozmowa, zaspa, a Jt, 
rowek, okrasa, oracz. 

Nagrodfi! niespodziankfi! wylosowala pani Sylwia Zwierzchowska 
z Nasielska. 

Serdecznie gralulujemy. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415 
ye starszy lub mlodszy od Ciebie, M· cieknie z niego woda II zona 

jelenia /1 grecka litera, N - wloskie miasto "Fiata" II narz~dzie 
chirurgiczne. trojgraniec. 

A 
B I~v ..," 

~ 
~, I 

Pionowo: 1- przymilanie Sl~ pani do pana, 2- moze bye amatorski 
lub wyczynowy, 3 - to stowo powledziala zaba przed otografem II 
wagon towarowy. 4 - roslina sr6dziemnomorska "Ilodowana juz IV 

starozytnosci", 5 - gl~boka knieja ostlilP. 6 - solenizantka z 0.02. 7 
- w tartaku - duza pita II wqtpliwosci, obawy, 8 . oplsywal Je Mickle
wicz w sonetach Akermar'iskich II kobiecy na obrazie II na sali 
balowej czyni 10 wiele par, 9 - sitko bez dw6ch ostatnich liter /1 
gwaliowna wichura, 10 - IstnieJe Ich wiele w Indiach II na atolu 
koralowym II niejeden w moscie. 11 -zakopl3nska willa Szymano
wskiego II dbanie 0 sw6j intere kosztem spraw publicznych II 
polska jednostka powierzchnl, 12 - mleJsce mfi!czefiskiej smierci SW 
Slanlslawa II dlugi ci!i'zki ki], 13 - czlowlek kt6ry wszystko zrobi tie 
1/ by! nim Zorba, 14 -doch6d zysk, 15- moze bye karciana w brydza 
1/ innowierca brat czeskl. 
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Rozwiqzaniem krzyzowki b~dzie has!o wypisane z diagramu wg 
sZyfru: 

A-15/C-2/c-15/e-8/N·121E-5/L-1/J-5/d-9/F-13/G-13/E-I/M.-9/K 1 
IE-6/D-9/G-6iN·7/E-4/C-15/L-4/E-5. 
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