CENA

rego jestesmy przypisani po
przez lekarza pierwszego kon
taktu. Jest tylko jeden wym6g,
abysmy mogli bezplatnie karzy
slat z jego ustu9_ Przychodnia
specjalistyczna lub speejalista
rnajq miee podplsany kontrakt l
Kasq Chorych, do ktorej si~ za
pisalismy. Wykazy takich spe
cjahsl6w Sq do wglqdu w Ka
sach Chorych, a powinny bye,
wedlug nas. r6wniez w naszych
przychodniach. To zresztCl po
stulowalismy w naszeJ gazetee,
feez nie spolkalismy si~ w Iym
wzgll;dzie ze zrozumieniem w
nasielskiej Przycl1adni. Wiem,
ze nie wszystkim 10 odpowiada
10.

Podobnie rna si~ sprawa ze
szpitalami. Lekarz pierwszego
konlaktu kieruje nas do szp'tala
i tak jak przy skierowaniu do
specjalist6w nie wymienia kon
krelnego szpitala. To paejenl
decyduje, w Jakim szpitalu ehce
bye leczony. Pamililtajmy jednak
o trzech slopniach (eferen
110 wlasnie mialo bye jednCj z
fundamentalnych zasad refor
my sluzby zdrowia. W pofCjcze
niu z kolejnq, lownie (undamen
talnq zasadCl reformy, mowiCjcCj
ze pieniqdz b~dzie szedl za pa
cjenlem, mialo to przyniesc Z8
dowolenie paCjenlom i wi~ksze
pieniqdze pracownikom sluzby
zdrowia. Dzis juz wiadomo, ie
wprowadzone zmiany nie spe/
nily oczekiwan ani iednych, ani
drugich. Chociai nie mozna po
wiedziee, ie wszyslkieh. Gdy
jedni traeili swoje miejsca pracy,
slabo zresztq oplacanej, inni zy
skiwali nowe stanowiska z gra
tyfikacjq nazywanq delik.atnie
m6wiqc, kominem placowym. A
pieniqdze Sq po to, aby uzalez
niae ludzi i czynie ieh sabia po
kornymi. Co z lego rna paejent?
Dzisiaj lui kaidy wie, i.e to on
sam placi za swoje leezenie.
Wiemy nawel ile. I co z tego. gdy
na kazdym kroku jes!esmy zmu
szeni wyciqgac z kieszeni do
datkowe pieniCjdze, bo na przy
klad stomalolog wyczerpal jut
limil punkt6w przyznanyeh rTlU
przez Kas~ Choryeh Jub szpital,
"wyrobil przed terminem" sw6j
plan przyj~e. A przeciei pieniq
dze mialy isc za paejentem i tra

fiae tam, gdzie on chee si~ le
ezye. Sprawa lekow i ieh een 10
takie temat do g/~bszego za
stanowienia si~ nad ueiqzliwos
dami wprowadzanych zmian.
Uwaialem i uwazam, ze wi~
kszosc zaiozer] retormy w sluz
bie zdrowia jest sluszna I ieh
wiaseiwa realizacja mogia przy
niesc znaczqeCj popraw~ w
dotye!lezasowej sytuacji. Znarn
wiele miejscowosci, gdzie ludzie
Sq zadowoleni ze zrnian, Jakie
ona niesie. A jak jest u nas?
Z wypowiedzi wielu os6b wy
lika, ze jest wiele powod6w do
niezadowolenia. PrzewijajCl si~
glow ie rzy Iego powody. Na
pierwszYrTl rniejscu wymienia
sil; utrudniany dost~p do spe
ejalisl6w. na drugim utrudniony
dostl;P do lepszego szpitala, na
lrzeeim zas klopoty z korzysta
niern z uslug stomatologa. Wy
daje sil;, ze winq za Ie niedogod
nosci nie moina obarezac sa·
mej reformy. Wynikajq one ra
czej z niedoinforrnowania (mo
ze nawet z celoweJ dezinforma
eji?).
Otoi niezmieniona zostala
zasada, ie to pacjent ma prawo
wyboru specjalisty. I nie mUSJ
bye to specjalista z ZOZ, do kto

W ostatnim okresie nasilila
tala list6w do naszej redakeji,
w kt6rych poruszane sCl proble
my zycia eodziennego miesz
kanc6w.
Niekt6rzy aulorzy tych list6w
wproS{ zCjdaja od nas zdeeydo
wanej inlerwencji, uwazajae. ze
jestesrnywladni ieh zalatwienia.
0102: pragn~ poinformowac,
ie gazela sarnorzqdowa i nie
tyiko. r6wniez wszystkie inne
gazely wydawane w kraju nie
majCj takiej rnocy praw ej, by
urz~dowo wyeiagac konse
si~

kwencJ~.

My jedynie mozemy spraw~
naglasnic. zainteresowa6 kogo
trzeba, poinformowac spole
czenstwo co robi nasz samo
rzqd dla dobra swych mieszkan
cow, skrytykowac kiedy Irzeba,
podsuna,c mysl 0 mozliwosei i
sposobie zalatwienia jakiejs
sprawy i to wszyslko.
Jak jui: wielakrotnie pisalis
my, nie jeslesmy po to, by jq
trzye spoleczenstwo, by sklocae
jednyeh przeciw drugim. Stara
my sil';1, aby nasza informaeja

1 Zl

eyjnyeh szpitali. Leczenie, ktore
nie wyrnaga najwyzszej klasy
sPrzl;tu i umiej~tnosci lekarzy
winno bye prowadzone w szpi·
lalaeh powiatowych. Tu pragn~
tei: przypomniee, ze nawel wte
dy, gdy zabiera nas pogotowie,
a Jestesmy przylomni, mozemy
wskazac szpital, do kt6rego
eheemy bye przewiezieni. Nato·
mias!. gdy jestesmy nieprzy
tomnl, pogotowie wiezle nas do
szpitala najblizszega. Jedno
czesnie ehcE;! poinlormowac, i.e
dyrektor szpitala w Nowym
Dworze Maz. zapewnil, ze kaz
dy paejent z gminy Nasielsk,
kl6ry potrzebuje leezenia szpi·
talnego i ma skierowanie do
szpitala, do jego plae6wki zosta
nie przyj~ty.
a leczeniu stomalologieznym
napiszemy
w
terminie
p6zniejszym, poniewai: cheemy
przekazywac in(ormacje jedno
znaczne i sprawdzone.

AZ

przedstawiala najeiekawsze
wydarzenia z zycia gminy.
Co prawda, niekt6re z Pan
slwa listow SCI godne pUblikacji,
pon iewaz porusz ajCl istotne
problemy i inforrnuJq jak mozna
ieb uniknqc. I te listy b~dziemy
wkr6tee zamieszczae na la
mach naszej gazety. Nalorniast
wiele lisl6w to zwykle paszkwile,
pom6wienia i poszlaki. Chociai.
zawierajCl one dane osobowe
ich autorow, nie b~dzierny ieh
publikowac, nie bE;!dzierny tez
na nre odpowiadae.
Nalomiast tym wszystkirn z
kl6rymi rozmawiaiem przy skJa
damu list6w w redakCJi, ponow
nie radzl;l, aby ze swymi proble
rnami zwracaH sitil bezposrednio
do swyeh Radnych, ZarzCjdu,
oraz uczestniczyli w sesjach
Rady, kt6re Sq zawsze otwarte
dla wszyslkich mieszkar'ic6w.
Tam mozna zabrac glos, zadac
pytanie i uzyskac odpowiedzi.
Z powazaniem
Redaktor Naczelny
Adam Stamirowski

.
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W pierwszym miesiqcu 2000
roku Zarz(;jd Miejski adbyl trzy
posiedzenia. I,'lauguracyjne
spotkanie mialo miejsee dwuna
stego styeznia. Na jego paczqt
ku zastanawiano siliJ ,'lad po
dzialem rzeczowym budzetu.
Przewiduje siliJ budaw~ 45 km
sieei wodociqgowej (z przY/(l
ezami). BiorqC pod uwag~ wiel
kosc zada,'lia i ograniezone
moiliwosci finansowe Gminy
postanowiono zaproponowac
Radzie podwyiszenie udzial\J
wlasnego mieszkaric6w do
kwoty 1800z1. Pla,'luje siliJ lak.i.e
pod ,'lie ienie wplaty za wyraie
,'lie zgody na dodatkowe przylq'
cze do sleei (na WSI i w miesele)
do kwoty 500zl. Jako podslaw~
do wyznaczenia zadan na bie
Zqcy rok w dziedzime wodocia
gowania przyjl;!to kWOlt;l 30.000
zl za kilometr wodociqgu. Jest to
cena z roku ubieglego.
Drugim blokiem i,'lwestycyj
nym, k16ry wzbudzal ,'lajwiliJksze
zainteresowanie, by!a sprawa
dr6g. Kwota, jakq przewiduje sil;!
na poprawl;l stanu dr6g gmln
nych JeSI dosyc pokatna
(620.000 zl), ale zbyl mala, aby
zaspokoie wszys kie potrzeby
Gmlny w lej dziedzi,'lie (wcho
dZq lu ,'lIe tylko drogi wiejskie.
ale i uliee w mlescie, w tym takze
I ehodniki). Interes Gminy wy
maga lei przeznaczenia pew
nyeh srodk6w na wsparCle in
wes yeji na drogach wojew6dz
kieh i gminnych.
W dalszej czt;lsci dyskusji nad
zadaniami inwestycyjnymi Za
rzad postanowi! zaproponowac
Radzle, aby w cz~sci dotyezqcej
osw'aty skoncenlrowae si~ na
dokoncze iv rozbudowy Zespo
!u Szkol nr . W zakresie oehro
ny srodowiska dzialalnosc in
westyeyjna gminy b~dzie pod
porzqdkowana dwom zada
niom, lj. budowie oczyszczalni
sciek6w i budowie skladowiska
odpad6w. RealizaCja zaplano
wa,'lyeh prac wymaga podj~cia
dzialan w celu zdobycia dodat
kowych srodk6w. Takie dziala
,'lia Sq przez Zarz<jd jui podej
mowane.
Kolejny punkt posiedzenia
poswi~cony byl informacjom
Burmistrza 0 dzialalnosci Gmi
ny. Poruszyl on dwa problemy.
Na poczqtku poinformowat 0
przygolowaniaeh do negocjacji
z gminq Wieliszew i mieszkan
cami Jask6!owa odnosnie
spraw zwiCjzanych z budowq
skladowiska odpad6w. W dal
szej cz~sci m6wil 0 spotkaniu w
przedsi~biorslwie zaJmujqcym
sil;! gazyfikacjq w sprawje rozbu
dowy sied gazowej w naszej
gminie. Istnieje moiliwosc gazy
fikacji gospodarslw WSI Plesci
rogi, Mogowo, Sien,'lica. Wszy
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slko zale.i.ne jest od zaintereso
wania mieszkanc6w ych mlej
scowosci korzystaniem z lego
ir6dla energli. W celu rozpozna
nia tych polrzeb w miejscowos
ciaeh tyeh przeprowadzone bl;!
dzie badanie so,'ldaiowe.
Ostatnim punktem pos;edze
nia byto rozpatrzenie pism skle
rowanych do Zarzqdu. Analizo
wano nastl;lpujqCe prosby: Za
rzqdu GS·u Nasielsk 0 umorze
nie podatku od nieruchornosci
za I kwarta! 1999 r. (przychylono
si£;! do tej prosby, poniewai In
stytucja 1a zmodernizowala na
sw6j koszt hydroforni~, z kt6rej
do lej pory korzyslali tei miesz
kaney okoiicznych wsi); Przed
i~biorstwa Uslug GeodezYJ
nyeh .. Adamir" 0 przedluzenie
do 31.12.2000 r. dolyct1czaso
wei umowy dotyczaceJ odplal
nego korzys ania przez firm~ w
okreslo,'le dni z pomieszczen
biurowyeh UrZlildu Miejskiego
(szczup osc pomieszczen bu
dynku wymaga Innego rozwiq'
zania tego problemv); Zarzqdu
GKiM 0 podjlilcle uehwaly zwal
niajqcej en zaklad budietowy z
podatku od nieruchomosci (ad
mownie); Przedsililb10rcy pry
watnego 0 wydanie zezwolenla
na transport i wyw6z nieczy
stosci plynnych z terenu gminy
Nasielsk (sprawa b~dzie po
nownie rozpatrzona po uzupel
nreniu podania)_ Ponadto Za·
rzqd powr6cil do prosby asp
Nasielsk 0 zatrudnienie na pel
nym etacie kierowcy konserwa
tora I dw6eh p6/etatowych kon
serwalor6w_ Prosba ta nie moie
bye zalatwiona pozylywnle, po·
niewai: nie pozwalajq na to
przepisy (brak par. 1 ).
W korlcowej cz~sci posiedze
,'lja Zarz'ld rozpatrzyl spraw~
zagospodarowania pomiesz
czen w budynku bibllotekl. W
celu doklad iejszego zapozna
nia sil;) z tym problemem zebrani
udali si~ na miejsce i tam przy
udziale pani Kierownik obejrzeli
pomieszczenra i dysku awall
nad mozliwosciaml ich wykorzy
stania.
19 stycznia odbylo sifi! drugie
w tym miesiqcu posiedzenie Za
rzadu Miejskiego. Na poczatku
zebrani dyskutowali na lemat
oplat dzieriawnyeh za grunty
zajlille pod garaie. go!~bni i i
kom6rki w Nasielsku i w Piesci·
rogach. Zapadla decy~a 0 zwi~
kszeniu czynszu za m z 1 z! na
1,50 zl (grunty zajl;!le pod gara
ze i gol~bnikl) I z 0,80 z/ na 1 zl
(gruniy zaj~le pod kom6rki),
Rozpatrywano lei sprawy dZler
iawy grunt6w zajl;!tych pod 10
kale handlowo-us!ugowe. W
dwu przypadkach zakor'lezyl Sl<;l
termin umowy dzieriawnej. De
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cyzja co do dalszego sposobu
uiy1kowania jednego z ,'1 ieh zo
stanie podjfi!ta przez Radl?
W kolej,'lym punkcie progra
mu rozpatrzono tresc wystqpie
nia Dyrekcji Zespolu Szk6J nr 1
w Nasielsku 0 powolanie szkoly
integracyjnej ,'la bazie filii lej
szkoly w Krzyczkach, W,'liosek
wymaga dokladnego rozpozna
nia. Cz!onkowie Zarztldu oeze
kujq tei na szczeg6JowCj analiz~
koszl6w utrzymania szk61 pod
stawowych. Przedstawicielka
Kuraloriurn wizytujClea plac6wki
oswiatowe naszej gminy od
nios!a wraienie a zbyt rozbudo
wanej sieci szk6! podstawo
wych na naszym terenie w po
r6wnaniU do wytycznych Mini
sterstwa EdukaCjI Narodowej w
lym zakresie. Wydaje sil;! to bye
gl6wnq przyczynq braku srod
kGW na utrzymanie szk61. Ivlys
lenie ekonomiczne nakazywalo
by i1kwidaejl;! cz~sci szk61. Wy
mogow MEN nie spelnia ai. 5
szk6! podstawowyeh. Pozostaje
Jednak problem spoleczny. Z
drugleJ strony odwlekanie pew
nych decyzji spowoduje ko ie
cznosc rezygnacji z inwestycji,
kt6rych brak gmina nasza od
ezuwa bolesnie (chodzi gt6wnie
o drogi i wodociqgi).
Problemy finansowe powr6ci·
~y p zy rozpatrywaniu nast(1p,'le
go punktu porzCjdku obrad. Pani
Skarbnlk przeds awila proJekt
planu inweslycji na rok 2000 b~
dqey wynlkiem prac na poprzed
,'lIm posiedzeniu Zarzqdu. Po
trzeby gminy (oezekiwania mie
szkanc6w r6wniei) sf! bardzo
duie. Zastanawiano si~, jak go
. podarzyc pieni£;!dzmi. aby efekt
gospodarczy byl jak najwi~kszy.
Poszukiwano mozliwosei za
oszezl;!dzenia pew yell srod
k6w. Problem finansowy jest
bardzo trudny. poniewai wla·
dze samorzqdowe zdecydowa
Iy si~ ,'la rozwiazanie problernu
oczyszczalni sdek6w, a to wy
mag a olbrzymich srodk6w li
nansowych. Podejmowane Sq
starania 0 uzyskanle dodatko
wych pieni~dzy. Przewidywane
jesl zaclqgni/i'cie poiyezki. W
punkcie dotyczqcym spraw bu
dietu zaslanawiano si~ r6wnlei
,'lad finansowaniem sportu, kul
lury I problemami zwiqzanymi z
f nkcjonowaniem hali sporto
wej.
W ostatnim punkcie porzqdku
obrad rozpatrzono szereg pism
skierowanyeh do Zarzqdu. W
wynlku dyskusji zadeeydowano
m.in.: prosbliJ mleszkane6w wsi
Kosewo 0 zalozenie oswietlenia
ulicznego oraz propozycj~ mie
szkaric6w Z ulicy Broniewskiego
w sprawie kanalizaeji deszczo
wej i sanitarnej skierowac do
Komisli Infrastruktury; na pismo
Ilrmy Hydroce,'ltrum SA odpo
wiedziee, i.e nie przewiduje Sl~
zmiany koncepeji bUdowy oczy
szczalni sciek6w; zaakcepto
wac informaciliJ SKR w sprawie
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dowozu dzieci z Cegielni Psuc
kiej do gimnazjum; prosb~ oso·
by zainleresowaneJ Zmlanq
umowy dzieriawnej lokalu uiyt
kowego przekazac do decyzji
Rady; odroczyc do 30,V1.2000 r.
termin piainosci podatku od ,'lie
ruchomosci Komendzie Powia
lowej Policjl i Samodzielnemu
Publicznemu Zakladowi Opieki
Zdrowotnej; ,'lie wydzier:i.awiac
w chwili obecneJ lokalu ulytko·
wega przy ul. Kliinskiego (po by
Ie] ksil;!Q ami): przedluiyc na
prosbt;l ZGKiM do 30.111. zlece
,'lie dzieriawy dw6ch sanitaria·
t6w Tal - Tal.
Osta nie posiedzenie Zarzq
du odbylo si~ 26 stycznia. Na
Jego poczqtku Burmislrz pom
formowal 0 biezqeyeh spra
wach Gminy. Szerzej rozma
wlano 0 pia ac modcrnizacji
drag wojew6dzkich. Dyskusja
toczyJa si~ gi6wnie wok61
problemu dw6ch skrzyzowar'l
przy ul. Kosciuszki (przybudo
wanym Domu Opiekl Spolecz
nej i przy banku PKO). Zarzqd
wyrazil zgodii! na podpisanie
porozumlenia z Urzlildem Mar
szalkowsklm W kwestii budowy
chodnika a ul. WarszawskieJ
od SI Telmet do staCfi paliw
Pniew,e. Ponadto mowiono 0 II
etapie modernizacji drogi Na
sielsk-Naruszewo
KoleJnym problemem, jaki
omawlano ,'la tym posiedzeniu,
by/a sprawa szk6!. CzJonkowle
Zarzadu zostali zapoz ani z ko
sztami vtrzymania 5zk61 i przed
szkoli w roku 1999. Zapoznano
sil;l tez z wysokosciq subwencji
oswiatowej na rok 2000 i to za·
rowno Dod wzgll;ldem global
nym jak i w przeliczeniu na j d
nego ueznia (1900 zl + 33% na
ueznia w szkote wleJskiej). Ana·
liza koszt6w utrzymanla szkol
wskazuje nlezbieie na potrzeblil
reorganizaejl sleci szk61, co oz
nacza konieeznose podjeeia de
cyzji 0 likwidacji niekl6rych z
nlch. Zastanawiano sil;! nad
mozliwosci q uzyskania dodat
kowych srocJkow na ich utrzy'
mame. Rozwaiano mozilwosc
sprzeda.i.y domow nauczyciela.
co pozwolltoby uzyskac pewne
Srodki. RozpatrujqC probl m
brano pod uwaglil zar6wno
aspekt ekonorniczny jak i spo!e
czny.
W dalszej cz~sci posiedzenia
zaslanawiano sifi!, co robie z
mieniem komunalnvm. Ct-,odzi·
10 tv g/6wnie 0 10ka'le mieszkal
ne I lokale uiytkowe. Zadecydo
wano,
na najbliisze sesje
Rady przygotowane zostanq do
przedy'k\ tow<Jnia trzy proble
my. 010 one: polityka Gmlnywo·
bee lokali mieszkalnych I UZy1
kowych; sprawa funkcjonowa
/1la oswlaty w gmlllie oraz kwe
stie zwiqzane z wykupem tere

ze

c.d. na str. 3
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4.Drogi

dokonczenie ze sir. 2
now pod drogi (problem powstal
w zwiqzku z podziatami geode
zyjnymi).
W ostatnim punkeie porz2ldku
obrad zaslanawiono si~ nad
problemami zwiqzanymi z bu
dowa skladowiska odpadow.
Dyskusja ogn iskowala si~ wo k6!
porozumienia zawartego w tej
sprawie z gmin<\ Wieliszew. W
najblii.szym czasie przewidzia
ne sa. roz:mowy na ten temat z
przedstawieielami tej gminy.

Prowadzone b~dq r6wniei roz
mowy z mieszkaricami Jask6/a
wa .Obok wielu pylan zwi<\za
nych z problemem bUdowy skla
dowiska nasuwajct si$ i lakle:
ezy lepiej budowac je w!asnymi
sijami gminy i tylko dla naszej
gminy, ezy lei korzystniej, przy
uzyciu wi~kszych srodkow bu·
dowac skladowisko 0 wyiszym
standardzie dla dw6eh grnin.
Jedna sprawa nie budzila w'll
pliwosci - w wypadku wsp61nej
budowy obieklu umow~ nalezy
renegoejowac.
Wynotowa! AZ.

W poprzednieh numerach ZN illformo,walis~y C? organi~acji prac
zwi(1zanyeh z zimowym utrzymanlern drag wOJewodzklc ilpowlalo
wych, Plugi i piaskarki Sq widoczne na naszych drogach I ullcach.
Syluacja jest z pewnosciq lepsza nii w lalach ubieglych. Co praw<;Ja
nasze oczekiwania S'l wi9ksze i rosn'l z roku na rok. Zarz'ldy DroQ
bylyby w stanis im sprostac. ale na to potrzeba pieni~dzy ~yehzas
drogowcom brakuje. Drogi wojew6dzkie i powiatowe przeb.legal<lce
przez naszq grnin~ odsnieiane i posypywane Sq pr:zez. kllka f?od·
miotow gospodarczych wynajf;llych przez ZarzC\dy Drog. Te uwaznle
przygladajq si() ich pracy i z pewnosciCj wyci'lgna wnioski odnosnie
ieh moiliwosci, umiej~lnosci i solidnosci.
.
,
Wi~kszosc dr6g na naszyrn terenie to drogi Ql}llnne (nalezy do
nld1 takie wiele ulic w rniescie). Nasz samorzC\d nle wynalq! wyspe·
cjalizowanej lirmy zajmujqcej sie zimowym utrzymaniem dr6g. Uslu
gi w tym zakresie i 10 z powodzeniem swiadczone SOl przez ZGKIM.
Sytuacja jest monilorowana na bieiCjco i w miar~ potrzeb na ulice i
dragi wyjeidia potrzebny sprz~t.
,
Obowi'lzek odsnieiania chodnik6w przy ulicach, plaeach I dro
gach ustawowo ciqzy na wlascicie!ach posesji do. nic~ ~rzyl~g?iq
eycti. Z wype-lnianiem lego ObOWlqzku w naszej grnlnle nle Jest
najlepiej.

5. Co po jednostce wojskowej?

1. Oczyszczalnia
Od dlLJ2:szego iui: czaSLJ piszemy 0 potrzebie wybudowania w
NasielskU oczyszczalni seiek6w. Na lemal ten wiele mow,oflo prz~d
ka.i:dyml wyborami. Od lat byl to tzw. lemat dyzurny. Wydaje SI$, ze
w okresie trwania obecnej kadencji Rady doczekarny Sl~ wreszcle
realizacji tel tak bardzo polrzebnej ir:~eslycji. Co pr~wda. do finalu
jeszeze daleko, ale podll;)te zostaly jUZ konkretne dZia ama maJ'lce
ten termin przyblizyc. 24 stycznia 0 godzinie I~.OO rozpocz~ia S!~
dwustopnlowa procedura przetarQowa W wylliku ktorej zostame
wyloniona firma, kt6ra wykona l~ rnweslycw. W powoiane) w tym
celu przez Burmistrza Komisji Przetargowej zasiadaj'1 w wi/ilkszosel
eksperei zajmuj<jcy sie na co d~ien problematykq ochron,Y wod.Do
przetargu zglosilo sie 8 wyspeCJallzowanych firm. Jest w1ec w kim 1
w czym wybierac. Do rozwiqzania pozoslaje jeszcze jeden probiem
- skqd wziqc pieniqdze potrzebne na to przedslewZ1f;lele.

Nieste y, nie mamy jeszcze iadr ej wiadomosci co do losu obie
kt6w po bylej jednostce wojskowej. W sprawie Ich zagospodarowa
nia prowadzone Sq rozmowy. Daje sj~ nawet zauwazyc pewne
zainteresowanie Iym pi~knie usytuowanym w lesie kompleksem,

6. Goscinne

wyst~py

Grupa teatralna Szkoly Podstawowej irn. Stefana Starzyn~kiego
w Nasfelsku gosciia w Nizszym Seminarium Duchownym w Sikorzu
kola Pioeka. Nasi mlodzi artysci zaprezentowali licealistom i ieh
protesorom jednoakt6wk~ Slanislawa ltowskiego pI. ..Sqd nad la-

2. Zakonczone inwestycje
Na zakorlczenie prac inwestycyjnyeh odbywa si~ iet> odbi6r tech
niczny. OOlyczy to zarowno nowyeh budowli jak r6wniez r6in8go
lypu rozbud6w a nawe! powainiejszych remontow. W styczniu
odbyly sif;l dwa "odblory".
Pierwszy z nich miai miejsce w Nasielsku. Firma Lembud z
Ciechanowa rozliczala si() z wykonanych prac remonlowo-moaer
nizacyjnych w budynku biblioleki miejskiej p~zy ul.. Pits~dskieQo.
Wykonawca podj'l! sili/ bardzo tnudnego zadanla, ponleW3Z prace w
budynkach zabytkowych wymagaia szezeg61neJ starannosci. Do
lego remont musial bye przeprowadzony w bardzo krotklm ezaSl8_
Firma dobrze wywiqzala sie z przyj~tego zadania.
.
Drugi odbi6r koncowy mial mieJsce w Psucinie. Jego przedmlotem
byly garaie w strainiey OSP Prace przy i~h budowle wyko~ywali
sami straiacy z miejscowej jednostkl. PienlGldze na mater1aly bu
dowlane zabezpieczy!a Gmina.

3. E ologia
2 lutego w Centralnym Osrodku Doskonalenia Kadr Ochrony
Srodowiska w O~bem spotkali siG przedstawiciele wladz samorz<l~
dowyeh gminy Nasielsk i gminy Wieliszeyv. Obeeny b,yi rownlez
wieeburmistrz Serocka. Tematem Ich rozrnow I negoc,laC)1 byly prob"
lemy zwia.zane z projektowan'l budoWq skladowiska odpad6w.
Uczeslnicy spotkania odwiedzili tei !ego typu o~iekt gminy Serock
zlokalizowany w poblizu skrzyzowanla drogl Naslelsk - Warszawa z
droga Pomiechowek - Serock.

Naszq grup'l opiekowal sili! bardzo serdecznie dyrektor Nizszego Semlna

rium Duchownego ks. dr J6zef Szczeciriski.
tarnikiem" (drugi tytul tel sztuki - .,Taka Jesl ksiqiki mac"). Przed
stawlenie zostalo niezwykle cieplo przYJfi!te przez wldz6w. Naszq
grup'l opiakowai siii! bardzo serdeeznie sam dyrektor tel pla~6wkl
ks. dr J6ze Szezecinski. Zainteresowanie spektaklem wyrazil (ez
ksiqdz biskup Roman Marcinko~ski. Nie mogGlc z wainyctl po,,":,.o
dow przybyc na spektakl. zaprOSl1 nasza Qrup~ do sleble do Kunr.

7. Waine rocznice
Intormowalismy !l.JZ 0 powola
niu powiatowego komitetLJ ob

dokonczenie na str. 4
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chod6w wainych rocznic przy
padajqcych w roku 2000. Na je
go ezele stanql starosta pan
Adam Janas. W pierwszych
dniaeh slyeznia odbylo sif;) kolejne posiedzenie Komitetu Ustalono
wst/ilpne tenniny ol<:olicznosciowych imprez na slczeblu powiatu.
Uroezyslosci zwiqzane z 60-tq roeznicq zbrodni katynskiej odb~dq
si/il 7 kwiefnia w Nowym Dworze. Miejseem uroczystosci upami/ilt
niajqcej 55lq rocznic/il zakonczenia II wojny 8wia owej b~dzie Ka
ZUrl. Na terenie naszej gminy przewidziane Sq powialowe uroczy
stosci poswi~cone 80-tej rOGznicy Bitwy Warszawskiej. Kamilet
IIczy, ie w kaidej z gmin odbl;d q sil; tez uroczystosci lokalne
upami£i!tniajqce te rocznice.
dokonczenie ze str. 3

8. Statystyka
W naszeJ gmmie mieszkai<:t obecnie 19.472 osoby. Jest to a 6
os6b mniej nii: bylo rok temu (19.478). Tendencja znii:kowa obj/illa
gl6wnie tereny wiejskie. Na wsi mieszka obecnie 12.021 os6b (rok
temu 12.041). Llczba mieszkanc6w miasta nieznaczn1e wzrosla i
wynosi obecnie 7451 os6b (rok temu 7429). Wil;1kszosc mieszkarl
cow naszej gminy 10 kobiely (9802 : 9670). W mlescie mieszka
wll;cej kobiet (3844 : 3607), na terenie wiejskim przewaiaj<l
ml;zczyini (6063 : 5958).
W roku 1999 urodzHo si~ 232 dzieci (157 na wsl I 75 w miescie),
zawarto 255 malzeristw (161 na wsl i 94 w miescle). zmarlo 186
os6b (116 na wsi I 70 w miescie). Warto odnotowac, ze w roku tym
urodzifo sil; 0 19 dzieci wl~cel niz w rok poprzednim, zawarto
prawle a 100 maJienstw wi/ilcej. zmarlo zas 0 5 os6b mniej.
Zebra! AZ.
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Tegoroczne ferie zimowe
trudno nazwac zimowymi,
bowiern niewiele bylo snie
gu, a ten kt6ry spadl, zaraz
siE;l rozpusciL Nie bylo tei 10
du, bo nie bylo rnrozu. Na1o
rniast deszczowa pagoda nie
zach~cala do spacerow.
Skoro nie moina bylo
zjezdia6 na sankach,
jezdzic na !yzwach, lepic bal
wany, ezy zorganizowac ku
lig, mlodziei zaczE;lla szukac
innej rozrywki, a 0 niCl posta
rat si~ Nasielski Osrodek
Kultury i Kierowniclwo halt
sportowej.
W okresie calych feri; moz
na bylo korzystac z hali, na
kt6rej do dyspozycji byla siat
k6wka, koszyk6wka. pilka
nozna, kometka i lenis stolo
wy. Niekiedy na parkiecie na
raz przebywalo kilkudziesif;:
ciu uczestnik6w.

Rowniei przez hal kina co
dziennie przewijalo siE;l po kil
kudziesilileiu uezestnik6w
grajqc w bilarda, szachy,
warcaby. Moina bylo obej
rzec filmy video, oraz spe
cjalnie sprowadzone po "fe
riowej" ulgowej cenie filmy
dla dzieci.
Odbyly silil tei trzy dysko
teki, na kt6rych niestety, ze
wzgl~du na malo miejsca ba
wilo si~ niewiele os6b.
Natomiast na scenie co
dziennie c:wiczyly nasielskie
zespoly muzyczne przygoto
wujqC si~ do Koneertu Wa
lentynkowego.
Szkoda, i8 tylko tyle moz
na bylo zaproponowac na
sielskieJ mlodziezy. Ale z
uwagi na brak tunduszy nie
stety, na wililcej nie bylo nas
slat.
Organizatorzy

W listopadowym nume
rze Zycia Nasielska w arty
kule 0 tym samym tytule
informowalismy naszych
czytelnik6w 0 ciekawym
znalezisk.u archeologicz
nym w poblizu skrzyz0wa
nia ulicy Kwiatowej z ulicq
SWierkowq na Pniewskiej
Gorce. Zainteresowano
nim archeologa, pana Mar
ka Piotrowskiego z War
szawy. Przeprowadzil on
wst~pne badania, IN wyni·
ku kt6rych postawil hipote
z~, ze natrationo na reszlki
przydroznej karczmy, kto
ra prawdopodobnie zosta
la rozebrana W drugiej po
lowie XVII wieku po woj
nach szwedzkich. Uwa.ia
on, ie wskazane byloby
przeprowadzenie w tym
miejscu prac wykopalisko
wych, gdyi wydaje si~, ie
podziemna cz~sc obiektu
zostala stosunkowo malo
zniszczona, Wyraza prze
konanie, ie mozna si~ tu
spodziewac interesujC\
cych znalezisk kultury ma
terialnej charakteryslycz
nych dla lego typu obiektu
uiyteeznosei publicznej z
XVI i XVII w.
Wydaje sil;,:, ie wnioski
archeologa warte SCI roz
patrzenia. Brakjesl powaz
niejszych opracowan doty
cZClcych historii naszej
gminy. To, co ukazuje si~
w r6znego rodzaju wydaw
nictwach okolicznoscio
wych i folderach oparte jest
w glownej mierze na pew
nych analogiach Jub domy
slach i maze wr~cz talszo
wac wiedz~ 0 dziejach na
szego miasla i gminy.
Wniosek archeologa jest
tym bardziej s!uszny. ie
prowadzone z coraz wi~
kszym rozmachem prace
ziemne powodujq niejed
nokrotnie bezpowrotnq
utratE;! malerialnych doku

ment6w naszej przeszlos
ci. Prace ziemne sCj obec
nie prowadzone najcz~s
ciej przy uzyciu sprz~tu
mechanicznego, a to nie
sprzyja dostrzeieniu drob
niejszych przedmiot6w.
Niezawsze lei znajdzie si~
ktos. 110 b~dzle wiedzial,
ie bezwartosciowe z pozo
ru znalezisko maze miec
wartosc historycznCl. Na
szez~scie przy prowadze
niu prac ziemnych na ul.
KwiatoweJ taka osoba si~
znalazla.
Obecnie mam przyje
mnosc przekazac naszym
czylelnikom wiadomosc 0
nowym i bardzo ciekawym
znalezisku na terenie na
szej gminy. W trakcie pro
wadzenia prac wodno
kanalizacyjnych na posesji
pana Stanislawa Tyca w
Kosewie w wykopie do
strze.iono kllka skorup
przypominajqcyeh frag
menty garnk6w. Wlasciciel
interesuje siti! histori q. Od
razu wiedzial, ie znalezi
sko ma wartosc historycz
nC!. Zabezpieezyl to, co
mozna bylo jeszeze zabez
pieczyc i przekazal do oce
nyarcheologowi.
Archeolog. pan Marek
Piotrowski stwierdzi!, ie
jest to znalezisko bardzo
cenne i bardzo rzadkie.
"Skorupy" okazaJy sj~ ka
flami garnkowymi, Z kt6
rych w Polsce ad polowy
XIV wieku budowano pie
ce. Dotyczylo to jednak tyl
ko siedzib rycerskich, i to
siedzib znaczniejszych ry
eerzy. Ceehy kafli z terenu
dworku w Kosewie wska
zujCj, ie pochodzCl. one z
prze/omu XIV i XV wieku.
To pozwala sCldzic, ie w
tym miejscu mogJa istniec
p6inosredniowieczna sie
dziba rycersk8.
AZ.
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Nuna. Nocq 22-23.01. nieznani sprawey dokonali wlamania do
kaplicy paratii rzymsko-katolickiej, skCld skradli organy elektryczne
i sprz~t naglasniajqcy wartosci 3010 zl.
1 stycznia w pociqgu relacji Warszawa - Nasielsk, mieszkaniec
Pomiech6wka A.w. b~dqc w stanie nietrzezwym dokona! zniewa
zenia interweniujqcych funkcjonariuszy S.OK
Nasielsk. 2 ma!oletnich mieszkar'lCw Nasjelska - bracia K. i R. D.
zoslalo zatrzymanych przez patrol policji na pr6bie wlamania do
samochodu osobowego slojCjcego na ulicy Plofiskiej.
Mogowo 3.01. Nieznani sprawcy dokonali wlamania do prywatne
go domu skqd skradli 30 swetr6w, 400 okutar6w przeciwslonecz
nych oraz przyczepk~ samochodowq. Straty oceniono na 5000 zl.
Nasielsk. 6.01. Podczas pr6by w!amania na lerenie prywatnej
posesji wraz z kompletem z!odziejskiego sprz~tu zosta! zalrzymany
mieszkaniec naszego rniasta J.M.

Piesclrogi. 25.01. z parkingu przy dworcu PKP skradziony zoslal
"Fiat 126p" wartosci 8000 zl.
Nasielsk 28.01. Z hydroforni G,S. przy ul.lctkowej skrad.ziony
zostal silnik eleklryczny 2 kW wraz ze sprl;lzarkq wartosci 2000 zl.
Nasielsk. 5.02. Z piwnicy bloku przy ul. Slarzynskiego nieznani
sprawcy skradli rower gorski wartosei 1000 z!.
Nasielsk. W okresie mi~dzy 20.01-31.01. nieznani sprawcy doko
nali kradziezy kabti energelycznych oraz tablicy rozdzielczej trans
formatora 0 !qcznej wartosci 155.000 zl. Kradziezy teJ dokonano na
terenie Z-du produkcyjnego Chlodni przy ul. S!onecznej w Naslel
sku.

Piescirogi. Z posesji przy ul. KoiejoweJ skradziony zosta! rower
gorski wartosci 600 zl.
Piescirogi. Do niezamieszkalego domu przy ut. Diamenlowej nie
zoani sprawcy dokonali wlamania skqd skradli kosia(k~ eleklrycznCl,
przedluzacz, dziecil;!ey basen gumowy na szkod~ mieszkanca Le
gionowa. Siraly oeenil na 3000 zL
Kuna 8.01. Z niezamknil;ltej stodoly nieznani sprawcy skradli silnik
elektryczny 7 kW wartosci 1500 zl.
Piescirogi 10,01. Pracownlcy Sekcji Drogowej PKP w Nasielsku
zglosili kradziez 1500 kg w~gla wartosci ok. 500 zl.
Zaborze 11,01. Pod nieobecnosc domownik6w nieznani sprawcy
dokonali w!amania do domu, skCjd skradli telewjzor kolorowy, szli
fierk~ kqtowq, butll;! gazowCl na Iqcznq kwot~ 1000 zt
Kasewo. Nieznani sprawcy po wybiciu szyby w samochodzle
"Opel Veelra" skradli odtwarzacz samochodowy warlosci 1500 zL
Nuna 13.01. Nieznani sprawcy skradli z niezamknil;lleJ obory
cielaka wagi 80 kg wartosd 400 z!.
Plescirogi. Z terenu dworca PKP skradziony zoslal rower gorski
"Grant". W wyniku podj~lych przez policj~ dzialar'i zidentyfikowano
zlodzieja -mieszkarka Paulinowa i odzyskano rower,
Piescirogi, 14.01. W godzinach wieczornych 65-le1ni rnieszkaniec
M!awy dosta! si~ pod nadjeidzajqcy pociqg ekspresowy.
Nasielsk. 15.01. Na pr6bie wlamania do domu przy ul. Topolowej
zosta! zatrzymany mieszkaniec Glodowa M.K.
Borkowo, 18.01. Pod nieobecnosc domownik6w nieznani spraw
cy dokonali wlamania do jednego z dom6w w tej miejsGOwosci.
Skradli tetewizor kolorowy. Ci sami sprawcy pr6bowali dokonac
kradziezy na terenie Pomiech6wka gdzie lOstali zatrzymani przez
poliei~_ Zlodziejami okazali sil;! dwaj Cyganie. Telewizor wr6ci! do
wlasciciela.
Nasielsk. 2001. Z ul. Rynek zasta! skradziony "Fiat 126p" war
toscl 6000 zl. Po kilku dniacll spalony doszczl;!lnie pojazd lOsta!
odnaleziony na terenie Krogul.

Drodzy Paristwo!
MiesiClc temu zajmowalis
my si~ jednym z cz~stych
problem6w zglaszanych
przez pacjent6w, byly to za
burzenia snu. Tym razem 0
b61ach glowy.
Dla wiekszosci bal glowy
jest znany z w!asnego do
swiadczenia. Jedynie dla 10
20% populacji slanowi on
istotny problem. 90% tych
przypadk6w 10 przewlekle
bole 0 charaklerze czynnos
ciowym z kregu mlgreny i na
pi~cioweQo bolu glowy. SCl
tez przyczyny organiczne
tych dolegliwosci, niem6zgo
we i m6zgowe. Do tych pier
wszych zaliczymy m.in.
schorzenia laryngologiczne
np. zapalenie zatok, nadcis
nienie l~lnicze, stany gorq
czkowe towarzyszqce infe
kcjom, choroby odkr<;Jgoslu
powe, schorz'enia okulislycz
ne np. jaskra, czy stomato
logiczne - zebopochodne.
Do przyczyn organicznych,
m6zgowych nalezq zespoly
pourazowe glowy, zapalenla
letnic IlJb opon m6zgowo
rdzeniowych a nawet gwal
towne odstawienie lek6w
przeciwb610wych czy sloso
wanie srodk6w doustnych
antykoncepcyjnych, zatrucia
azolanami.
Wymienione organiczne
(ormy b616w glowy to jedynie
10% tych istolnych zglasza
nych przez chorego skarg.
Jak wspomnialem znakomi
ta wit;'kszosc to czynnoscio
we przewlekle bole glowy.
Dolegliwos6to przykra ale le

karze wiedz q , ze 90% przy
padk6w b616w glowy rna nie
szkodliwq natur~. Znakomita
jednak grupa chorych bt;'dzie
obawiac sit;' powaznego
organicznego 1Ia ehoroby.
Kiedy b61 ma charakter nie
banalny i powinien bye przez
pacjenta zgtoszony lekarzo
wi bez oczekiwania na skutki
tzw domowego leczenia?
010 wskaz6wki:
- niezwykly b61 glowy kt6ry
pojawil si/il po raz pierwszy w
iyciu pacjenta, szczeg6lnie
tego po 40-tce,
- ciqgly b61, staly lub nasi
laja,cy silil,
- nagJa tzw. ,.eksplozja w
g!owie",
- b61 stale zlokalizowany
po jednej stronie.
- objawy lowarzyszqce np.
wymioty, zmiany psychicz
!le, ubytki neurologiczne, za
burzenia swiadomoSci.
PoruszajqC ten lemat
chcialem przekazac Pari
stwu wielosc przyczyn dajq
cych w elekcie bole glowy,
nawet Ie bardzo przykre mo
gq n;e stanowic istolnego za
grozenia dla funkcji naszego
organizmu, jednak przy wqt
pliwosciach radzti' szukac
pomocy lekarzy, bedCj to le
karze pierwszego kontaktu
jak i specjalisci: neurolodzy,
okulisci, laryngolodzy a na
wet slomatolodzy. Pokierujq
oni drogq diagnostycznq, na
koncu kl6rej znajduje si~
Panslwa zdrowie czego zy
ezy czytelnikom tej rubryki le
karz rodzinny
Cezary Rusek
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krance gminy w okolicach Popo
wa Borowego i JaskOfowa ply
nia Klus6wka. Wpada ona do
Narwi kola miejscDwosci Klu·
sek.

Komisarz Wojciech Wolko
wicz urodzi! si~ 2.01.1960 r. w
Losicach. Szkoll;! srednlq- Li
ceum Og61nokszlalc2lce ukon
czyr w 1979 r. w losicach. Po·
licealne Studium Zawodowe 0
klerunku technik budowlany
ukonczyl w 1981 r. w Siedl·
each. Pier;wszCj pracl;! rozpo
czyna f1a SICjsku w kopalni Wl;!
gla kamiennego w Chorzowie.
W roku 1984 rozpoczyna slui
bfil wojskowtj w jednej z nad·

~ znasz

RZ€lka Nasielna

W

okollcach mostu na ul. Koscluszkl

W oparCIU 0 Ie naturalne crekl
mozerny prowadzic gospodark'il
wodnq. Na naszym terenie pole
ga ana gl6wnie na melioracji, co
sprowadza siE;l, mowiCjc najpros
ciej. do odprowadzenia w6d z
miejsc, gdzie jest je] nadmlar i
doprowadzenia tam. gdzie jej
brakuje. Sluzq temu vlozone
pod ziemi q dreny oraz system
row6w. kanalow, tam i jaz6w.

klerownictwa Powlatowego
Zwiqzku Sp61ek Wodnych. Te
matem obrad bylo opracowanie
budietu r planu zwiqzanego z
konserwacjq urzCjdzen meliora
cyjnych na terenie dzialania
Gmlnnej Sp61kr Wodnej. Ustalo
no tez wysokosc skladki. Wyno
si ona 20 zl z hektara grunt6w
zmeliorowanych.
Nieslety, zebranych pieni~-

rzeki naszej gminrl

Od razu na poczqtku informu
ze nie chodzi tu 0 wod~ uiy
wanq w gospodarslwie domo
WYm' Spos6b jej pozyskiwania,
uzdatniania i przesylania Jest
dosyc dobrze znany mieszkan
com gminy i to zar6wno w mies
cie jak i na wsi. W lym tekscie
zajm~ si~ wodami, kt6rych tak
naprawdfil na co dzieri nie do
slrzegamy. Sq bo Sq. I dop6ki
nie zetkniemy si~ z ieh braklem
ezy lei nadmiarem nie wzbu
dzaJ'l w nas wifilkszych emoCji.
Tymezasern ieh rola w naszym
iyciu jest bardzo wazna i czlo
wiek od dawna pr6bowal je so
bie podporzqdkowac i ingerowal
w to, co stworzyla natura.
Podstawq ealej gospodarki
wodnej sCI naturalne zbiorniki I
rzeki. Na terenie naszej gminy
nie ma naluralnych zbiornik6w
wodnych. Mamy za to at 5 zna
nych Z nazw rzek (wJasciwie
rzeezek) i kilka slrumyezk6w.
Jeslem pewien, i.e bardzQ nie~
wielu mieszkane6w naszej gllli
ny potrafiloby wymienic nazwy
j~,

morskich jednostek wojsko·
wych. 1.5.1986 r. podejmuje
pracli' w Komisariacie Milicji
Obywatelskiej w Nasielsku, ja
ko milicjant. W ciqgu 14 tal sluz
by w resorcie Spraw Wewnfiltrz
nych pracowal na wszystkich
stanowiskach sluzbowyctl na
szegokomrsariatu:oddzielnico
wego do zastfilpcy komendanta
Komisariatu nakt6retostanowi
sko awansowal w 1991 r.
16.IX.1999 r. zostal powolany
na komendanta Komlsariatu
Polieji w Nasielsku.
Podnoszqc swoje kwalifika
cje sluzbowe od roku 1992 do
1995 byl sluchaczem Wyzszej
Szkoly Policji w Szczylnie a na
stfilprlie studentem Wydzialu
Prawa UMCS w Lublirlie po
ukonczeniu kt6rego uzyskal dy
plom magislra prawa.
W zwiqzek malzenski wstClpl1
w roku 1982. Jest ojcem 2 dzieci
-17 -Ietniego Piotra. ucznia II kla
sy LO, w Plonsku r 5-letniej
Marty. Zona prowadzl prywatnq
dzialalnosc gospodarczq w
Plonsku.
Jest zamilowanym wl;!dka
rzem i mysliwym Zagorzajy ki
bic pilki noznej, posiada upraw
nienia Iran era, w latach 80-tych
prowadzi! druzyn~ mlodzik6w w
Plonsku.

Wodnej. Przybyli na nie lei.
przedstawiciele Starostwa, In
spektoralu Nowodworskiego
Wojew6dzkiego Zarzqdu Melio
raCJi i Urzqdzen Wodnych oraz

wszystkich naszych rzeczek_
Najbardziej znane Sq dwie:
Wkra i Nasielna. Ta oslatnla,
chociai: mala (24,3 km), plynie
przez ealq gminli' i w okolicach
Cleksyna wpada do Wkry. Trze
ci q co do znaczenla jest rleezka
Naruszewka. Plynie w okolicach
Oobrej Woli i wpada takze do
Wkry. Wszyslkie one odgrywaly
kiedys bardzo waznq rol~. po
niewai. na nlch zlokalizowane
byly mlyny wodne. T e zas da
waly nie tylko mqklil, ale pOlwa
laly na prowadzenie wlasciwej
gospodarki wodnej.
Pozostale dwie rzeczki Sq na
lyle male, ze nawel mieszkar'tcy
pobliskich wiosek nie bardzo
wiedzq ezy to rzeczka, ClY tei
row melioracyjny. Do tego nie
kiedy, w czasie duzej suszy, w
czl;lsci swego biegu wysychajCj.
Pierwsza to Turka. Plynie w
okolicach Mazewa Oworskiego,
Winnik, Slusiowa i na terenie
gminy Nowe Miasto wpada do
Wkry (w pobliiu ujscia Sony).
Przez poludn iowo-wsehod nie

Rzeka Nasielna przy ul. Kosciuszki

leh gospodarzem SCI sp61ki wod
ne (gminne, powiatowe i woje
w6dzkie).
Nasza Gminna Sp6 ka Wod
na sku pia okafo 700 czlonk6w.
przewodzj jej pan Slawian Ka
minski z Wqgrodna. Z ramienia
UrzE;ldu Miejskiego wspiera go
merylorycznie pan Andrzej La
socki. On tez jesl niejako Iqczni
kiem mi~dzy naszCj Spolkq a In
spektoratem Melioracji i Urzq
dzer, Wodnyel1 w Nowym Owo
rze.
20 styeznia w Urz~dzie Miej
skim odbylo s lil Walne Zebranie
Delegal6w Gminnej Sp61ki

dzy b~dzie zbyt malo w stosun
ku do potrzeb. Urz<jdzenia wy
magajCj nie tylko konserwacjl,
ale i odbudowy malych budowli
melioracyjnych. Do tego na me
Iioraej~ czeka okolo 1800 ha
grunlow w p6/nocnej CZfilsci
gmlny. Pomyslnq wladomosclq
jest 10, ze w roku biei.qcym prze
widywane Sq srodki na uporz<:\d·
kowanie kory1a i konserwacj~
rzeki Nasielnej. Na jej degrada
cjli' niemaly wplyw majq ci, kta·
rzy jq zasmiecajCj i zanieczysz
czajq.
AZ.

Akcja Katolicka wakcji
Po raz kolejny parafialne Kola
Akcji Katolickiej zaprosilo dzieci
z rodzin wielodzielnych oraz ro
dzin majqcych trudnq sytuaC)fil
malerialnq na spotkanle choin
kowe. Odbylo sifil ana w tym ro
ku w styczniu w hali sportowej
zlokalizowanej przy Zespole
Szk61 nr 1 w Nasielsku. Przybyly
na nie dzieci ze szk6J nasiel
skich i szk61 wiejskich z lerenu
calej paratii.

napojami, WsZySlko bylo bar
dzo smaczne i estetycmie po
dane. Clasta upiekly same pa
nie organizatorkl imprezy. Po
nadlo, kaidy przynlo I ta, co
mog!. W przygatowaniach bralo
udzial 15 osob z Kola Akcji Ka
tolickiej. W czasie tlWania im
prezy dbali ani a ta, aby nikomu
niczego nie brakawalo I aby
wszyscy dobrze sir: bawili.
Wsp61na zabawa byla jednym z

Kosciola. Potrzebne Sq tu pie
niadze. Najprosciej byloby zor
ganizowac zbi6rke. I chociaz
ten spos6b nie jest obcy nasiel
skiemu Kolu Akcji Katolickiej, to

Niedzielq Palrnowq, stroik6w na
groby z okazji Dnia Zmarlych,
stroik6w bozonarodzenlowych,
ciast na parafiadach, wyhodo
w8nego przed Wielkanocq

Prezes parafialnego Kola Akcji Katolickiej

Po wystf;lpie orgal1izatorzy zapro III wszyslkle dzieci na pocz~stunek

Impreza rozpacz\1la 5i\1 CZl;lS
Clq artystycznq w wykonaniu
uczniow klas pielWszych miej
scowego gimnazJum. Zapre
zentowali gosciom jaselka przy·
gotowane pod kierownictwem
ks. Krzysztofa Kujawy. przed
stawienie bardzo podobalo si~
zaproszanym dz.ieciom i ieh ro
dzieom oraz gospodarzom im·
prezy - czlonkom Akcji Katolic-

waznych punktow lego spotka
nia. Opraw\1 muzycznCj zapew
nil Nasielski Osrodek Kultury.
Zgodnie z polsk q lradycjq
choince towarzyszq na og61 pre
zenty. I ie zabraklo Ich rowniei
na imprezie zorganizowanej
przez Akcj~ Katolick q nasiel
skiej para!ii. Dzieci otrzymaly
paczki. W roku biezqeym obda
rowana 240 osob. Pieniqdze na

Zabawy prowadzity panl8 z Akcji KatolicKie]

kiej z para!ii Sw. Wojcieeha IN
Nasielsku.
Po zakonczonym wysl4i!pie
organizatorzy zaprosili wszy
stkie dzieci na skromny (7) po
cz~stunek. Stcly uginaly sil;l pod
eiastami, slodyczami, owocami i

nie zostaly w glownej mierze
wypracowane (zarobione)
przez czlonk6w Stowarzysze
nia.
Dzialalnosc charytatywna
Akeji Katolickiej jest jedn<j z forril
uczestnictwa swi,eckich w zyeiu

jednak preferuje one innq forme
zdobywania pieni~dzy na zboi
ne cele. Czlonkowie AkcJi pie
niadze te wypracowujq. Nie Sq
tylko posrednikami w przekazy
wanlU pomoey potrzebuJqcym.
To Sq ieh wlasne pieniqdze.
Sposoby zarobkowania przez t~
organiz3CJe sa na og6{ znane
mieszkar'icom gminy. Naleiy do
nich 1l1.ln. sprzedaz wlasnor~cz
nle wykonanych palemek przed

wr~cza

upominki

owsa. Sprzedajq tei znicze na
groby. karty swiqteezne, swiece
Cantasu.
Osoby biorqce udzial W przy
gotowaniu I przeprowadzeniu
choinkowej imprezy Sq zadowo
lone i usatystakcjonowane tym,
ie zadowolone i usatysfakCjo
nowane byly dziecl, dla kl6rych
ta lJroczystosc byla przygotowa
na.
AZ.

Panowie Straiacy
- tak trzymac dalej
Kaidy kor'1czqcy si~ rok ka
lendarzawy sk!ania do dokony
wania podsumowan i podejmo
wania nowyctl plan6w i zamie
rzen. Tak wit;le zgodnie z wielo
letniij tradycjq nasielscy straia
cy - ochotnicy spotkali Sl!;! na
Walnym zebraniu sprawozdaw
czym by ocenic wsp6lnie wyko
nanq pract;l w roku 1999. A bylo
jej nie malo lej czysto ralowni
czo-gasniczej jak i spolecznej
na rzecz jednostki OSP Na
sielsk. Jak pointormowal druh
sprawozdawca stratacy z Na·
sielska w roku 1999 72 razy brali
udzlal w akejach ratowniczych
nie ty!ko na terenie naszej gmi
ny ale tet na terenach powiat6w
osciennych lqcznie 390 stra
zak6w i 83 zast~py wyjezdzaly
do zg!oszonych zagrozen. Jed
noczesnle Zarzqd asp zadba/
by slraiacy podnosili swoje
umiejliltnosci na szkoleniach i
kursach. Dw6ch druh6w zdoby
!o kwalifikacje ratownika drogo
wego a 10 lnnych ukoriczylo
szkolenie w Powlatowej Komen
dzie PSP w Nowym Dworze Ma
zowieckim. Nasza Jednostka
moze si~ poszczycic duzym
zaangazowaniem druh6w w

prace spolecz.ne. Koszt wszy
stkich wykonanych prac ocenio
o na 35.000 zl. Wsr6d nich iest
zalozenle ogrzewania olejowe
go w remizie w Nasielsku, polo
zenie plytek i paneli w salach
remizy. wylozenie pod/6g i
schod6w terakotq.
W trakcie zebrania dokona
no wr~czenla medali "Za Za
slugi dla Poiarnlctwa" r6inych
stopni osobom sZGzeg61nie
wyrOiniajqcy sie na nlWle po
zarniczej. Bardzo podnioslym
a jednoczesnle milym akcen
tem by!o poswi\1cenie i przeka
zanie druhom-ochotnikom b
razu sw. Floriana, patrona
straiakciw I zakupionego
przez niemieckCj firm~ "Bin
der" samoehodu poiarniczego
marki "Mercedes".
W zebraniu wzic;lo udzial wie
lu gosci nie tylko z naszej gminy
ale takze wladze Dowialowe
Ochotniczych Stra'zy Poiar
nycll, Komenda Powiatowa
P.S.P. przedstawiciele powiato
wych wladz samorzCjdowych.
Wszyscy podkreslali zaangaio
wanie i skulecznosc dzialania
naszych strazak6w_ Panowie
straz8cy - lak trzymac dalej.

·
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18-20.02.
..Tarzan" ·przygodowy ilm ani·
mowany dla dziecl, prod. USA,
godz.17.00.
"Piekielna gl(!bia" thriller prod.
USA godz. 19.00.
25-27.02.
.. Elizabeth" film historyczny
prod. anglelskiej godz. 17.00.
"Diamentowa afera" komedia
sensacyjna. prod. USA, godz. 19.30.

"Piekielna g/(!bia". Thriller. Na
ukowcy z plywajqcego laboratorium
Aquatica eksperymentujq z krwlo
ierczymi rekj[1ami mako. Ich celem
jest wy[1alezie[1ie metody odtwarza
nia ludzkieJ tkanki m6zgowej. Gene
tyczne przekszlalcanie kodu DNA
rekln6w. czyni ich bardziej InteUgen·
tnymll szybszymi. Gdy ieden z dra
pieinik6w usz kodzit platformo;
badawcz<j, zagrolona tropikalnij
bUrlq Aquatica zaczyna 10n<j6. Rei:.
Renny Harlin, wyst(!puJq: Thomas
Jane, SalTron Burrow ,Czas proje
kcjl 104 min.

3-5.03.
"Zakochani" komedia romanty·
czna, prod, polskiej godz. 17.00,
"Sen nocy lelniej" ekranizacja
sztukl W. Szekspira prod. nlemlec·
ko-amerykariskiei, godz. 19.00.
10-12.03.
...Swial to za malo" sensacyjny
prod. USA godz. 17.00.
"Wampiry Johna Carpenlera"
horror prod. USA godz. 19.00.

"Tarzan". An imowana wersja
przyg6d Tarzana - syna pary ro.zbit
k6w, kt6rych sla ek zaton<jl u wy
brzezy Afryki. Osieroconym
chlopcem opiekuje si(! gorylica Ka
la. Pewnego dnia Wdzungli pojawia
i'l Sl~ ludzle. Tarzan zakochuje sif;
\'I c6ree jednego z nich - pi~kneJ
Jane. Polska wersjajf;zykowa. Czas
projekcji 88 min.

..Elizabeth". Wiek XVI: w Anglii
rz<jdzi kr610wa Maria. ktora przywra
ca katolicyzm. W kraju panuje terr r,
mnoz<\ sill splski opozycjonislow.
Aie kr610wa umiera a na (ron wst'i!'
pule jej siostra Elzbieta, kt6ra sym
patyzuje z protestantami. Pr6buje
odbudowac w Anglil wewn(!lrznij
stabilizacjlil. Rei· Shekhar Kapur.
wyst(!pu)q: Cate Blanchet1, Richard
Attenborough, Geoffrey Rush. Czas
projekcjl124 min.
"Diamentowa afera". Komedia
sensacyjna. W!amywacz uczestni
czy w rabunku diamentu w wieiow
cu w centrum Los Angeles. Trafia do
wi~zlenia ale wczesniej udaje mu
si~ ukryc lup na terenie budowy. Po
odsiedzeniu 2-letnle90 wyroku po·
stanawia odzyskac cenny kamien.
Okazuje si~ jednak, ie na miejscu w

kt6rym go ukryl 510\ posterunek po
IIcjL W!amyvvacz postanawia wii?C
zoslac policjantem. Jego kryminal
na przeszlose czyni zen doskonale
go detektywa. Rei. - Les Mayfield.
wyst~pujq: Nicole Ari Parker. Martin
Lawrence. Luke Wilson. Czas proje
kcji 95 min.
"Zakochani". Komedia romanty
czna. Zosla posiada w sobie cos co
powoduje ie m~i.czyinl zakoChLJjq
sl~ w nle) bez pamit?ci. To dla niej
sk!adajCj pozwy rozwodowe I zapo
mlnajq 0 calym swiecie, Dla Intell
gentnej dzlewczyny te burzllwe
romanse S<j Jedynie elementem gry.
Zosia doskonale wie co chce uzy
skac i iedy powlnna odeJsc. Pew
nego dnla wszystko Sl~ zmlenia,
sam a bowiem sil;l zakochuje...
Rei. - Piotr WereSniak. Wysti?PU
ja.: Magdalena Cieiecka. Bartosz
Opania. Cezary Pazura, Beata Ty
szkiewicz. Czas projekcji 100 mirl.
"Sen noey lelniej", Ekranizacja
sztuki Szekspira. Trwa)q przygoto
wallia do slubu toskariskiego ksil(
cia Tezeusza z Hipolltq, ktare]
narzucona zostala wole mag nata.
Ksia.i~ wiele by da! za ucz:ucie Hipo
lity, wio;c jest wsciekJy, gdy jaden z
poddanych zwraca sii? do niego ze
skargq na nieposlUS2nq c6rkt?: Her
mia. ,.przyrzeczona·· pr"sz ojea De
metriuszowi, chce poslubi6
ukochanego Lizandra. Werdykt Te
zeusza maze bye tylko jeden"

Rei..- Michael Hortman. wystEi'pujq:
Kevin Kline. Michelle Pfeiffer. Cali
sta Flockhart. Czas pro]ekcji 121
min.
.,Swiat to za malo". Odkrycie 01
brzymich poklad6w ropy naf10wej
pod dnem Morza Kaspijskiego wy·
woluje bezwzglf1dn<j walkEi' koncer
n6w naftowych 0 prawo do
eksploatacji zioi.. Kiedy w zamachu
glnie szet zachodnioeuropejsklej
korporacji paliwowej. brytyjski wy
WI ad postanawia wyslac w rejon
KauKazu swojego najlepszego
agenta -007. Bond odkrywa ze sta
wk<jjest nie tylko dosto;p do ropy, ale
r6wniei mii?dzynarodowy przemy1
plulonu i bron! atomowej. Ktos chce
przeJqC kont ollil nad swiatem. Rei.
Michael Apted. Wyst.: Pierce Bros
nan, Sophie Marceau. Denise RI·
chards. Czas projekcji 110 min.
"Wampiry Johna Carpenlera".
Horror na podstawie powiesci Johna
Steakle'go "Vampire$" zreallzowa
ny w kom"'encjl westernU. W Nowym
Meksyku z wamplraml walczy wy
slany przez Watykan specjalny od
dzlal pogromc6w. Wampiry alakujq
miejscowq knajp'il. gdzie pracuJ<jlu
ksusowe prostylutki. Jedl1<l z nich
zostaje uk<jszona przez przyw6dC'?
krwlopijc6w. Odegra ona kluczow'l
rolt? w oslatecmej rozgrywce. Rei.
John Carpenter. wyst. Ian Griffith.
James Woods. Daniel BaldWin.
Czas projekcji 110 min.
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Znaezenie hasel:
Poziomo : A . leezenie hipnozq; B - jeden z rodziny "Fiala" II
ihaezej: g!upola, wariactwo; C - znajomosc adczytywania map; 0 .
grecka litera II maze bye wodociqgowa lub kanalizaeyjna; E -inaezej
slownik; F - jest w marynaree I w spodniaeh; G - kamlen ozdobny,
mineral uwodnlony fosforan miedzi i glinu; H - mieszkaniec starozy1
nej Tracji II inaezej - spis I - roslina zielna stosowana w przemysle
perfumeryjnym i farbiarskim II Komiezny Odcinek Cykliezny; J -Ja
ponski lotnik -samobcijca (II wojna swiatowa); K - inaczej: turnieje,
meeze, spotkania II z mit. rzymskiej - bog ogniska domowego; L 
ze ireniC<!; l . inaczej: zaci~zny zoldak; N - wniesienie do SCjdu
odwolania od wyroku.
Pionowo:
1 - przywraeanie uznania ie godnosc iudzka i bralerstwQ 10
najwyzsze wartosci; 2 . przeplywa paez Puszcz GoleniowskCj; 3 
inaczej- propagowanie jakiejs idei; 5 - skladnik dodawania; 6 - gra
na korcie lub na stole; 8 - maly row II kraina historyczna w pn.-wsch.
Hiszpanii nad Morzem Sr6dziemnym; 9- ma go g6ra ii rosly na
Monte Casino; 10 -otrzymujesz odpowiedi gdy go zadasz II Indlanin
p6lnoenoamerykanski; 12 - nauka 0 aforyzmach; 13 - nasz to
05-190; 14 - narz~dzie do rusztowania w~Qli na palenisku.
Rozwlqzaniem kayzowki b~dzie hasto wypisane z diagramu z p61
oznaczonych cytraml ad 1 do 14 w prawym dolnym rogu (sentencja
rzymska).
Rozwiqzaniem krzyzowki z tl-ru 1/2000 byro haslo ,.Raz to nie
zwyczaj".
Nagrod~ niespodziank~ wylosowal pan Slawomir Witkowski z
Serocka.
Serdecznie gratulujemy.

W zwiqzkU z rozpoczynaJ<lcym Sl~ wkr6tce naborem ucz
niow do szk6r srednich, zach~eam wszystkich tegorocznych
absolwent6w sz.kal podstawowych do podj~cia nauki w

roku szkolnym 2000/2001

w L1CEUM OGOLNOKSZTAlCI\CYM
im. JAROSlAWA IWASZKIEWICZA
w Nasielsku
nast~pnym
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Komisarial Palicji - leI. 997, Naslelsk 691 -22-07,691-23-77
Ochotnicza Straz Pozarna - tel. 998, Nasielsk 691-22,88
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999, Naslelsk 693-09-99
Pogotov'lle Gazowe -tel. 691 -22-22
Pogotowle Energetyczne Nasielsk - tel. 691-24-21 (po godz.
15.00 Plonsk - tel. 662-26-45)
Pogotowie Wodociqgowe Nasielsk - tel. 691-24-96
Pogotowie Ratunkowe wraz z ambulatorium dyiuruje calodobo
wo w budynku Przychodni przy ul. Sportowej w Nasielsku.

Dyiury Aptek
Apleka mgr Godlewskiej, ul. Kiliriskiego Gzynna codziennie w
godz. 8.00-18.00, w soboty w godz. 8.00-16.00, w niedziele i swi~ta
w godz. 10.00·13.00 dyzuruje w dniach
10-13.02: 21-24.02; 28 i 29.02.
Apteka "Arnika". ul. Rynek ezynna codz'lennie w Qodz. 8.00
17.00, wtorki i pi<jtki w godz. 7.30-1700, w soboty w godz. 8.00·
16.00. w niedziele i swi~ta w godz. 10.00-13.00, dyzuruje w dniach:
14.02-20.02; 25-27.02.

Stacja Opieki - Centrum Piel~gniarstwa
Rodzinnego

UWAGA UCZNIOWIE KLAS VIII SZKOt
PODSTAWOWYCHH!

"Caritas" Diecezji Ptockiej

Uprzejmie zawiadamiam wszyslkich c1wtnych. chcCjcych
uzyskac lepsze przygatowanie do

Gabinet zabiegowy w "Starej Plebanlj", ul. ZWirki i Wigury 5 tel.
693-14-28, czynny jest od poniedzialku do piqlku IV godz. 7.30
19.00. W soboty, nledziele i swi~la ezynny jest w godz. 8.00- 10.00
i 16.00-18.00

e 9 z ami n u w s t

~ P

neg

0,

ii. ad 1 marca 2000 r. prowadzone bl;ld'l w Liceum Og61·
noksztalcqcym w Nasielsku

rozszerzone kursy przygotowawcze
z j~zyka polskiego i matematyki
Szezegcilowe informacje . sekretariatliceum w godz. 8- 15.
Te1.6912313.
Dyreklor

Telekomunikacja Polska
Rozm6wnica T.P.S.A. Gzynnajest w dni powszednie i w pracuj<jee
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
Urz<jd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest w dni pow5zednie i w
pracujqce soboly w godz. 8.00-18.00. W soboty w godz 8.00-13.00.
W niedziele urzCjd pocztowy iest nieczynny.

·
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Od ziarnka do ziarnka...
Zgodnie Z decyzjq nr 2/99 z
dnia 03. marca 1999 r. Burmi
strza Urz~du Miejskiego w Na
sielsku w sprawie zbi6rek publi
cznych czlonkowie achotniczej
Straiy Pozarnej w Psucinie do
konali zbi6rki publicznej srod
k6w pienif;'znych przeznaczo
nych na budow(! garazy i zalo
zenie centralnego ogrzewania
W budynku asp Psucin.
Srodki pieni(!zne zbierane by
Iy od mieszkancow wsi sClsiadu
j(lcych z asp:
1. Cegielnia Psucka kwot~ 220 zl
2. Wqgrodno 350 z{
3. Budy Siennickie 520 zl
4. Mogowo 880 z~
5. Studzianki 430 zl
6. Torun 350 zl
7. Mi~koszyn 480 zl
8. Mil;koszynek 160 Zf
9. Df;'binki 350 zl
10. Krogule 215 zl
11 . Zabiczyn 150 zl
12. Mlodzianowo 150 zl
13. Nuna 320 Zf
14. Aleksandrowo 150 zl
1 5. W61ka 300 zi

oraz indywidualni ofiarodaw
cy - 450 zl
Lqczna kwota zebranych
srodk6w pieni~i.nych na budo
wf;' garazy i centralne ogrzewa
nie budynku OSP Psucin wyno
si 5475 zlotych (slownie pil;C ty
sif;'cy czterysta siederndziesiqt
pi~t zlotych).
Koszla organizacyjne 90 zl.
Wydatkowano 4487 zl pozosta
10 na koncie 988 zl. Protok6/y z
rozliczenia srodk6w i zbi6rki zlo
:lone do Urzli!du Mielsklego w
Nasielsku oraz na Komisariat
Policji w Nasielsku.
Informuje si~ mieszkancow,
ze garaze zostaly wybudowane
i oddane do uzylku jednostce
asp. Zarzqd asp Psucin i mie
szkancy wsi Psucin skladajCl
serdeczne podzif;'kowanie
wszystkim ofiarodawcom kt6rzy
jednoczesnie przyczynill sili! do
poprawy warunk6w strai.y po
zarnej a tym samym jej golo
wosci bojowej.

Zarzqd Miejsko-Gmlnny ZwiCjzku Ochotniczych Sirazy Poiarnych
(MGZOSP) w Nasielsku i Nasielski Osrodek Kultury ogtasza Konkurs
Ry$unkowy dla dZleci i rnlodzieiy 0 tematyce:
1) Och rona Przeciwpoiarowa"
2) Ochrona Srodowiska Naturalnego,
Prace rysunkowe, plaslyczne winne bye wykonane forrrLacie A4 na
dowolnym materlale. Technika wykonania dowolna.
W pracach powyiszych winna bye 1ematyka wlw nie publikowana w
srodkach masowego przekazu. Praca wirma bye podpisana godlem wyko
nawcy z zalqczon<:\ kopertq zapieczE;itowanq z danymi wykonawcy . autora
pracy. Termin skladania prac do dnia 30,04,2000 w kinie "Niwa" w Nasiel
sku,
Komisja konkursowa dokona oceny prac i wyloni kandydalaw naile~
pszych prac klare zostanq nagrodzone.
Uprasza si~ Zaklady Pracy oraz wszystkfe podmioty gospodarcze 0
w!qczenie sif; do lego konkursu funduj<:\c nagrody rzeczowe, Zebranie
wi~kszej ilosci nagr6d pozwoli wyr6inic wil;lcej LJCZesthik6w konkursu.
Najlepsze prace konkursowe zoslanq przeslane na szczebel powialU,

Organizuje wyjazd
do Nowcgo Dworu Mazowiecl{iego
na Program Kabaretowy
W

wykonan i II

JERZEGO KRYSZAKA
I

RYSZARDA RYNKOWSKIEGO
W DNIU 2502.2000 GO\JZ.1900

CLNA I3ILETU WRAZ Z PRZLJAZDEM

27zl.
i ~111) ra .I\;r/cg" l'.rY~i'iJka nra7 prlt::!:>l1jo\\,,,,
IT,d"'b:int; rill'l'nJ.. i R."9.1r ~ R: nko\,'skicgo_ sq gwamnc,if)
d(lSKOllilkj Laba\\'v j wpro"'''d/4 rlJhliLZr1(ISC II l--arnawulo"_\
naslr{:i.
Wys!11icnll~ 11IJI1Iur

REZERWACJA nILETOW W KINTF: NJWA
DO DNIA lS.02.2000R. \V GODZ. on 9()(l_lG uU
WYJAZD Z N/\SIELSKA \1,1 0

o (;0117.. I gOO

IU KONCERlU

°

Nasielski Osrodek Kultury organizuje wyjazd do Warszawy na
wyslf;'p Zespolu Mazowsze, kl6ry odb~zie si$ 6 marca w Sali
Ko ng resowej.
Inlormacja w sprawie wyjazdu w kinie "Niwa".
Z inicjatywy radnego powialu nowodworskiego Marka Gerasika
10 kazdego miesiqca w Urz~dzie Miejskirn w Nasielsku bf;'dzie
przy]mowal deklaracje skladkowe pracownik Zak!adu Ubezpie
czen Spolecznych z Nowego Dworu Mazowieckiego,
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NASIELSKI

OSI~ODEK KULTURV
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,Oy?K1NO N WA 1
BII..:ETY DO ABYCIA: 'N przedsprzed'lZy od 07.02.
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CEMENT. WAPNO.PUSTAKI
CEGt.A Kli NKI EROWA
STVROPIAN. STVROSUPREMA
WEt.NA MINERAlNA. PAPA
OTWORV I OSCIEZNICE

ROROTY liE
US~UGI

~

TRANSPORTOWE

Kazimie1"z Plomitiski

Je~z

Q
1

Tatra

NAWOZY SZTUCZN
R szard B ikielVicz

Piasek, iwir, pospolka, wykopy, niwelacja
terenu, WVWDZ ziemi, gruzu, przeciski ilD.

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

Nasielsk) ul. Krupka 19, tel. 6912433

0-602 432 338

.r~,~~~~,~uili~ ~I
o/1f'l~t l(aj'lel~lfO~ p~
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Zata;,

Nasielsk, u(Warszawska 18 A,
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US
GSM

tel~~~~~~~

SPECJALISTYCZNY
GABINET STOMATOLOGICZNY
lek.. stow. Boieua Czenliakowska-Lewaudowska
'fJn·i·,lbt~ :d<.'lll:l1ol<.'.,:il

I ..
I

I
~ la~c::ro\.J::rap.ia I

lac!JQwawa. ) II

kO'<':l1ic :/,achowawczc W llliecZUlelljU
prol<:lyka w pdnym -..;akn::sk . profUaklyk;l pnkhlUc.]'" ~
• lakowank i lakicrow"uie zc;:bc~w
~
• ullradiwil;kOWl: usuwani<;.kamknla llaz~bu~'go
j

Monlka Bartosiewicz
- ~p,·tl:11i"l:\ I"

1

• ortodollcja

1

lek. stom. Malgorzata Nicieja

f

lek.

Stolll.

J
i

-------

, kczcuk w zukc;w!c.l,uu • protilaktyk'l pr6dulky
• d(slrakcjc Z<;:D<)W' protetyka

. Nasielsk. uLKosciuszki 7, tel. 693 14 45
.

.

PPiMUJiKB "INSTAL

.

H

05·) 90 Nasielsk, vl.Slkorsidego I
fe/.fO-23) 69/22 61 do 3

email: Inslal-n@lnsfal-nasielsk.pl
•
*kolllpleww
wypocxyukowycb, *sof ,~ecsalek, •(oteli, ·puf.
" .•
uslugi w zakresie uapl.'"aw i zanJ.Owie.ti
iudywidllalnych

~

CiWARANCJA, RAn BEl lYRANTOW !

Sprzedam dZialk~ budowlanq z rozpocz~tq
budowq w Nasielsku, uf.Le6na.
reI. (0-23) 693 04 03, 693 13 12 ( po 16-te/).

.. Zamieni~ mieszkanie wlasnol,ciowe 46 m2
w Nasielsku, ul. Sta rzyn skiego, I pi({?:tro, na wif?ksze.
tel. (0-23) 693 04 03, 693 13 12 (po 16-(ej).
* Sprzedam domek wofnostojqcy 175 m2 z garatem
w stanie surowym w Nasie/sku.
tel. (0-23) 693 04 65 (po 18-fej).

NASIELSK

v.rykononie i montai: :

• instalacji klimatyzacYinych
• wodnycli, srzewczycli, kane
• konstrul(cil stalowycll itd.

SUKNIE SLUBNE

sprzeda~i i. szycie

na zamOWlenle !

~

c% cfliJ!I£!l!fIIJf!i
•

Barbara Modzelewska
Mogowo, ul.Przytorowa 18

-&.1- 691 22

91

., Sprzedam M5 w Nasie/sku (76 m2 )
tel. (0-23) 661 40 14 (po 17-tej ).

~
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oPiltllar WOT
W nasielskiej hall sportowej odbyl
sit;! Rejonowy turnlej tenisa 51010we
go (dawnego wo). ciechanowskie
go) 0 Puchar Warszawsklego OS
rodka TelewizYJnego (dawniej
SZlandaru Mlodych), W kl6rym w
prze5zJoScI sukcesy odnosill Nasie]·
szczanre: Grzegorz Ciukszo. Klau
dia Szadkowska I dwukrolnle Krzy
$lto SlamirowskJ.
Tym razem mlodzl enisiScI z Na
sielska nle zdolali za Nallflkowac
sit;! do finafu c ntr Inego, kt6ry w
lym roku odb~dzie sit;! w Pjocku. ale
s awiall duiy op6r swym przeciwni
kom.
Nafei.y podkresli6. ie nasi zawod

W meczu 0 III mleJsce pokonal Lagie
II Warsza a 3:1
Bramkarz Krzyszlof Prus,nowskl
zOSlal wybranym najlepszym bram
karzem tumleju, natomiasl Pawel
Szybowskl wsp6lnl· z zawodniklem
SWIIU I owy Dwor Mazowlecki Ka
nonem zoslal najlepszym slrzelcem
turnieju_
W dniu 23.01. rozegrano pier
wszy mea ko rolny na powle rzu z
KS Ciechan6w w Clechanowle,
przegrywai'lc 4:1. W wylej wymie
nionym rneczu wypr6bowano Irzech
mlodych zawodnikow z A-klasy, II.
Marema Gumows ego. Pawla Ma
jewskiego. Pawla Wronsklego,
W dniu 29.01. rozegrano drugi
mecz konlrolny na powle nu z MKS
Pnasnysz. ','/ klorym udZJal wzil;!lo 21
zawodni 6w naszego zespolu

nik spotkanla 8:3 dla Zbika. Bramki
zdobyli: Robert Dabrowski - 5, Hub rt
Lewandowski - 1, Grzegorz Szymar'r
ski - 1. ariusz laJoga Od 03.02. nasza drUzyrla bt;!dzle
przygotowy.vala sit;! do sezonu na
zgrupowaniu w Brennej koto Blel
sko-Bialej.

Turniej niespodzianek!
Czwarty ilnalowy lurmej tenlsa Slolowego z cyklu Grand Pri byl turnierem
niespodzlanek. W iadnej mlilskiej kategorii nle udalo sifi! odnlesc zwyci~slwa
tryumfa Drom Irzech poprzednlch lumia/ow.
W kategorii na)modszej zwycililzyf Sebastian Rejchel. w sredm6j Daniel
Szadkowski. a v najstarszel Wtodzlmierz. Kwiatkowski. Jedynre wsred
Pari ryumfatorkq byla a sarna. We wszyslkich lumle!ach zwyclt;!zala Panl
Anna Skoroszewska.

Reorganizacja
W Kluble Sportowym "Zbik" nastapila reorganizaCja. S6 c e temsa slola
wego I pilki siatkowe) lOstaly przeniesione do "Sparty".
,
Z tel okazil na woczystym spotkanlu w klnie NiwaZarzad Lbika pozegna!
i podzililkowa! dlugoletnim dzia!aczom 1 renerom Waldemarowi Wr6ble
wskiemu I Adamowi Stamlrowskiemu za dotychczasow'l praCJi! z mlodzlezq.
wrlilCZa!qe 1m pamiqlkowe puchary. Z klubem poiegnal sifillei rener sialka
rzy Robert Laclak, nleobecny na spotkanlu ze wzgllild6w osobistych.
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Milenijny turniej szachowy

nicy byll jednyml z najmlodszych,
sl'ld lei brakuje 1m rutyny i ogranla.
Nie mnle] Jednak moiemy liczyi':,
ze Sebasli n Reichel, Raral Herma
nowskl. Bartek Blalorue '. Pawe!
Rudzinski I Pa • eI Czarnecki juz nle
dlugo zasl'lpi'l wI'll naszych mi
Slrzow, kt6rzy dzis SEI znaml w cafe]
Polsce plng-pongow j I zaczna od
. osie sUkeesy na lurnie'aeh wOle
w6dzklch f krajowyeh.
przy lym nalezy podkresllc. ze po
rozwiqzaniu sekcji lenlsowej w Zbi
k.u I przekazaniu je) do ,.Sparty" tre
erem mlodych lenlsis ow jest Sla
womlr Szadkowski, byly naslelskl
pilkarz i lenlsisla.

Przygotowania do sezonu
W miesiqcu styczniu pielW$ly ze
sp61 Zblka bral udzial w rzech halo
wych IUrniejach pilki nozne). W
dniach 8-9 slyeznla Zbik gral 0 pu
char burmlstrza gmlny Targowek
ajmujqc 5 miejsce na 14 slarfuj'l
cyeh druzyn. W finale B zremlsowal
3:3 z Poloniq II Warszawa I przegral
3:2 z OKS Kwapisz Targ6wek.
W ym turnieju:
I miejsce zajela KS Leglonowla
II mie)sce lom'anki
III mlalsee Gwardla Warszawa
IV m1ejsce OKS Kwapisz Talgo
wek
V mlels~e Zbrk.
16.01. Zbik wziql udzial I'll lurnleJu
halowym w Plonsku zajmujqC IV
miejsce. Zoslal wyprzedzony przez
Wieher Pogon Grodzisk. Tecz.;l
Plorisk' Grom Sobieski Okumrn.
W dniu 22.01. nasza druiyna
wzi/;'Ia udzial w turnleJu halowym w
Nowym Dworze Mazowieeklm uzy
skujqc naSlepUj'lCe \',rynikl: 3:0 z
Gromem Okunll1. 1:1 ze SWlte. II
Nowy Ower Mazowiecki. W pOje
dynku polfinaJowym przegrala 4:3
ze Swllem I owy Dw6r Mazowlecki.

•

s!wa " alezylo az
siedmiu arcyml
strzow plasujqcyeh
si~ w rankingaeh w
pierwszeJ dzieslql
ce najlepszych
szaehislow swiata.
Wielu by to mi
strz6w ml~dzyna
rodowyeh.
ml
trz6w IDE i mi
strz6w krajowych.
a swiatowej ran
dze lurnleJU swiad
Milenijny Puchar SWlala Plus GSM w Warszawie. czy tei jego nazwa:
Biaiyml pionaml na pienvsze) szachownicy gra pan MileniJny Puchar
SWlala GSM Plus w
Wlodzrmr rz Kwia kows I
szachach blyska·
wicznych.
Palronal nad tur
Szaehy nie SCi zbyl popularne
niejem objql Premier RP Jerz '
w naszeJ gminie. Choeiaz ....
Buzek. W swoim przeslantu do
mielismy przeelez kilku mi
zawodnlk6w napisal. ie podzie·
strzow wo/·ew6dztwa. Zawodni
la poglqd organizalor6w Pueha
cy z Nasta ska startowall w wlelu
ru. ze rozpocz~cie nowego mll
preslizowych turnlejaeh Brali
lenlum grq szachowq z udzia
tez 1 biorq udzlal w rozgrywkach
lem gigant6w umyslu stanowl
hg wych,
'I'm Jednak,
re
podkreslenie deeyduJqcej roli
prez tuja w nich k1uby innyeh
rozumu I praeowltosci w rozwoju
miast. A szkoda. bo rnielismy I
wsp61czesnego swia a.
mamy wlelu utalentowanyeh
W tym doborowym towarzy
szaehislow _ Nasielsk jest sl
stwle nasi zawodniey zaprezen·
na posiadanle wlasnej druzyny.
towali sil;l ealkiem dobrze. Pan
a drobnych sukcesach na
Krzysz!of Sokolowski uzyskal 11
szyeh zawodnik6w pisalismy
pkt.. a pan Wlodzimierz Kwiatko
niejednokrotrlle na lamach Zy
wsklla,5 pkt. Nie zajl?1i czolowyCh
cia Nasielska. Odnotowalismy
loka ,ale 0 nie Jest wazne. Waz
na przyklad Ich spoLkanie Przy
ny jest udzial reprezentantow Na
szaehownicy z samym 011
sielska w tak preslliowym lurnie
slrzem 5wiala dzieci do lal15-tu
jU. Warto tei wiedziet 0 tym, ze
Kamllem Swiloniem. Dzisiaj len
naJlepszy z Polak6w, posiada]ilcy
szaehista rna JUZ kategofll; ml
kategonl;l arcymis rzowskq, Ro
slrza mtl;ldzynarodowego. Infor
bert Kemplriski zajill mie)see 15
mowalismy tei 0 osiilgni~ciaeh
teo W pierw zej dwudzies~ee zo
naszej mlodzieiy w ogolnopol·
stal sklasytikowany Kamil Switon.
skim (urnleju 0 Puchar Areybl
Slarlowalo ponad 600 zawodnl
skupa Anloniego Juliana owo
kow,
wiejskiego Na nrm wlasnie nasI
Na poczqlku napisalem, ie
chlopcy podniesll swole katego
Nasielsk stae na posladanle
rie. a klasie zawodnika swiad
wlasnej drvzyny szachowel. I
ezy posiadana kalegona_ Naj
powinien jq posiadac. aby na
wYZSZq Ie t kalegoria arcymi
siel zczanie reprezenlowali
strzowska. T~ ma niewielu sza
swoJe miaslo i jemu przynosili
ehlst6w nle tylko N Polsce. ale i
chwal~. at6i milo mi doniese.
w 5wlecie. Najwyiszq kalegorj~
ie w klubie Sparta Naslelsk po
w Nasielsku ma pan Krzyszlo(
wolano sekcjl;l szachowq. W tej
Sokolowski .. I. Do lej kategorii
chwili prowadzony jest do niej
niewiele brakuje panlJ Wlodzi
ab6r dzieCI I mlodziezy. Sq juz
mierzowi Kwialkowskiemu_ Po
szachy i zegary. Trudnej sztlJkl
slada on Kategoru~ 11+.
szactlowania i matowania bl;l
Ci dwaj zawodniey wzi~li w
dzie uezy! pan Wlodz.lmierz
dnlv 9 stycznia udzial w niezwy
KWla kowskl. Mysltil. ie wyszko
kle eiekawym turnieJu, jaki oc!by
lona przez nll~go mlodzlei sta
sil;! na powitanle 2000 roku w
nie sir;! podstawCl. druzyny. ktora
Warsz3wie. Byl to turniej ml~
bfildzte reprezentowala nasze
dzynarodowy. Startowali w nim
mias 0 i gmlni?
zawodniey z calego Swiala. I 0
AZ.
najlepsi. a palm~ pierwszeri

ze
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