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Mieszkancy Gminy Nasielsk podarowali sobie
~aretk~

...Zdqzyc na czas
•
by uratowac i: cle•••
W tytule artykulu uzylem te
kstu hasfa przewodnlego, jakie
lowarzyszylo i przyswiecalo w
pracy Spolecznemu Komi elow;
na Rzeez Zakupu Karetki Pogo
towla dla Mieszkaric6w Miasta i
Gminy Nasielsk w jego ponad
rocznej dzialalnosci. Dzialal·
nose ta okaz.ala si~ bardzo
Dwocna.czego wyrazem by10
osiqgni~cie wytyczonego sobie
eelu. 271ulego 2000 roku nast(l
pilo uroczyste przekazanie ka
retki pogotowia mieszkaneom
Nasielska i gminy. Fakt len mia!
miejsce w kosciele parafia!nym

Wsparcia udzielili poslowie
AWS i 6wczesny wojewoda cle
ellanowskl. W sk!ad Zarzqdu
Komitetu, kt6remu przewodzila
pani Halina Kamiriska - prezes
parafialnej Akcji Kalo iekiej,
weszli ponadto: lekarz a jedno·
ezesnie ezlonek Zarz(jdu Mlej
skiegoCezary Rusek, sekretarz
Kola ZChN - Marek Ostasze·
wski, wiceprezes Kola Polskie
go Klubu Ekologieznego w Na
sielsku - Ratal Jerzy Budek,
Czlonek Zarz(ldu Miejskiego 
Wojeiech Krzyczkowski.
Po zalatvvieniu spraw formal-
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Bqdi blogoslawiony, Ojcze,
bo w swojej meskonczonej milosci
dales nam Jednorodzonego Syna swego.
kIcky za sprawq DucfJa Swielego przyj<jl cialo
w niepokalanym lome Maryi Panny
i dwa tysiqce fallemu narodzil Sl~ w Belle/em.

(Iragment madlitwy Qica Sw, Jana Paw!a II
1

Nasielszczanie wZiemi Swi~tej
Za posrednic wem Duszpa
sterstwa Piel~rzymkowego
Ksi~zy Pallotynow "Apos olos"
z Cz~stocho"vywdn;ach od 8 do
15 lutego pi~tnastoosobowa
grupa naslelszczan odwiedzila
Ziemi~ Swi~tq. W grupie Ie; zna
lazlo si~ takie dw6ch kaplan6w
z naszej gminy - ks. Adam Sta
niszewski z para!i; Sw. Doroty w
Cieksynie i ks. Krzyszlof Kujawa
z parafii Sw. Wojciecha w Na
sielsku.
Nie byla 10 jednak zwykla wy
cieezka turystyezna. Wyjazd
mial charakter pielgrzymki i to
pielgrzymki szczeg6lnej, bo od·
bytej w roku Wielklego Jubileu-

szu, roku 2000. Kosci61 zC\ch~
ca wiernych. aby w Roku Swi~
tym, IN dUCtlU ascezy i pokuty
plelgrzymowaii do SWlqlyn j bi
leuszowych i innych miejsc
swi~lych. A ezy mogq bye waz
niejsze miejsca nii. e, kt6re
Swojq obecnosciq uswiQcil sam
Syn Bozy. Kierunek ten wskazal
nam nasz Ojciec sw. Jan Pawet
II i dlalego na poczqtku niniej·
szego tekstu unliescilem slowa
jego modlitwy,
Naslelscy pqlnicy w~drowali
sladami Pana Jezusa. Odwie·
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10 lat samorzadnosci

)ak daleko nam do Eoropy?
Karetka . Dar mle zka' cow miasta I gminy Naslelsk dla mle)scowej Przy
chodni Zdrowia
Fa!.; Tomasz Zawadzki

w czasie uroczystei sumy od
prawionej przez dzieka a na
sielskiego ks. pralala Kazimie
rza Sniegocklego. Ksiadz PraIa!
poswi~cil tei ofiarowana. przez
spoleczenstwo karetk~.
Spo!eczny Komile!, kt6rego
celem byl zakup karetki pogoto
wia. zorgan1zowal si~ 21 grud
nia 1998 r. w Nasielsku. IniCJa!o
rami ]ego powolania byli czlon
kowie miejscowego Kola Zjed
noczenla Chrzescijans o-Naro
dowego i Akcji Katolickiej.

nych (rejestracja, konlo) Koml
lel wydrukowal cegielki 0 kilku
nominalach, Poprzez sprzedai
tyeh cegielek zamierzano uzy
skat srodki na zakup karetki.
Rozprowadzano je w kosciele,
Osrodku Zdrowia, szkolaeh,
przedszkolach i 30 wioskach.
Zebrano w len spos6b 13.000
zt. Inicjatyw~, kwotq 6450 zt,
wsparlo tei siedmiu nasielskich

.
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Pl'2ed dZiesi~ciu laty, tuz. pl'2ed pielWszymi wyborami. samo
rZijdowymi, w tygodniku "Sedno" u.kazal si~ .wywia~ .~,lId~rem
nasielskiego Komitelu Obywatelsklego "Sollda.rnosc Mlcha
lem Wojciakiem. Wymowny byl tytul ~eg? WYWladu - Europo!
zaczekaj na Nasielsk. W roku malego JU blleuszu naszeJ. samo
rzqdnosci poprosilismy pana W6jciaka 0 podsumowanle tego
okresu. Przypominamy i.e nasz rozm6wca wkr6tce potem zo
stal burmistrzem miasta i gminy Nasielsk, a nast~p':'le wlcew?
jewodCl ciechanowskim. Obecnie pelni bardzo waznij !unk~J~
panstwowq - jest wiceprezesem Agencji ReslrukturyzaeJI I
Modernizacji Rolnictwa.
Redakcja. Jak wspomina
Pan krotki okres urz()dowania
na stanowisku burmistrza Na
sielska?
Michal Wojciak. Jako nowa
Rada rozpocz()lismy od porzqd·
kowania pewnych spraw w gmi
nie, poniewaz. w nowei sytuacji
polityeznej i prawnej zadekreto
wanej ustaw(j 0 samorzqdzie e
rytonalnym dla wladz gminy s a
n~!y przed nimi nowe zadania I
obowl zki Otworz I' si tez no

we mozliwosci dzialanla. Po raz
pierwszy od wojny czlonkowie
sarnorzqdu gminnego mogll
prowadzic samodzlelnq gospo
darklil tinansowq 9miny i saml
mogll decydowac 0 inwes y
ciach infrastruktllralnych po
trzebnydl na ich terenie.
Red. Rozumiemy, ie pro·
gram nasielskiego Komitetu
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W lu ym Zarzqd Miejski obra
dowal trzykrotnie. Na pier
wszym posiedzeniu. kt6re odby'
10 si~ 2 lutego. podsumowano
',vyniki wyjazdu czlonkow lej in
staneji do Wieliszewa. gdzie
przeprowadzono partnerskie
rozmowy dotyczqce spraw
zwiazanych z projektowana
wsp61nq inwestyejq- skladowi
skiem odpad6w. W trakcie wizy·
ty zapoz a 0 sifi! tez z unkcjo·
nowaniem skladowiska gmi I
Serock. OmaWlajqC wyjazd za
stanawiano sit;! nad sposobem
dalszego poslt;!powania, aby jak
najszybcleJ uzyskac efek , k 0
rym bt;dzie rozwiazanie proble
mlJ aaospodarowania odpa
dow. Ponadto na lym posiedzeniu
rozpalrzono dwa problemy zg10
szone przez dyrektora SKR-u i
komenda ta naslelskiel polleji.
W plerwsze/ sprawie chodzilo 0
opjalY za korzyslanle z kanalr
zacji miejskiej ZarzCjd opowie
dzial si~ za ich aktualizacj(l. a
omlast Komendant Pol/cji zwro
cil sit;! do Rady z prosbCl, 0
wsparcie finansowe polieji 'II za
kuple pojazdU oznakowanego.
Wywiqzala sit;! dluzsza dyskusja
na emat pracy pohcji i zasad
wsp61dzialania. ZarzOid Jest go
tow wesprzec slrazy porzqdku,
ale sprawa wymaga glf;bszego
rozeznanla.

mle roku ubleglego przedysk 
towac ponownle 'II odpowied·
nlm czasie.
b) problemy u ie -Ogrodowej i
Pilsudskiego 1'1 Sienniey prze
kazac do rozpatrzenia prz8z Ko
rnisje In rastruktury,
c) wesprzee linansowo 1<0
mendliJ ReJonowq Slrazy Pozar
nej na zakup speejalistycznego
sprzfiltu,
dl odpowiedziec mieszkallco
wi wsi Kosewo, prosz<:jcemu 0
doprowadzenie wody na odcin·
ku 400 m, ze trudno budowac
lak dlugi odcinek dla jednego
gospodarstwa. Gdyby byla to
grupa os6b. sprawa mo~laby
bye rozpalrzona pozytyw Ie.
Rozpalrywano lez podanie
mleszkarie6w SiennlCY 0 budo
w~ gazocl~gu w Ie) mie)scowoS
ci zgodnie z przygolowanq
wczesnieJ dokumenlacja· Ze
wzgledu na pod)t;!cle przez Gml
n~ duzych inweslycji brak jest "I
kasie sarnarzCjdowej srodkow
na gazyfikaci!il. PodjE,llo jednak
staranla 0 gazikacj~ Siennlcy,
Piesc1rog6w i Mogowa <.e srod
kow Zaktadu Gazowniezego
przy wsparciu Gminy. Warun
kiem kontecznym. aby inwes y
cja zoslala przyj~la do realizacji,
jest deklaracja odpowiednio duo
zej lie by pOlencjalnych odbior
cow gazu, ze ehc"! z leGo me
dium korzystae. W chwlh obe
enej w lej sprawie przeprowa
ozane Sq badania sondaiowe.

jt;!cia kompleksu przez gmin~
zarzqd lymczaso "Iy. W sprawle
tej udzielono pelnOlllocnictwa p.
Krzysztofowl lukaszewiczowi
celem PodJ~cla przez n1ego
dzialan na rzecz pozyskania
obieklow przez gm/rll; Naslelsk
Punkl I Lee I porzqdku obrad
poswit;!eony btl zatwierdzeniu
kolejnych projeklow uchwal.
przedstawil je dyr ktor ZGKIMu. Dotyczylyone:
- okreslenia stawek czynszu
regutowanego za lokale mlesz
alne i socjalne,
- ustaleni ceny wody i seie·
k6w z slecl komunalnej.
. cen za wyw6z i )tylizaej~
Illeczystosci.
W dalsz8i cz~sei obrad zapo
znano si~ z opini q Komisjl Go
spodarkl I B dielu dot. CZqCa
podzial srodkow I zamlerzo·
nych inweslycji. Niepok6j Komi
sji budzila szczuplose srodk6w
przeznaezonych na dragl Po
dlugiej i burzliwej dyskusji po
slanowlono dokon c pewnycll
zmlan w projekcie zada . l!lwes
,ycyjnych.
W punkcle piCj!ym porzadku
obrad pr:zyj~lo projekt koleJnej
lJchwaly przewidzianej do pod
)~cla na najblizszeJ sesji. DOlY
ezy ana ustalenia wysokosci op
lal od IUdnosci miasla i gminy 'II
wypadku budowy wodoci qg6w i

przylqczy wodociggowych, od
wodnienla. kanalizaejl sani ar
ne) I deszczowej oraz oplat za
podlqezenie SIt;! do sied wodo·
ci<:jgowej i kanalizacyjnej.
Kolejnym om6Wlonym a ym
posiedzeniu problemem byla
sprawa oswia\y. Burmislrz poin
formowal, ze KomlsJ8 Oswia y
odwiedzila naSI~puJqce szkoly'
Planowo, Krzyczkl, Popowo,
Nuna, Zabiezyn WJZyta ta zwi q
zana byla z wprowadzeniem ko·
lejnego elapu reformy szkolnie
(wa. Wymienlonym szkolom
przygl<:jdano si~ pod kqtem wy
magari stawianych szkolom
podslawowym przez Minister
swo Edukaej1. Komis)a waia,
ie 'II szkole 'II Krzyczkaeh nale
zy zorgalllzowac szkol~ integra
cyjn' , a jezell chodzi 0 szkoly \.
Pianowle i Zabiczynie naleil'
podjqc rozmowy z rodzicami 0
ich likwidacji Zarzqd pod rzy
mal wniosek Komisji 'II yrn za
kr sle I zobowlqzal burmislrza
do odbycia spotkan z dyrektora
ml szk61. 'II czasle klorych ten
problem zastallle ornowlony
Poruszono tei sprawfiJ zago
spodarowanla nauczycieli z li
kWldowanych szkol i polrzebQ
poprawy slanu dr6g d jazdo
wych W 'ych rejonacll.

1. Karetka dla Przychodni

nawcy oezyszezalni sciek6w dla
asielska I okolicznyeh wiosek.
W ajblizszym Gzasie wybranl
oferenci pr edSlawlq szezeg6
lowe oferty (z pod ana cenq za
dania'. Ww niku eJ procedury
zoslanle wylon/ony wykonawca
projeklowanej oczyszezalni.

W Piescirogaeh

Kolejne posiedzenie odby 0
siiiJ 9 lutego i bylo prawi 'II ca
losci poswiecone rozpalrzeniu
pism skierowanych do Zarzqdu.
a poczCjtku zaslanawiano
sit;! czy zaprOSIC przed tawiciela
RIO, by wyjasnil rnozliwo$ci
dollnansowanla, zgodnie z pra
wern, niekt6ryeh zadari; wysl q
piano 0 srodkl na wyp sazenie
Przyehodni Zdrowia; zatwier
dzono projekt uchwaly dotyczq
cej przejr;!cia dr6g powialowych.
Poruszony wstal tez problem
lzw. dzikich podlqczeri do kana
lizacji deszezowej. Z tyutu
zanJeczyszczania rzeczki przez
nieoczyszezone seiekl ZGKiM
obarczany jest karami. Sprawa
wymaga konsul aCJI z prawni
kiem. W wyniku dyskusJi nad
rozmieszczeniem oswietlenia
ulicznego 'II Gminie postano
wiono na naslfiJpne pos/edzenie
ZarzCjdu zaprosie kierownika
ReJonu nergetycznego z Plon
ska j kierownika punklu ener
ge\ycznego 'II Nasielsku.
Rozpa rujqc prosby rniesz
kane6w Gminy i InstytUCJi skie
rowane do Zarzqdu postano
wlono:
a) wniosek klubu sponowego
"Wkr " 0 p ~nanie srodk6w
na dziaJalnosc klubu na pozio

16. lutego odbylo s'~ ostatnie
w tym mleSlqCU posledzeme Za
rzqdu Mlejsklego. W pierwszym
punkcie porzadku obrad pani
dyreklor MGOPS przedstawila
kllka projek ow uchwa dOlyczCj'
eych JeJ obszaru zainteresowari.
Beda one rozpatrywane przez
Rad~ 1a najbliiszej Sesji. Doty·
cZCj one:
- zapewniel1la srodkow lrnan
sowych w budiecie Gminy na
dozywianie dzieci.
- podnlesiel1la apIa! za uslugi
opiekuricze.
" programu profilaktyki i roz
wiCjzywania problemow alkoho
lawyell_
Ponadto czlonkowie Zarzadu
zostali poinformowanl 0 tym, ie
w budynku MGOPS 'II gadz. 8
1 0 ~dzie dyzurowal pollcjanl
zajmuJqcy sit;! koniaktaml ze
spoleezens\wem.
W kolejnym punkcie porzad
ku obrad zas anawiano Sl~ nad
realiami do yczqcymi zago'
spodarowania kornpleksu po
bylej jednoslce wojskowej w
Chreynnie. Chodzilo szczegol
nie 0 to, jal<q roll';'! W tej sprawie
moze odegrac Zarzqd. Brana
jesl pod uwagt;'! moiliwosc prze

T~ Inrormacj~ powinnisrny
przekazacw ubleglym num rze
naszej gazetki. poniewaz lak
len mial mlejsce w SlYCZn/U.
Chociaz nam Irochf,l wstyd, ze
go przeoczylismy. to obecnie z
przYlemnosci~ powladamlamy
mieszkanc6w gmlny, ze w Sly
czniu Osrodek Zdrowia w ies
clrogach wzbogacil sil;! 0 nowa.
karetk~. Wykorzystywana jest
ona do wlzy domowycll, ale w
na~lych wypadkach moze slu
iye jako karelka wypadkowa,
jes bowiem do ego przyslOso
wana. NajwainteJsze w eJ spra
wie jest to. ie zo, tala ona zaku
piona
plenifildzy wygospoda·
rowanyeh z sum wynikaj"lcych z
umowy z KasCj Chorych przewI
d,Zlanych dla Osrodka Zdrowia
w Piesclrogach

2. Ekologia
Odbylo silil kolejne spotkanie
naszyeh wladz z wladzami
samorzqdowymi gminy Wieh
szew na ternat renegoGJacji
umowy zawarlej wsprawie
wspolnej budowy skiadowiska
odpad6w.
T rwa proces prLelargowy rna
jCjcy na celu wy10nfenie wyko

Wynotowal Al.

3. Ekologia - kanalizacja
W kOr"lcowq faz~ wkroczyly
przygotowania do budowy SleCi
kanalizacji sanilarneJ na Osiedl
Pllsudsklego II. Inwes yCja bQ
dzie rozpoezt;la jeszcze 'II Wm
roku.
Wladze Inlejskl8 odbyly roz
mowe z wykonaweq sleci kana
IizaCJi sanl'arnej na Osiedlu Pit·
sudskiego I. Tematem rozmowy
byla soraw up rZCJdkowan1a
tmenu po przeprowadzonycl1
praeach. Zgodnle z umowq wy
konawca jesl zobowlCi.zany do
przywrocenla stanu poprzed·
nl8go,
Zbliia Sle ku koncowi realiza
cIa zadania 'II zakresie bUdowy
sieci kanalizacji sanitarnej na
Osiedlu Pilsudsklego I. Wyko
nanD jUi czesc przykanalik6w,
Na pOCZalkU marca firma przy
stCi.pi do ukladania Sled kana!l
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:Z""'ICI~ ~,6\~11f. Sf\.L\ (Ch\\()().\/~~fl SIVWf:l/t\r>lJ IC,~U'l~r'M)
mogi:l przy podejmowaniu decy'
zji dotycza,cych racjonalizacji
sieci szkolnej w perspektywie
wprowadzania dalszych etap6w
relorlllY oswialowej. Przy yeh
decyzjach brane SCI pod uwag~
nastlilPujaee elernenty: dobro
ucznia: moillwosci finansowe
gminy: wytyczne wynikajqee z
zaloieri re·ormy. (Wil1cei 0 lei
sprawie w nast~pnym numerze
"Zycia".)

zacyjnej w ul. Pilsudskiego. ,jest
to bardzo wazny odclnek zada·
nia, poniew8z prace b~dq wyko
nywane w drodze powiatowej.
Czas zaj~cia pasa drogowego
na realizacje tego zadania jest
ograniczony. W zwiOjzku z tym
wszyscy zainteresowani wyko
naniem przykanalik6w (podICj
czenia sili' do sl8el) winnl zg/osic
siE;! do ZGKiM-u w celu zawareiCl
umowy na jego wykonanie, W
tym okresie Urza,d stosuje boni
fikatlil finansowq w wysokosci
300 zl od jednego przy1a.cza, Po
wykonaniu prac ulica wstanie
przywr6cona do stanu pierwotne
go. Gdy ktos w okresle
p6Zniejszym b+?dzie chcia! 5i/?
przylqczye do sieci, b?dzie musia!
samodzielnie i na sw6j koszt lIzy,
skat wszelkie zezwolenia, ana·
st<;pnie, ei. na swoj koszl, przyw
rocie teren prac do stan u pierwot·
nego. Pamif;)lae przy tym nalezy,
i.e na podslawie Ustawy 0 zacho
waniu ezystosci i porzqdku wgrni
nie i Regul8mlnu uchwalonego
przez Rad,? MiejskCj na wlaseieie·
lu posesji ci<jzy obowiqzek przy
Iqczenia sie do wybudowanej ka
nalizaeji sanilarnej (prLewidywa
na jest likwidacja szamb).

Kontynuowane Sq rozmowy
na temat utrzymania na naszym
terenie Rozdzielni Gazu. By!y
powaine zakusy, aby przeniese
jq do Pulluska. By!aby to dla
Nasielska strata nie tylko mlejSc
pracy, ale I pogorszenie warun·
k6w obs!ugi nasielskich kllen
t6w Gazownl. Wiadze samorzC\
dowe dq,,-q do utrzymania tej
plac6wki w naszym miescie
oraz do tego, aby nie obnizy si~
zakres jej funkcjonowania (tzn.
na prawaeh rozdzielni gazu z
pelnq samodzielnosei q , jaka
jest dla nich przewidziana). Ole
ruii1 tei: Gazowni wszelkCj po
moe w poprawianiu warunk6w
praey Rozdzielni. ZwiE;lkszenie
sil;! ilosci odbiore6w gazl! to tak
ze powazny argument dla utrzy
mania tej plae6wki. W chwili
obecn ej przeprowadzane Sq
badania maiCl.ce okreslie Hose
potenejalnyeh odbiorC(lW gazu
we wsiaeh: Mogowo, Siennlea.
Piescirogi.

4.0swietlenie

8. Chrcynno

Nasza gmina byla jednq z pier·
wszych gl1lin, kl6re wyslt\pily do
wojewody 0 re1undaejlil srodk6w
przeznaczonych na o5wletlenie
dr6g powia owycll i wojew6dz"
kich. Od roku 1999 wojewoda re
funduje koszty oswiellenia tyen
drag i Nasielsk tak q refundaej~
otrzymal. Z zaoszcz~dzonych w
ten spos6b srodkaw budi.elo
wych gmina sfinansowa!a instala
cj(l 110 nowyeh punktow swietl
nyeh. Zastosowano nowoczesne
8nergooszcz<;dne lampy. W tym
roku Zarzqd b~dzle siE;! staral 0
dalszCj poprawli' oswietlenia drag.
W ehwili obeenej ma to szczeg61
ne znaezenie ze wzgl(ldu na ros
nqCCj ilosc kradziezy i in flycl1 zda
rzen kryminalnych.

TrW3j'l rozmowy na temat
zagospodarowania lesnego
kompleksu po byle) j8dnostee
wojskowej, Bardzo obl8cujqCa
w tej kwestii jest koneepCJa wy
korzystania oblekt6w przez til'
miil "Kompol" s.c. z Warszawy.
Zajmuje slfi! ona produkcjq mo·
tolotni i innego sprzfi!tu sporto
wego oraz rellabilitaeyjnego.

5. Telekomunikacja
W polUdniowej cz<;sei gminy
zostanie zlokalizowany kolejny
maszt operatora lelelonii ko
l11orkowej Era GSM. Poprawi to
jakose 5wiadczonych przez t(l
firm(l us!ug.

6.0swiata
W lutym Zarzqd Miejski I Ko
rnisJa Oswiaty ze slczeg61nCj
uwagCl analizo,vali stan naszei
gminnej oswiaty. Prace Ie po-

7. Gaz

konywane etapami i etapaml
przekazywano do uzytku posz·
czeg61ne lokale, Obecnie doko
nano kornpleksowego odbioru i
przekazania caiego obiektu.

11, Wodociqgi
Po zimowej przerv"ie powr6cI
Iy, w celu kontynuacji rozp()cz~
lych prac, ekipy zajmujqce si~
budowq wodociCjgOw. Tak jest w
Paulinowie 1 w Piescirogach.
Wodoeiqg w Piescirogach b~-

TI:i,. 3~
dZle pobieral wod~ ze Stacji Uz
datniania Wody w Jackowie.
Do/dzle do polqczenia sieci
miejsklej Z SleClq wodociagowq
w Piescirogacll. NaJtrudniej·
szym zadaniem czekajqcym
wykonawc~ b~d~ dwa przejscla
pod torami olejowymi.
Ogloszony zosta/ przetarg na
bUdow~ Sleel wodociqgowej z
przyl(jczarni VI Popowie Bora
wym-Potudnie.
Zebral AZ.

... ZcJqzyc nc:a czeas
b y ureat:c. ..... c:ac zyci~•• _
dokoftczenie ze str. 1
sponsorOw. Konto Komitetu zasi
lili ponadta nastepujqcy SP0l1S0
rzy z zewl1q rz: PZU SA z War·
szawy (15.000 z!), Bank Pocztowy
SA z Bydgoszczy, PKO BP Cen
lrala w Warszawle (2000 zl).
Za uzyskane srodki 19 lutego
br. KOl11ilet zakvpil karetkE;l po
gotowia wyposai.onCj w instala
cjli'! tlenowq i nOSZ8. Dodatko
wym wyposazeniem jest deli·
brylator "DefiCard" zakupiony
za kwo ~ 12.000 zl przez posla
ziemi ciechanowskiej Miros/awa
Kozlakiewieza (pelni obecnie

byl jednym z Inicjator6w cale]
akcji. Wiele os6b przyczynilo si!;
do jej powodzeilla. Siowa uzna
nia nalezq si~ zarowno organi
zatorom przedsi~wziycia Jak 1
darczyricom. Jak glosl napls na
karetc8 jest ona darem miesz
karic6w miasta i gminy Na
sielsk. Na karetce umieszczono
tei. symbole sponsor6w.
Nasielsk od lat zab1egal 0 zlo
kalizowanle podstacji pogoto
wia ratunkowego i zapewnienie
ca/odobowej opieki lekarskiej
By!y czynione w tym celu kon
kretn e dzialanla. Doplero jed
nak relorma sluiby zdrowia
sprawi/a. z<: lego typu miaste-

9. Praca?
Firma z Poznania poszul,uje
na naszym terenie odpowied
niego lerenu (ok. 2 hal. na kta
rym chce zbudowae zak!ad
produkcji klejaw (do glazury
i p.).
Wladze samorz<jdowe wska·
zaly 4 mie)sea. gdzie mog/aby
bye zlokalizowana inwestycja.
Alutem nasz8/· gminy jest 0, i.e
do produkeji k eju potrzebny jest
piasek 0 odpowiedn'ch parame
trach jakosciowych, Taki wlas"
nie piasek wystr;'!puje roa na
szym (erenie.

10. Odbior inwestycji
W pierwszyeh dniaeh marca
nastqpil koneowy odbior i prze
kazanie do uiy ku budynku bib
lioteki. Jak zapewne pami'?ta
IllY, praee remonlowe byly wy

Ks Kazimierz Sniegockl swi~d karelk~
Fo!.: T, Zawadzki

fllnkej{J ZaslE;lpey Szeta Kance
larii Premiera w randze mini·
stra) ,
Sprawozdanie z dzialalnosci
Spo/ecznego Komi etu, kt6rego
fragmenty przytoczylem, zlozy!
w koselele tuz przed mSZq 8W.
pan Slawomir Zawadzki, ktory

czka jak Nasielsk, Raclqz I im
podobne miejscowosci mogly
skorzystac z tego dobrodziej
stwa. I dlalego inicjatywa zaku
pu karetki byla tym bardziej cen
na.
AZ.

Serdeczne podzil;lkowania dla wszyslkich koleianek i
koleg6w, a w szczeg61nosci p. dr Lechowi Tn;:docie 
dyrektorowiS.P. Z.O.Z. w Pultusku, p. dr Annie lapinskiej
- kierownikowi Przychodni Rejonowej w Nasielsku oraz p.
dr Piotrowi Winciunasowi - przew. SamorzEjdu Lekar'skiego
przy S.P. Z.O.Z. w PU/tusku za okazanq iyczliwosc, pomoc
i wsparcie sklada
WaelOukal

.
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"Mors certa, hora incerta"
Dlodzy Panstwo.
Osla nlo zaJmujemy sll;l CZ/ilstyml
dolegliwosciaml z kt6(yml spotyka
sro;! lekarz rodzmny. Tym razem 0
bolaeh krzyza.
B61e pleeow a slezeg61nle bole
krzyza nalezC\ do naJbardzieJ rozpo
wszechnlonyeh p,oblemow zdra
wotnyeh III naszym spoleezenslwre.
Okolo 80% wszyslkic/1ludzr c1Arpr w
t0f)'ms 0 Tesre swego zycia na b6
Ie plecow Jest 10 fenemRn dotyezq
cy w tel skali gl6wnie spoleezenstw
"aehodnich. przemyslowych
Poslrzal, rwa kulszo a dyskopa
tra to I y sposr6d ponad 50 pojf,!C
stosowanych w dragnostyce yell do·
legllwoscr Sol krzyi,a 0 nre J dnoslka
ehorobowa, a ze pol ObJ3WOW. kl6ry
tylko w rzadkrch przypadkaeh moi.na
'NYjasnrc Istnrenrem uchwytnel przy
czyn Ja wypadn'filC'fl I~dra mlaz·
dzySlego. zaburzeniaml trzewnymr,
neurogenn mi, naczynlowyml ezy
newotworowymL Lal'mej 0 lokaHzacj'i!
001 U - obsza r ''lzka mIf;ldZykrwowe
go, otaezajqcych go wrezadel podlut
nych 1 staw6w milildzykr~o'NYch
zespol yeh obJaw6 Y ",plyw m
strach ehorego, problemy emocjonaJ
ne. sIres. krvz sy zyclowe i ewantual
nyz skchorobo "1'( hecprzejSclan
rent!,!) Rownlez Postfilpowame lakar
skJe. w tym ehrrurgiczne zalezy od
zachowa'lia chorego I prezen ae]1
Iych objawow
Pierwszym kroktern i st rozroz
nlenie mj~dlY ostrym b61em kOlle
nlOI 111 (k 6rego przyczynq ies
uClsk kOllenr nerwowych) a bolaml
niekorzeniowymi(b6laml mllcha
n1cznyml)
przy obJawacn korzenlowych le
karz zaleci srodkl zaehowaweze. le
zenle w lozku, tezko e stopnlem
(podparete podudzl) albo niesterai
dowe srodkl przeciwzapalne. przy
niedowladaeh. porazenJU Plileherza
dlagnostyka nellrochlrurgiczna
Przy obJawaeh nle orzenlowyeh

celem Je . szybkle uruchomlem pa
ejenta lezenie 1'1 16:&u lak rnlBzdol
nosc do pracy powinny obejmowac
jedyni kllka dnl Przy przewleklych,
nawracaJqcyeh b61ach krzyza
opr6ez terapi! somatyc nej naJezy
r zpoznac psychologlczne tlo za
ehowanl3 chorobowego.
Terapeutyezne mozlrwoSCI rz'
b61ach krzyza $11 szerokie.
1. Srodkl ogOlne. lezenie I lei u.
toz 0 ze stopnlem, unlkanie c yn i·
kow naslla)'lcyeh: dlUQlego slanla,
dlugleQo siedzen'a. zg,nanla I schy
lan/a s'~. lewlase '1ego podnosze
nia. Jednostronnel pozycji 1'1 praey.
doradzanie uprawianla sportu, po·
Konywanle s resu CWI za ia
rozluZnral'lce.
2 SroCkI tizyko erapeulyczne
rehabrlltacja ruchowa, masaz t'e
nowanl p ec6 ... eleklrollzjoterapia.
'
hydroterapia,
akupunk ura ltd.
3. Farmakoterapia.
4 rodkl psyehologlezne.
5. Metody InwazyJne. neuroehi·
rurglezne i aneste<:lologtc<:ne (che
monukleohza)
Szczeg6lnll~ podkreslam laglil
pkl 1 kt6rego Irese moze bye wyko
rzystana w zapobieganiu om I'll 
nym dolegliwoScJOm
a konlee odKryj~ lresc lae,nskle'
go przyslowia cytowanego na wst~
pie: .srniere pewna. godztna nre·
pawna'
W Naslelsku dzia/a od slyeznia
br staqa pogotowia ratl!nkowego z
ambulatorrum I calodooowym ze
spolem wYJazdowym. Dzrlilkr umr6
jliltno' clom. wyposazonlU I r lozli
wosel szybk,ego dotarela ralowm
ko' . decydujil Sl~ losy ludzl W SytLI'
sejl zagrozenra z.yera i zdrowJa. Au·
tor ego arfykulu I r'lg wiemych czy
lelnlkow gra uluJe nowe powslalel

inslYtueji.
Zyczymy pracownlkom Pogoto·
wia Wiele dobrego.
Cezary Rusek

,

Nasielszczanie wZiemi Swi~tej

W poprzednim numerze naszego pisma inlormowalismy 0 kra
dzieiy osprzetu elektrycznego z Chlodni w Nasielsku. W wyniku
dzialan operacyjnych nasielscy policjanci ustalili sprawcQw tej
kradzieiy· okazali sl~ nimi dwaj mieszkaricy Legionowa.
A6wniei na pocz~tku lulego dzialania naszych policjant6w
doprowadzJly do likwidaeji tzw. ,dziupli" mieszczqcej si~ w
okolicach Plonska u bylego mieszkanca Nasielska. Odnalezio
no w niej samoch6d przerobiony na radiow6z policyjny oraz
cz~sci policyjnego umundurowania. Najprawdopodobniej lal·
szywy radiowoz byl wykorzyslywany w trakcie napad6w na
T1R-y na terenie woj. Mazowieckiego.
- Za/uskl . trzoch osobnlko\ dok •
nalo napadu na Irslonosza, Podj!,!te
przez poliCJ dZla/ama doprowadzily
do USlalenla lozsamOSCI napaslnf
kow. ws/6d nlch byl n leszkanlBC Na
sip-Iska J T Woruglm napaslnlku raz
poznano lednego z. uczestnlkow ~to
rzy dokonali w ubleglym roku napadu
ne sklad w~gla w Piesclrogaeh
· Naslel.k Z pi '/nlCY bJnku n
oSledlu Starzynskiego sk aOltOne
zostaly 2 rowflry g6rskia wartosel
1000 zJ.
· P'aselrogl 13.02
a parkrngu
samochodowym przy dl-Vorcu PKP
dw6eh amatorOw eudzej wlasno CI
usrlowalo wlamac Slf;! do stojClceg
am po/azdu Zoslal, za rzymanl
przez lunkCjonariuszy SOK.
- Psuern 13.02 Pope/nil samoooJ
stwo pop/zez powleszenle sr~ 38
letnl 111eszkanlec Pomlechowka
NaJpr wdopodobniej przyczynq le
g rag cznego kroku byte naduz 
wame alkoholu
- Na telsk 16 02. Nleznani sp,aw·
cy dokonall wlamania do zapar
kowanego przy ul Kok,uszkJ ..Op
la·Corsy". Z samoehodu skradll ra
dioodlwarzacz raz sprzf;t i garde
ro~ sportow'l
· Kosewo 18 O. leln8ni spraw
ey skrildli z lednej Z poses/, lC'rala
126p Po kilku dnla h odna ezrono
rOLszabrowany samocnod. Zlodz,e
je skradll kia, drzwl, fOlele I rnny
osprzl;lt Slra y oszacowano na
4000 zl
- Nuna 24.02. ;eznani sprawcy

d konall l lamenla do cnlewka na
)ednej z poseSjllej mieJscowoscr Na
podwOrku ubill wyP owadzona z po
mleszczenlil rna i re przes IBsze
nl krzykiem zarzynaneJ sWlnl porzu'
cili zdye al'lco zwierze I ucrakli.
Wlaselciel ocenrl s fa ~ na 400 zl
- AMzrn 26.02 Trzech maloIe .
nIeh wyrostk6w braelB M.P i LP.
oraz 'ch kolega
L blJldqc ·1 s anle
nt€ l r LeZV 'm obrzuCJII kamlenlami
przejezdzaJ'leego obok nieh innego
rnieszkanca AndzJna Poszkodowa
ny doznaJ zlamanla szez~ I rOZCI~'
Cia luku brwio ego.
- Cheehn6wka 26.02 Skradz'Jono
IU rOWAr gorskl warlose' 820 zl Skr .
dziony rower odnalezlono n fllP-nle
gmlny Serack Sprawea kradzrei:y
zoslal przez policje ustalony,
- 29.02.' Cegielnl Psuckie'lo
stal skradz,ony .. Polonez" wartosel
6000 zL
- Naslelsk l poseSI' Drzy ul MIy·
narskrsJ skrddz10ny zostal rower
g6rskl b~dqcy wlasnosclq Jednego z:
u znl dOjeidza)qeych do szkoty.
S ra ~ oszacowano na 440 zl
- Srennlca. Z terenu sadow ow 
cowych p Nowak zos al skradzlony
,Fiat 26p" bed,!cy viasnosci,! jed
nego z p'ra ownikow. Strati;! oszaeo
wal na ~woti;l8000 zl.
• 5.03 Ceg,elnia Psucka. Pod nle
beenosc domownlkow nlez an
sprawey dokonall wlamanra do d •
1'1lU jednorodZlnnego Zledzleje
s~radli dokumenty r prezen
slubne
wiasclclEll1.

pqtnlcy mleli moznosc IJzyska
nla odpust6w.
Na poczqtku napisalem. ze
KOSClo! zach(!ca nas. abysmy w

my SIt; wlqczyc w .... lolklE Swilil 0
Kosciola I skorzyslac ze wszy
slkich dobrodziejs w. Jakie wier
nl ogq zyskac z eJ akaz)1
czaSfe tegorocznycll wlzyt pa
ste skich (kol~d) wszystkie r 
dZlny olrzymaly Przewodnik po
Roku JUbileuszowym dla Ro
dzin Dieeezji Plockiej. Sa tam
wszystkle ntezb~dne wskaz6
wkl. kt6re z pewnosciq pomogCj
nam w godnym przeiyciu Roku
5wll;1Iego. Sq tarn wymlentone
tei. sWlqtyme jUbileuszowe. do
kt6rych winnismy pielgrzymo
wac Indywldualnle lub grupowo.
aby uzyskac duehowe dary
zwiqzane z Wielklm Jubileu
szem Roku 2000.
PiSlqC 0 lak waznych w . yelu
kazdogo ctlrzescijanina wyda
rzemach wyrazam nadZlejr;l. ie
juz wkr6tce odrodzl Sl~ .. brat"
nasz i gazelki Adalbertu 1 SZE·
rzeJ t bardzle) kompetenlnl b~
dzie donosil 0 wszyslklch wyda
rzenlach tego niezwyktego Ro
ku.

dokonczenie ze str. 1
dZlli Be lejem. Nazaret, Kala·
naum, Kan~ Galile)skq. aJff?,
Cezare~, Jerycho. Plywall /0
dZlq po Jezlorze Genezaret. od
wledzlli mlejsee rozmnozenla
chleba i ryb. symboliezne mlej
sce. gdzie Pan Jezus zostal w
Jordanie ochrzczony prze
sw.J na Chrzclclela. Kqpali
sif? tez w Morzu Martwym. Na
lrasie pielgrzymlel w~drowkr
nle moglo oczywiscie zabrak
nqc Jerozolimy i wszystklch
miejsc w tym miescle zWICjza
nych z pobytem Chrystusa.
BardzleJ znane z tych miejsc to
G6ra Oliwna, Ogr6d Gelsema
ni, G6ra SYJOI1, miejsce OSlat
niej Wieczerzy. Bazylika Gro
bu Jezusa. Wsp61nie lez od
prawili Drog~ Krzyiowq. Prze-

zycia zwiqzane z 1'1 wyjqtkowq
pieJgrzymkCj pozostanq z pew
nOSClq na zawsze w Ich paml,?ci.
W wszyslkich Iych mlejscach

Rok SWIf~tym plelgrzymowali
do swi~tycl1 miejsc. Nle ozna
cza to weals, ie nie mogqc ad
wledzlc Zieml 5w'(;1 ej nle moze-

AZ.

W miesiqcaeh letnich 1990 r.,
kiedy to zaklad byl jui na skraJu
LJpadku. jui. jako awczesna wla
dza gminy zwr6cilismy si~ d
k.ieru;qcego wtedy wojew6
dztwem wicewojewody Slawo
mira Morawskiego a danle na
siels iemu zakladowi jeszcze
jednej szansy na post~powanie
naprawcz8. I takq szans~ za
klad otrzymal. Nie tety, pomimo
dzialari naprawczych sytuacja
zakladu nie poprawila sit;!. Na

)ak da eko nam do Europy?
dokonczenie ze str. 1
Obywalelskiego, z ktol)'m si~
Pan ldentyfikowal, zawarty byl w
artykule drukowanym na la
mach lygodnika .. Sedno" pod
znamlennym tytulem: Europo!
zaczekaj na Naslelsk. Jak po
latach ocenia Pan realizaci~ te
go programu?
M.W. SCjdz~. ie przez lata
funkCJonowania samorzqdow
po roku dZiewililedziesiqlym
wszyslkie nasze Rady w jakis
spos6b kontynuujCj realizacjfi!
tez zawanycll w lym anykule. I
tak dla przykladu telekomunika
cia. Dla przypomnlenla, w latacll
oSlemdziesiqtycl1 tylko co nie
ktarzy wybrancy losu byli posia
daczami telefonaw, a lqcznose
z kt6rqkolwlek z miejscowosCI
poza Nasielskiem realizowalo
sit;? za pomoCq zamawianla roz
mow w centrali rnl~dzymiasto
wej. Ci. kt6rzy nie mieli telefo
n6w, przesiadywali godzinami
na poczcie w oczekiwaniu na
upragnione polCjczenie. Ci zas,
k 6rzy mieli rodzinr;! za granicq,
czekali nawet kilka dni na lakie
polqczenie. W chwiJi obecnej,
gdyby nie wypadek zwiqzany z
pewnym poslem. kt6rego przez
grzecznosc nie wymieni~, cala
gmina bylaby jui slelefonizowa·
na. Do Nasielska wkroczyla tei
telefonia kom6rkowa (na na
szym terenie ulokowano
przekainlki dwoel1 operatorOw).
Nast~pny przyklad. Kiedy w ro
ku 1990 Rada zwi~zana w wi~
kszosci z Komitetem Obywatel
skim przejrnowala odpowiedzial·
nose za Gmin~, nie posiadalismy
stacji uzdatniania wody, a na te
renie wiejskim tylko jedna wioska
by!a zwodoci~gowana. W ehwili
obecnej, chociai niedoskonale,
ale lunkcionujq dwie stacje uzdat
niania wody, a na obszaractl wiej
skich ponad p%wagospodarstw
korzysta z wody z wodociqg6w.
Na to tei zlozyla sil;l praca kolej
nych Rad.
Podobnie wyglqda sprawa z
drogaml, nie m6wiqc juz 0 gazyfi
kacji, kt6ra szerokim irontem
wkroczyla na leren miasta i gmi
ny. Przypomn~. is przelom w tym
zakresle naSlqpillatem 1990 roku
w czasie spo kania przewodni
cZqcych Rad i bUOTlis rz6w Na
sielska I Pultuska. Wtedy to w
atmasferze wzajernnej iyczli
wosci w sposob precyzyjny usu
nr;!lismy to, co nas dzielila. Przez
poprzednie la a uksztaltowaJo si~
odczucie, ie Pultusk rOlwijal si~
kosztem Nasielska.
Przykladem powodujqcym
niezdrowe emocje rni~dzy Na
sielsklem a Pu/luskiem bylo na
przyklad istniejqce w naszym
miescie targowisko zarzqdzane

przez przedsi~biorstwo micjskie
z Pultuska. Okazalo sit;!. i.e to,
do czego musielismy doplacac,
stalo Sl~ dochodem Gminy.
Red. No ak. wiele zmienilo
sit;! na lepsze, ale w tym tei cza
sie w Naslelsku "padlo" wiele
zaklad6w pracy?

Wrceprezes AgenCJi Restrukluryzacji
ciak w swoim biurze.

MW. W wyniku gospodarki
centralnle planowaneJ, w cza
sie, gdy nie liczono sj~ z jakim
kolwiek rachunkiem ekonomicz
nym zaklady te funkcjonowaly,
poniewaz na koniec kazdego ro
ku obrachunkowego ich szefo
wie inlormowali, ile brakuje im
pieni~dzy, a wladza, dysponu
lqC nieograniczonymi mozliwos
eiami ich drukowania, urucha
miala ten proces.1 tak rodzila si~
i rozkwitala iluzja ekonomiczna.
Po roku 1989, kiedy zacz~to
wprowadzac rzetelny rachunek
ekonomiczny, okazalo si~,ie
wiele sposrod tych zaklad6w
pracuje z duiymi stratami.
Red. A jak wyglCjda sprawa
pl)IWatyzacji Mera - Zem-u?
M.W. Problemy zakladu roz
pocz~y si~ jui kilka lat przed
rokiem 1989. PoczCjtkiem konca
bylo usunl~cie na pOGzqtku lat
osiemdziesiqlych pana dyrekto
ra Naglowskiego, ktal)', jui. wte
dy, widzqc zacotanle teclinolo
giczne zakladu chcial dokonac
radykalnego jego przeksztalce
nia. Niestety. na owe czasy iego
zamierzenia okazaly si~ zbyt re
wolucyjne dla 6wczesnych
wladz. Postt;?puiaca duia rota
CJa kadry kierowniczej nie poz
wolila na retormowanie zakladu.
Skutki tych zaniechan bardzo
wyrainie uzewntillrznily si~ w
momencie wprowadzenia zasa
dy lrzech S (samodzielnose, sa
morzqdnosc, samofinansowa
nie). Narastaly klopoly linanso
we (dtugi)_

I

Modernlzacji Rolnlctwa Michal WOJ

lednym ze spolkan, w kt6rym
uczestniczylem, pracownicy ia
dali wr~ez od wladz wOjew6dz
klch nieodptatnego przekazania
zakladu panu Bani. Zaklad magi
zmienic wlasciciela tylko na
podstawie rozwiqzan zgodnych
z prawem. Gdy sytuacja zakla·
du zblizyla sitil do slanu upad
losei, owczesny wojewoda po
stawil zaklad w stan likwidacji.
W formule likwidacyjnej zostal
przElprowadzony proces pl)lWaty
zaCJI poprzez sprzedai: zakladu.
Dzj~ki tej formule pracownlCY mo
gli uzyskac zalegle pobory oraz
odprawy, natomiast ZUS I UrzCl,d
SkarbOl'\IY zaleg!e podatkl. W wy
niku sprzedaiy. po splacenlu dlu
g6w, pozostala kwota ok. 4 mid
zlotych, kt6ra zostata przekazana
do budietu panstwa.
Przetarg zwiqzany z zaku
pem zak!adu wygrata firma Ba
met pana Bani. Jednym z ele
mentaw, ktore wptyn~ly na pod
J~c'e przez likwldatora takiej de
cyzji bylo stanowisko zalogi za
kladu, kt6ra to. w liscie otwartym
skierowanym dowojewody. pro
sila, aby nowym wlascicielem
zakladu zostal pan Bania. Nie
stety, bardzo wlelu pracowni
kow, kt6rzy ten list podpisywali.
zapomnialo 0 tym fakcie. I dzis.
gdy krytykuja. przeprowadzon~
prywatyzacj~ zakladu, d()brze
byloby, aby przypomnieli sobie,
ii byli aktywny i wsp61ucze
stnikami podj~tej decyzji przez
6wczesnego lik\."idaiora zakla·
duo

ran Bania opiacil calC} wyne·
gocjowanq kwotli! za zaklad i tra
gedia. lego czlowieka byl upa·
dek jego firmy, kt6ra kladala
i~ z kliku zaklad6w funkcjonu
jqcych na (erenie calego kraJu.
Red. DZIS patrzy Pan na spra
wy Nasielska z pewnego dys·
tansu. Na jakle problemy clicial
by Pan zwrocic uwag~ obe
cnych wladz miasta?
M.W. Sqdz~. ze na)wai:nie]
szym problemem dla mleszkan
cow Nasielska Jest problem ryn·
ku pracy. IN zwiqzku z tym
wszystkie dzialanla zwiqzane z
tworzeniem rynku praey winny
bye priorytetem dla wladz Gmi
ny, Nie da si~ stworzyc nowych
zaklad6w bez zabezpieczenia
niezbedneJ infrastruktury techni
cznej. Wodociagi. telefony I do
step do energii jui: posiadamy.
Pi~tq achiliesowq jest brak ka
nalizacii, Dlatego najwainiej
szym zadaniem jest budowa
oczyszczalnl sciek6w oraz za
kladu unieszkodliwiania odpa
dow stalych. Sq to dwie inwes·
tycje, na ktal)'ch obec e wladze
Gminy winny sil;l skupic. Na ieh
realizacje niezb~dne bt;?dzie z
pewnosciCj zaciCjgniecie kredy'
tow Ilakq decyzj~ trzeba bedzie
podjqe.
Red. Czy w tych sprawach
wladze mlasta mogq liczyc na
Jakqs torm? pomocy ze strony
kierowanei przez Pan a instytu
CJl?

MW. Gmlna Nasielsk jako
gmina 0 charaklerze rolniczym
od lat korzysta z moiliwosei
wsparcia finansowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Dzi~ki operatywnos
ci poprzedniego i obecnego
burmistrza Gmina wykorzystuje
pomoc, jakiej moze udzielac
Agencja. Jej wielkose zarnyka
sie kwota ponad 15 miliard6w
starych zlolych. Dla por6wna
nia, w tym samym czasie Gmi
na ZakroGzym wykorzystala 0
zlotych.
Red. Wasza Agencja zostala
wyznaczona jako agencja plat
nlcza i wdroieniowa dla fundu
szu SAPARD zwia.zanego z re
strukturyzacjCj obszar6w wiej
skich. Czy fundusz ten bedzie
dostf;lpny tak.i:e dla Gminy Na
sielsk?
M.W. Sqdzt;?, ie tak i ie dzi~ki
temu funduszowi moina bedzie
kontynuowac budow~ infrastru
ktury wiejskiej w skali nie mniej
szej nii: bylo to do tej pol)'.
Red. Czy Europa zaczeka na
Nasielsk?
M.W. Sqdz~, ze czekac nie
musi. bowiem decyzja 0 przy·
stqpieniu do Unii Europejskiej I
podjt;te w tym kierunku dziala
nia sprawiaj(J. ie dys an mie
dzy Europa a naszym krajem. w
lym i naszym miastem, zdecy
dowanie si~ zmniejszyl I bt;?dzie
sit;? zmniejszal.
Red. Dziekujemy za rozmo
wt;?

Nie b~d~ przypominal, ja
kie znaczenie ma zielen dla
prawidlowego funkcjonowa
nia calego srodowiska przy
rodniczego -w tylll i dla cz10
wieka. Na ogol jestesilly bar
dzo wyczuleni na wszelkie
dzialania majqce na celu
zmniejszenie jej ilosci.
Szczeg61nle zywo reaguje
my, gdy wycinane s<j drze
W3. I slusznle. Dba/osc 05ro
dowisko naturalne to podsta
wowy obowiqzek kazdego
obywatela. Trzeba jednak
pamili'tac, ze czasami usu
wanie niekt6rych drzew jest
wyrazem troski 0 srodowi
sko. Szczeg61nie wtedy rna
to miejsce, gdy sCj to drzewa
chore lub zagrazajCj nasze
mu bezpieczenstwu
BiorC\c pod uwag~ wszy-

stkie aspekty zwiqzane z
ochronCj srodowiska wladze
parislwa wydaly szereg
aktow prawnych reg ulujq
cych szczegolowo zasady
gospodarki drzewostanem.
Jednq z podstawowych za
sad jest ta, ze wszystkie jed
nostki organizacyjne i osoby
fizyczne zobowiqzane SCj do
utrzymania we wlasciwym
stanie drzew i krzewow ras
nqcych na Llzytkowanych
przez nieh nieruchomos
ciach, a usuni~eie drzew lub
krzew6w maze naslClpic tyl
ko za zezwoleniem organu
gminy, ezyli, w naszym wy
padku, Burmistrza. Brak zez
wolenia spowoduje naloze
nie wysokich kar.

Sq jednak przypadki, gdy
na usunil;Jcie drzew lub krze
w6w nie jest wymagane zez
wolenie organu administracji
samorzqdowej. Na przyklad
mozemy bez zezwolenia
usunCjc krzewy i drzewa
owocowe, krzewy i drzewa
sadzone na plan acjach oraz
te. kt6rych wiek nie przekra
cza 5 lat (w niektorych wy
padkach, gdy nle przekracza
30 lat).
Jezeli chceilly usunqc in
ne krzewy lub drzewa nil. wy
mienione powyzej, a nawst
wtedy, gdy mamy pewne
wqtpliwosci, winnismy si~
udac do Urzl;ldu Miejskiego.
W imieniu Burmistrza sprawy
te zalatwia pan Andrzej La
socki. Ma on w tym kierunku
merytoryczne przygotowa

nie, a przy tym i wieloletnie
doswiadczenie. Udzieli nam
szczeg610wyeh inlormacji.
pomoze rozwiac wqtpliwosci
i w wypadkach uzasadnio
nych uzyskac odpowiednie
zezwolenie. Pami('Jtajmy jed
nak, ze 0 wydanie zezwole
nia na usuni!;!cie zieleni z te
renu nieruehomosci moze
si~ ubiegac wylqcznie w/as
ciciel lub uzytkownik nieru
chomosci.
Nasz Urzqd dba 0 to, aby
ilosc zieleni w gminie nie
ulegla zmniejszeniu. Deey
zje 0 wyciE;'ciu drzew i krze
wow byly uwarunkowane na
sadzeniami tei samej ilosei
drzew lub krzewow. Bur
mistrz nie podpisal zadnej

decyzji, kt6ra by tego wymo
gu ni uwzg ~dniala.
Bardzo cZl?sto obserwuje-

c) zagrazajCjce bezpie
czenstwu ruchu na drodze.
Plany takie Sq uzgadniane

my wycinanie drzew przy
drogach i to nas bulwersuje.
Informujt1 wiE;C, ze jesli robiCj
to osoby z upowaznienia za
rzqdcy drogi (wojew6dzkieJ,
powiatowej, gminnej), to jest
to zgodne z prawem. Na za
rzqdcy drogi ciqzy wr~cz obo
wiqzek dbania 0 zielen przy
droznq i w zwiqzku z tym musi
on przygotowywac takZe plan
wyrl;)bu drzew i krzewow z pa
sa drogowego. P an taki obej
Inuje drzewa i krzewy:
a) uniemozliwiajqce 010
dernizacj~ dragi i obiekt6w
mostowych.
b) obumarle lub znajdujq
ce si~ w stanie prowadzqcym
do zamarcia,

z odpowiednimi sluzbami
zajmujCjcymi sil? ochronq
srodowiska.
I na koniec krolka informa
cja, ktora moze zapobiec
klotniom sCjsiedzkim. OlOdzi
o drzewa rosnqce luz przy
granicy dzialek. Ot62: wlascl
ciel gruntu mOle obciqc ko
rzenie i gaj~zie, kt6re z dzial
ki sqsiada znalazly si~ na je
go nieruchomosci. Moze na
wet zebrac owoce z tych ga
I~zi. Jest jednak bardzo waz
ny warunek wczesniej nale
zy wyznaczyc sqsiadowi ad
powiedni termin do ich usu·
nil1lcia.
Wynotowal AZ.

PrzewodnicZClcemu Rady Miasta i Gminy
w Nasielsku

Grzegorzowi Duchnowskiemu
wyrazy

gh;~bokiego wsp61czucia

z powodu smierci

CORKI
sklada Zarz<ld Miejski

Panu Grzegorzowi Duchnowskiemu
PrzewodniczCjcemu Rady w Nasielsku
wyrazy s2czerego wsp61czucia
z powodu smierei

CORKI
sklada Aedakcja Zycia Nasielska

ABSOLWENCI KLAS VIII
Dyrekcja Zespolu Szk6! Zawodowyci w Nasielsku oglasza w roku
szkolnym 2000/2001 nab6r do klas pierwszych 0 specjalnosciach:
ZASADNlCZA SZKOl:..A ZAWODOWA
przygotowuje do zdobycia kwalifikacji w kiasach wielozawodo·
wych w zawodach m.in.: stolarz, kelner, mechanik pojazd6w samo
chodowych, fryzjer, lakiernik, blacharz samochodowy. eleklrome
chanik samochodowy, sprzedawc3.
Uwaga:
Uczniowie klas wielozawodowych zajlilcia z na ki zawodu orga
nizujq we wlasnym zakresie.
Wymagane dokumenty:
1. f;lodanie 0 przyj~cie do szkoly.
2. Swiedectwo Ukonczenia szkoly podstawowej.
3. Karta zdrowia wraz z karta szczepierl.
4. 3 fotografie.
lIECEUM EKONOMICZNE
o specjalnosci
Technik Ekonomista
L1CEUM HANDLOWE
o speCjalnoscl - Technik Handlowiec
AbsolwenCI tych specjalnosci zdobywaja umiejfi!tnosci m.in.:
1) obsluga komputera,
2\ pisanie na maszynie,
3) obsluga fa su i kserokopiarki.
Blild q mogli podejmowac zatrudnienie w r6znyd\ kom6rkacll
organizacyjnych lyeh podmiot6w.
t·,.1og q uruchamiac, organizowac i prowadzic dzia!alnosc wlasnej
firmy handlowej.
Dokumenty nalezy skladac w .,Sekretariacie Szkoly"
05-190 Nasietsk. ul. Lipowa 10
Przyjdi. po szezegolowe informaCje do Sekretarialu Szkoly czyn
nego codziennie 0 godz. 8.00-15.00
Zadzwon leI. 691·25·85, fax 691-25-85.

AVON
Cosmetics Polska

SWIAT PI4UNA
• niepowtarzalna okazja obejrzenia pelnej oferty kosmetykow,
• pokazy makijaiu,
• porady kosmetyczne,
• bezp!atne katalogi,
• konkursy z cennymi nagrodami.
• akcja Wielka Karnpania Zycia.
Wkr6rce w kinie Niwa,

Nasielski Osrodek Kultury
informuje,
ie 12 kwietnia br.
odb~dCl si~

Liceum Og61noksztatcClce
im. Jarostawa Iwaszkiewicza
05-190 Nasielsk, ul. Starzynskiego 10
tel.: 691 23 13
informuje wszystkich zainteresowanych uczni6w konczCjcych
szkoly podstawowe, IZ od 15 marca rozpoczyna nabor do klas
pierwszych.
Przysziym lIczniom proponujemy:
- nowe oryginalne profile nauczania;
• Iingwistyczny (w trzech jt;?zykach obeycl1 nowozytnych),
• biologiczno-chemiczny (z programem ochrony srodov'liska),
• matematyczno-geograficzny (z przygotowaniem do studlOw 0
kierunkach scislych i ekonomicznycll),
- poszerzone programy nauczania przedmiot6w stanowiCl
cych autorskie sciezki edukacyjne:
• humanistycznq (z elementami kultury iacinskiej, filozofii oraz
sztuki),
• prawno-obywatelsk~ (uwzglf,ldnlaJC1ca problematyk~ samorzq
dow,,!),
• multimedialnq (wspieraiqcq profile nauczania),
- innowacyjnq organizacj~zaj~c lekcyjnych i pozalekcyjnych
(wyk/ady i zaliczenia zaj~c),
- moiliwosc nawiijzania w przyszlosci bliskich kontakt6w z
wyzszymi uczelniami wsp6/pracujqcymi z liceum,
- rodzinnq, zyczliwq atmosfer~ szkolnq oraz lroskliwq opiek~
wyc howawc6w,
Szczeg610wych informacji udziela sekretarial w godz. 8.00- 6.00.
Tel. (0-23) 69 12313.
Wszystkich zainteresowanych na~zq olertc! zapraszamy do lice
um w dniu 15 kWletnla br na .,DZIEN OTWARTY"

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM DWORZE MAZ.
FillA W NASIELSKU
Wydziat Architektury i Budownictwa
informuje, ze w dniu 9.03.2000 r. zostala wydana decyzja Nr
22/2000 (znak - ABFN. 7351-2 /2000) pozwolenla na budowf2
dOlycZqCa

modernizacji drogi powiatowej nr 01622 i 07756

POMIECHOWEK - NASIELSK
w istnieji,1cym pasie drogowym 0 ICjcz lej dtugosci 11,440 km (w
tym: 8,68 km - teren gminy Nasielsk, 2,76 km - teren gminy Pomie
ch6wek).
Z dokurnentacjq dotyczqCq powyzszego zadania inweslycyjnego
moina zapoznac sil;) w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku
(sledzibCl w UrzliJdzie MieJsk1rT1 w Naslelsku - pok. nr 5) w godz. 8-15.
Od powyzszej decyzji sluzy slronom odwolanie do Wojewody
Mazowieckiego w Warszawie za posrednictwem tutejszego Wydzia
lu (Nasielsk, ul. Kitirisklego 10 - pok. nr 5 - parter) w telllinic 14 dni
od daly ukazania SfE;! ogloszenia.

ZAKtAD POGRZEBOWY

W kinie Niwa

gminne eliminacje

Konkursu Recytatorskiego
"Warszawska Syrena"
Blizsze informaCje i regularnin we wszystkictJ szkolach.

Wszystkim mieszkancoi'n miasta i grniny.ktorzyofiarowali
chobby symboliczny grosz na VIIl Final Wielkiej Orkiestry Swi q
tectnej POfTlocy, ktory zostal przekazany na ,.ratowanie zycia
dzieci z chorobami nerek", prag/l~ serdecznie podz[~kowac.
Wielkie dzi~ki
Wolontariusz
Wielkiej Orkiestry Swiqtecznej Pomocy
Daniel Beltowski i przyjaciele

Wlodzirnierz Ostrowski
ul. ZWirki i Wigury 1
oferuje:
trumny, znieze, wier'lce, wiClzanki
oraz
przew6z karawanem na caly kraj.

Ogtoszenie drobne
2 pokoje (44 m 2) M-3 wlas
nosciowe na osiedlu Starzyri·
skiego zamienir; na 3-pokojowe.

Wiadomosc: tel 69 30 351 po
1600
Wynajmif2 mieszkanie, tel. 69
30-053.

.

ZYICI~ ~.L\.SI~L, I\.L\.. ('C.J',,"()m~t\.H)

SAt\.\OPL"IlIJ 'C,HIr"'M-";'U)

Krzyzowka nr 3/2000
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Poziomo:
A· przezywasz go b~d<lc zdenerwowany; bialko biokatallz31ur II
B . w polowie gol( /I C - szybki taniec latynoamerykanski: pa .stwo
ned Nilem II D - w przyslowiu - nosil wod~ dop6ki mu si~ ucho nie
urwa/o II E - staropolska miara ziemi - najmniejsza rednoslka; do
zbierania dalk6w w kosciele II F . inaczej: przymierze, umowa; unlk
w pi!ce noi:nej II G . tid nim piszesz; silacz, oSI!ek /1 H . np.:
cilorobowy 10 gorqczka II . ba/agan, nieporzqdek; mebel skrzyniowy
z szufladkami II J . zesp6J Marka Grechuty 11K- popularna gra
karciana; jest w tea rze /1 L - przerwa w produkcji Ij l - narzfi!dzie
rzeibiarza; bog lzraela 11M- rnaly kana! II 1\1 . zdrewniale pnqcze
drzew Iropikalnych: dusznica bolesna.
Pionowo:
1 . nalewka na kaszel; m~ska modelka 112- imili' Trojanowskiej 
piosenkarki /I 3 - U Gzlowieka i na diwigu; inaczej - kasza 114- na
niej stawlasz dam II 5 - pochylosc dachu; niewzruszona podstawa,
tundament I; 6 - inaczej - pil1knosc, krasa II 7 - przechowalnia dla
bobas6w; przeciwienstwo g6r II 8 - popularnie ·16dka, zaglowka II
9 - na niej lata lotniarz; uroczysle przYjfi!cle po siubie Ii 10 - InaCZ8j
. doza, porcja jill - rezultat. wynik; nigdy nie wybrala sie za morze
II 12 . jednomyslna decyzja II 13 . masz go w lokciu, palcach I
kola ach 1/ 14 - nagi portret; kwadra ksiezyca 1115· Jednoslka miary
(dlugosc); zieJone wiosenne warzywo; skusila Adama
ROZWlqZaniem krzyzowki bedzie haslo wypisane Z diagramu z
kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu.
Rozwiqzania prosimy nadsylac na adres Redakcjl do dnia

8.04.2000.
Rozwiqzaniem krzyzowkl z Nr-u 212000 "Zycia Naslelska" byla
sentencja laciriska ,,0 tempora 0 mores". Nagrode niespodziankfi)
wylosowal pan Krzyszlof Pilat l Warszawy.
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17·19.03.
.. Prawo ojca" sensacYJny. prod. polskiej gOdz. 17.00.
"Sz6sty zmysl" psycl'lologlczny, prod. USA godz. "19.00.
24-26.03
,,4agubione serca" psychologiczny prod. USA. godz. 17.00.
"Swiat to za malo" kryminalny, prod. USA godz. 19.00.
31.03.-02.04.
"Pociqg iycia" komedia, prod. francuskleJ. godz. 17.00.
"IX wrota" thriller, prod. francusko-hiszpariskiej. godz. 19.00.
04-06.04.
,.Toy story-2" przygodowy dJa dzieci, prod. USA godz. 17.00.
05-09.04.
.,To my" psychologiczny prod. polskiej (05 i 06.04. godz. 19.00,
07 -09.04. godz. 17.00).
07-0904.
.,Prosta historia" psychologiczny, prod. USA-FranCia. godz.
19.00.
.. Prawo ojca". Film sensacyjny. Bohaterem jest mfilzczyzna kta
rego kilkunastoletnia corka zostala zgwalcona, zas sprawcy mlmo
oczywistydl dowod6w - pozoslqjq na 1'101 osei. Gjeiee, byly kierow·
ca rajdowy, postanawia sam wymierzyc sprawiedliw05c. Rezyseria
Marek f~ondrat. Wystt;lpuJi:l Marek Kondrat, Nina Roguz, Szymon
Bobrowski, Piotr Machaliea. Cz~s. ~rojekCJI 87 min.
"Sz6sty zmysl". Psychiatra zostaje postrzelony przez swojego
bylego pacjenla. W Jakis czas po tym wydarzeniu byla ofiara zama
chu kontynuuje swojq praeF,l, Spotyka chlopca obdarzonego niezwy
klymi wlasclwosciami parapsychologicznymi. Lekarz pr6buje mu
pomoe. Ret. M. Night Syarnalan, wyst~pujq Bruce Willis, Joel
Osment, Toni Collette, Olivia W~li~r.ns. Czas projekcji 107 min.
"Zagubione serca". Policjant z Nowego Jorku wiedzie szezfils1i
we zycie u boku swej zony. Pewnego dnia kobieta ginie wwypadku
lotniczym. Mqz odkrywa ie ]ego zona byla w sarnoloeie z kochan
kiem. Rezyseria Sydney Pollack. Wystfilpujq: Harrison Ford, Kristin
Scott Thomas, Peter Coyote. C:~s. projekcji 133 min.
..Swiat to za malo". Odkrycie olbrzymich pok!ad6w ropy naftowej
pod dnem Morza Kaspijskiego wywoluje bezwzglfildnq walkfil kon
cernaw nattowych 0 prawo do eksploatacji z!oz. Kiedy w zamachu
glnie szef zachodnioeuropejskiej korporacji paliwowej, bry yjski wy
wiad postanawia wys!ac 1'1 rejan Kaukazu swojego najlepszego
agenla -007. Bond odkrywa ie slawk<j Jest nie Iylko dOSll;lP do ropy,
ale r6wniez mi~dzynarodowy przemyt pllJlonu i broni atornowej.
Kto' chce przejqc kontrolfil nad swiatem. Rei.. Michael Apted, wyst.:
Pierce Broshan, Sophie Marceau, Denise Richards. Czas projekcji
110min.
.. Pocict9 Zycia" Komedia wojenna ktoreJ akcja toczy sil'; podczas
II wojrw swiatowej 1'1 Europie Wschodnrej. Niernieckie wladze oku
pacYJne deportujq ludnosc zydowskq do oboz6w koncenlraeyjnych.
Mieszkancy malego miasteczka kupujq lokomolyw~ i wagony kole
jowe, aby pozorujClC transpon aresztant6w wyrwac sifil na woln056.
Rezyseria Radu Mihaileanu, muzyka Goran Bregovic wystl';pujq:
Lionel Abelanski, Rufus, Clement Harari.
Czas projekcj' 101 min.
,.

..

,.1 X wrota". Mlody czlowiek jest bi bliog ralem -rzeczoznawcq. Pra
cuje Jako doradca nowojorskich antykwariuszy. Pewnego dnia olrzy
muje zlecenie specjalne: rna sprawdzi6 autentyczn05c kSlqzki wy
danej 1'1 XVII wieku, zleceniodawca IGka Sl~ falszerstwa. KsiCjzka
jest podr~cznikiem demonologii. Rezyseria Roman Polallski, muzy
ka Wojciech Kilar, wyst~pujCl: Johnny Deep, Frank LangelJa, ena
A!in, Barbara Jefford. Czas proj~~cji 127 11M.
"Toy story"- Film animowany, konlynuacja opowiesci sprzed
kilku lal, zrealizowanej tecllnikq komputerowq. Akcja toczy si~ 1'1
domu chlopca, jego zabawki zyjq wlasnym i.yciem. Jedna z figurek,
kowboj zostaje uszkodzona_ Wlasciciele postanawiajCj si~ jei poz
bye. Ostatecznie kowboj trafia na wyprzedaz rzeczy uzywanych
Czas projekcji 93 mln_
"To my". Film sensacyjno-obyczajowy dla mlodzieiy. Jest to
historia grupy ucznJow. kt6rzy niebawem majq zdawac matur(;l
Niesmiala dziewezyna kocha si~ 1'1 koledze, klary jest nieoficjalnym

przyw6dcq calej klasy. Ale chtopak rna kiepskie stopnie, boi i~ 0
wyniki swego egzaminu dojrzalosci. Reiyseria Waldemar Szarek,
,.wystfilpujq Ratal Cieszynski, Marta D<jbrowa, Bronislaw Wrocla
wski. Czas projekcji 94 min.
"Prosta hisloria". Film psychologiczny. Stary farmer postanawia
odwiedzic chorego brala. z kl6rym gniewal sifil od dZlesiEilclu lat.
Wyrusza 1'1 podr6z do miejscowosci odleglej 0 300 mil. Jego srod
kiem lokomocji jest maly traktor z przyczepq. Rezyseria David
Lynch, wyst~pujq: Ridlard Farnsworth. Sissy Spacek, Jane Heitz_
Czas projekcji 111 min.
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Komisariat Policji - tel. 997, Nasielsk 691-22-07,691-23-77
Ocllotnicza Straz Pozarna - tel. 998, Nasielsk 691-22-88
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999, Nasielsk 693-09-99
Pogotowie Gazowe -leI. 691-22-22
Pogotowle Energetyczne Nasielsk - lei. 691-24-21 (po
godz. 15.00 Plonsk - tel. 662-26-45)
Pogotowie WodociClgowe Nasielsk - tel. 691-24-96
Pogotowie Ratunkowe wraz z ambulatarium dyzuruje ca
iodobowo w budynku Przychodni przy ul Sporlowej w Nasiel
sku.

"Pomaranczowa linia"
Telefon zautania dla os6b z problemami alkoholowymi
czynny: wlorek - 16.00-20.00, sroda: 12.00-16.00, tel. 69-30
250.

Dyiury Aptek
Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilinskiego czynna codziennie
wgodz. 8.00·18.00, w soboty 1'1 godz. 8.00-16.00, w niedziele
i swi~ta w godz. 10.00-13.00 dyzuruje w dniach
13-19.03.,27-29.03. i 7-24.04.
Apteka "Arnika", ul. Rynek czynna codziennie w godz
8.00-17.00. w10rki i piqtki w godz_ 7.30-17.00. w soboty w
godz. 8.00-16.00, 1'1 niedziele I swi~ta w godz. 10.00-13.00.
dyzuruje w dniach:
6-12.03., 20-26.03., 30.03-6.04.

Stacja Opieki - Centrum iel~gniarstwa
Rodzinnego
"Caritas" Diecezji P'ockiej
Gabinel zabiegowy W ,.Starej Plebanii", ul. Zwirki i Wigury
5 tel. 693-14-28, Gzynny jest od poniedzialku do piqtku 1'1
gadz_ 7.30-19.00. W sabaty, niedziele i swi~ta czynny jest w
godz. 8.00-10.00 i 16.00-18.00

Telekomunikacja Polska
Rozm6wnica T.P.S.A. czynna jest w dni powszednie i W
pracujqce saboty w godz. 7.00-21.00. W walne soboty w
godz. 8.00-14.00. W niedziele w godz. 9.00-11.00.

Poczta Polska
Urzqd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest w dni powszednie

i w pracujc:jCe saboty w godz. 8.00-18.00. W soboty w godz.
8.00-13.00. W niedziele urzCjd pocztowy jest nieczynny.

ZAPRASZAMY DO HURTC)\lV II
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- ar . spozywcze
godziny otwarcia: pon. - pt. 6 00 -16 00
sobota 6 00 -14 00

Nasielsk, ul. P.O.W. 10
tel. 0-604 395 733
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Wyrob

C K R 1-Bozena i Witold
Kamelscy

06-1 ~O Winnica

BnJRO
RACHUNKOWE
.%l{Z/?/2C/'

@-chttJrJ/fcz/

Nasielsk, ul.Plo ' ska 43
tel/fax (0-23) 693 17 53 0-602 196 717
dom. (0-23) 693 11 36
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TYMM'E)SCU~ ' ~

SI<ONCZYl:Y 51 ~

/d. :~;.. · .. ~
REI<LAMY
~ It ;1.
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Nasielsk, ul. Kili nskiego 25
tel. 0-604 11.6 497
tel. (0-23) 691. 22 70 ( po 1.7-tej )

Uwaga ! W~zystkie ogloszenia (zarowno drobne jak i powierzchniowe ) nalezy
/
zamawiac wredakcji pi~ma:
t

.,

KINO "NIWA" OS-lqO Nasiehk,uI.Ko~ciuszki

12 tel./fax

(O-23)bql 23 43

ATERIAlY
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CEMENT, 1IIAPNO,PUSTAKI
CEGl:A Kli NKI EROWA
ST~ROPIAN. STVROSUPREMA
WEl:NA MINERALNA. PAPA
OTWORV I OSCIEZNICE

RO DIY ZIEMksj»
USlUGITRANSPORTOVW~
JeUz

, Tatro

Kazimierz Plomiliski

AWOZY SZ UCZN

Piasek, iwir, pospolka, WykOpy, niwelacja
tereDU, WYWDl ziemi, gruzu, przeciski itp.

Nosielsk, ul.Nowa Wies 27, tel. 691 2892

Nasielsk, ul. Krupka 19, tel. 6912433
0-602 13,1
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* Sprzedam dzialk? budowlanq, uzbrojonq

na osiedlu KR UPKJ, tel. 69-12-266.
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NAS.IELSK

.

PPiMUliKB "INSTAL"
05-190 Nasielsk ul.SiKorshego I

tel.(O-23)6912261 do]
email: lnslal-n@inslo!-nasie/sk.pl

vvykononie i montai :

. instalacji klimalyzacYinych
- wodnych, srzewczycli, kane
• konstrukcll slalowycti ild.
Bryfyiska
Firma

• Sprzedam dzialk? budowfanq z rozpOcz?{q
budOWq w Nasielsku, ul.Le 'na.
tel. (0-23) 693 04 03. 693 13 12 (po 16-(ej).
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POiVCZEK W DOMU K ENTA
.,. got6wka wciqgu 48 godzin dogodny system splat
~ bez iyranl6w tel. 0-604 679 977
t

(0-23) 691
(0-23) 691

28 51
22 82

1

,

.

Pilka noina
Rozpocz~la sili! runda wio
senna IV ligi pilkarskiej, w kl6rej
wysll;puje clruz.yna nasielskiego
Zbika. Pilkarska karuzela ruszv
fa na dobre, dobrze tez wystar
towali nasi pilkane. Po zinlO
wym przygotowaniu i rozegra
niu kilku spotkan kontrolnych,
przyszla kolei na mecze mi
strzowskie.
Najpierw rozegrano :calegly
mecz z jesreni z Molor~m Luba
wa, w kt6rym pilkarze Zbika od
niesli przekonywuj<jce zwyci~-

Brydi sportowy

slwo 4:0, co dalo im awans na
piqlCj pozycj~ w tabeli. Bramki w
lym meczu zdobyll: DCjbrowski 
2, Muzinski i Markiewicz po 1.
W nas1rrpnym meczu z Tl;!CZq
Plonsk znow wysokie zwycil;!stwo
5:1, a !upem bramkowym podzie
lili si€,': Macias 2, Muzinski, Mar·
kiewicz i Szymanski po 1.
Kolejne zwyciE;stwo \0 rnecz 0
Puc~lar Polski na szczeb:u woje
wodzkim z Gladiatorem Slosze
wo 5:1. Bramki zdobyli: DCjbro
wski - 3, Prusinowski J. - 2.

W slyczniu i lutym br. odbyly sili! kolejne turnieje par w brydzu
sportDwym, kt6rych organizatorem jest klub "Sparta'. 28 stycznla
odbyl si~ "Turniej zimowy", w ktorym wystartowaio osiern par.
Oto wyniki:
1. Stanislaw Sotowicz - Pawe{ Wroblewski - 84 pkt (66,7%)
2. Piotr Kowalski - Grzegorz Now!liski - 76 pkl (60,3%).
3. Janusz Czyzewski - Janusz Muzal - 70 pkl (55,6%).
4. Maciej Osillski - Wojciecll Zaciewski - 64 pkt (50,8%).
5. Teodor Brodowski - Marek R~becki ·60 pkt (47.7%).
6. Tadeusz Czeremuzynskl- Grzegorz Kosewski - 58 pkt (46.0%).
Tadeusz G<jsiorowski - Dariusz Wydra - 58 pkt (46,0%).
8_ Adam Banasiuk· Lech Slubowskl 34 pkt (27,0%)
a 25 lutego .,Turniej Karnawalowy'.
Wyniki:
1. Stanislaw Solowicz - Pawe! Wroblewski· 104 pkt (72,2%).
2. Piotr Kowalski - Grze90rz Nowinski - 84 pkt \58,3%).
3, Tadeusz Czerernuzynskr - Teodor Brodowski - 82 pkt (56.9%).
4. J6zef Klasicki - Maciel Qsinski - 79 pkt (54.9%).
5. Adam Banasiuk - Lech Siubowski - 63 pkt (43,8%).
Janusz Czyzewski - Marek RE;becki - 63 pkt (43,8%)
7. Krzy~ztol Michnowski· Piolr Turek - 60 pk (41,7%).
8. Wojc1ech Zaciewski - Andrzej Zuliriski - 59 pkt (41,0%).
9. Grzegorz Kosews i-Janusz Muzal - 54 pkt (37.5%).

Terminarz meczy Zbika
na stadionie w Nasielsku
1. Zbik - T~cza Pionsk 
11.03..2000 godz. 15.00 (sobota).
2. Zbik - Sparta Augustow 
25.03..2000 godz. 15.00 (sobota).
3. Zbik - Rolimpek D. Mr8sto 
08.04.2000 godz. 15.00 (sobo·

tal·

.

4. Zbik - Hutnik W-wa 22.04.2000 godz_ 16.00 (sobo
la) . .
5_ Zbik - Hetman Bialystok 
03.05_2000 godz. 16.00 (sm
da).

6. Zbik - Wicher Pogon
13.05.2000 godz. 16.00 (sobo
ta). .
7. Zbik - KS Piaseczno 
20.05.2000 godz. 17.00 (sobo
ta). .
8. Zbik - Slomil II Olsztyn 
03.06.2000 godz. 17.00 (sobo
la).
9. Zbik - KS Lomiankl 
10.06.2000 godz. 17.00 (sobo
ta).

Uzupelnienie do Protokolu
z przeprowadzonej zbi6rki
pUblicznej na terenie gminy
Nasielsk przez czlonk6w osp
w Cieksynie
z dnia 25.11.1990 r.
W powyiszym protokole pomini~to wies Malczyn,
kl6rej mieszkancy w czasie zbi6rki publicznej przeka
zali na rzacz odbudowy straznicy oSP w Cieksynie
kwoti;l 175 zl. Ponadto Jednostka Ochotniczej Straiy
Pozarnej w Leoncinie powiat Nowy Owor Mazowiecki
przekazata na rzecz odbudowy straznicy kwotE;l200 zL
Za powyisze niedociqgnililcia Zarzqd Ochotniczej
Straiy Poiarnej w Cieksynie serdecznie przeprasza
mieszkancow wsi Malczyn oraz serdecznle dzj~kuje
ofiarodawcom i sponsorom.
Nasze konto Bankowe jest nadal otwarte

Bank Spotdzielczy Nasielsk

82260008-332·27006·1
ZarzCjd OSP w Cieksynie

aNA

Klub sportowu "Sparta" zglosil druzyn~ brudi.owCl do rozgrywek
Iigowych, w ktorej Y.'Ysl~powac b?d q :
1. Teodor Brodowski, 2. Plolr Kowalski. 3. Krzyszlof Michnowskl,
4. Grzegorz Nowinski. 5. Marek R?becki. 6. Stanislaw Sotowicz, 7.
Pawet Wroblewski.

o Puchar Burmistrza
W dniach 26
27.02.2000 r.
na hali sporto
wej w Nasiel
sku, rozegrano
halowy turniej
piiki oznej 0
Puchar Burrni
slrza Nasiel
ska_ Startowalo
7 druzyn po
dzielonycll na
dwie grupy:
Grupa A
Bellast - CruZwycl'\lska druzyna RED BULLS
zeiro 1-2, Lesna
- Warszwranka
1-0, Belfast 
05 miejsce
Lesna 0·2. Cruzeiro - Warsz
Belfast - Sportowa 1·1
wianka 2-1, Belfast - Warsza
(4-2 k.).
wianka 3-0. Lesna - Cruzeiro
1-2.
1. Cruzeiro 9 pkl 6-3, 2. Lesna
Poltinaly
6 pkt 4-2, 3. Belfast 3 pkt 4-4, 4_
Red Bulls - Cruzeiro 5-1, Man
Warszwianka 0 pkt 1-6.
hattan - Lesna 2-2 (4-3 k.).
Grupa B
Red Bulls - Manhattan 2·3,
Sporlowa - Manhattan 1-0, Red
Bulls - Sportowa 1-0.
1. Manilattan 3 pkt 3-3,2 Fled
Bulls 3 pkt 3-3, 3. Sportowa 3 pkt
1-1.

03 miejsce
Cruzeiro - Lesna 2-0.

Final
Red Bull - Manhattan 6-3
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