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Wieezorem 29 rnarca w No
wej Wronie na skutek eksplozjl
poeisku prawdopodobnie polo
stalost po II wojnie swiatow8J
zgin~o na miejscu dw6ch Clllo
pe6w w wleku 13 i 14 lal, a trzed
ieh r6wiesnik zmarl kilka dni po
lem w szpitalu. Znaleziony po
cisk chlopcy pr6bowali rozbroi6
w stodole. Zabawa ta dla trzech
zakonczyla si~ Iragieznie. nato
mlast czwany z nich - pi~ciola
lek, k16ry w tym ezasie przeby
wal poza stodolq zostal ranny i
przebywa w szpitalu.
Szezeg610we sledztwo w lej
sprawie prowadzone pod nad
zorem Prokuratury pozwoli
wkr6tce blizeJ wyjasnic okolicz
nosei lej lragedii, 0 ezym powia

domimy ezytelnik6w w nastfi)'
pnym numerze.
Tragedla wstrzqsn~la calq
gminCl_ Skulki wOJny dajq znac 0
sobie do dzlsiaj. Ginf;)ly i ginCj
nleWlnne dzieci, k are z Cleka
wosci i przez nieswiadomosc
placCl zyciem. Ziemia w wielu
mieJseacl', kryJe jeszcze w soble
tq strasznq bron.
Apelujemy do rodzic6w. na
LJczyeieli i ludzi starszych 
ostrzegajmy dzieci przed kryjq
cym SIE;l w ziemi niebezpieczen
slwie_
Apeluj my do dzieci - bCldide
rozwazni i ostrazni. Powlada
mlaJcle slarszych 0 kazdym,
nieznanym i podejrzanym zna
lezlsku.

Powiatowe obchody 60. rocznicy zbrodni
katynskiej

oo
W pop zednich dwoch nume
rach "Zycia Naslelska" infor·
mowalismy 0 powolaniu powia
towego komitetu obellOd6w
trzech waznych rocznlC przypa
dajacych w roku biezqcym. UfO
czystosci zwiqzane z pierwszCj Z
nich -60. rocznlcC\ zbrodni ka
tynskiej odbyly sir; 7.kwletnia w
Nowym Dworze Maz. leh miej
scem byl koscl61 parafialny pod
wezwaniem Sow. Michala Archa
niola. W swiCjlyni tej znajduje sl~
tablica upami~l!liajqca pomar
dowanych w Katyniu.
Nowodworski kosci61 wypel
niony by! po brzegl. Wsr6d .ze·
branycl1 byly osoby bezposre

y
\

6 marca 2000 roku odbyla
si.; XIII sesja zwyczajna Rady
Miejskiej w Nasielsku. T rady
eyjnie juz po otwarciu sesji,
ustaleniu porzqdku obrad i
przyjr,'lciu protokotu z XII sesji
udzielono glosu mieszkancom
Gminy przybylym na seSj(~.
Warto zauwazyc, ie ich liczba
zwi~ksza si~ z sesji na sesjlil i
ezasami trudno jest znaleic
walne miejsce. Padla nawet
propozycja, aby sesje organi
zowac w sali kina.
Problemy, jakie zglosili mie
sZkancy do rozwiqzania przez
Rad~ to m.in.: sprawa gazyfi
kacji ul. Polne], Siennrcy i oko
lie; sprawa wodociqgowania
wsi; wnioski a umieszczenie
budowy i remon ow drog w te
gorocznych planach inwesty
cyjnyeh; uwagi dotyczqce
dZlalalnosci Spotki Wodnej;
pytania dotyczqce remont6w
dom6w i dzierzawy lokali ka
munalnych. Odpowiedz na
niekt6re wnioski i pytania
znaleili pytajqcy w zat\vier
dzanym na tej sesji planie in
westycyjnym. Do pozostalych
ustosunkowal si'7 burmistrz.
Radni, w punkcie porzqdku
obrad przewidzianym na inter
pelacje i zapytania, m6wili
m.in. 0 braku odpowiedzi na
pismo w sprawie zasad odplat
nosci za pobyt dz iecka klas ze
rowych w przedszkolu w Pies
cirogach, sprawach zwiqza
nych z dowozeniem dzieci do
gimnazjum, problemach zwi q
zanych z opiek q medycznq na
terenie Gminy. Znalazlo sil;J tu
takZe podzi~kowanie radnego
Cezarego Ruska - czlanka Za
rzqdu Miejskiego i jednoczes
nie czlonka Spolecznego Ko
mitetu powolanego w celu ze
brania srodk6w na zakup ka
retki pogotowia, dla radnych i
mieszkaric6w Gminy za po
parcie dla tej inicjaiywy.
W kolejnym punkcie porzqd
ku obrad radni zostali zapo
znani z praCq Zarzqdu Miej
skiego w okresie ad oslatniej
sesjl i wynikami kontroli Komi
sji Rewizyjnej (SP 1, SUW Na
sielsk). W punkcie tym radoi
opiniowali tez kandydaturf) pa
m Renaty Sokolnickiej z Cie
chanowa na czlonka Kolegium
Orzekajqcego Regionalnej Iz
by ObrachunkoweJ w Warsza
wie. Rada wydala pozytywnq
opini/1 w tej sprawie.
Tematem, kt6ry zawsze wy
wotuje burzliwq dyskusj~ na
sesjacll Rady jest sprawa
skladowiska odpad6w w Ja
sk61owie. W parzCjdku obrad

zapisana, ze w punkcie 7. ma
bye zloiona informacja 0 wyni
ku razmow Zarz.qdu Miejskie
go w przedmiocie bUdowy wy
sypiska. Informaqr,'l 0 konla
ktach w tej sprawie z gminq
Wieliszew zlozyl wicebur
mistrz Stanislaw lye. Dysku
sja, jaka si~ nast~pnie wywi q
zata, dotyczyla w wi~kszym
stopniu proble u samego wy
sypiska niz rozr"ow z gminq
Wleliszew. Glownym prcbie
mern, jaki rozpatrywano, byla
kwestia zwiqzana z tym. ze
projektowane wysypisko ma
bye zlokalizowane w strefie
chronionego krajobrazu. Za
stanawiano si~ wi'7c, ezy zo
staly dopetnione wszys kie tor
malnoSci. Gmina posiada pra
womocne pozwolenie na bu
dow~ skladowiska wydane
przez Starostwo Powiatowe w
Nowym DNorze Maz. Sytuacja
w dalszyrn ciqgu nie jest kla
rowna, poniewaz mieszkancy
Jask610wa skierowali kol jnC!
skarg~ do NSA.
Po podj~ciu trzech uchwal
zwiCjzanycll z dziaJal nosci q
OSrodka Pomocy SpoJeczneJ
przystClpiono do najwazniej
szego punklu porzqdku obrad,
ezyll do podjt;lcia uchwaly bu
dietow8J wraz z planem in
westycji i zadan rzeczowych.
Budzet uchwalono bez wif?
kszych problem6w. Najwilil
ksze kontrowersje wzbudzil
rzeczowy podzial budzetu. 0
ile plany odnosnie wodoeiago
wania wsi nie wzbudzily wif?
I<szych emocji, to przy inwes
tycjach drogowych dyskulo
wana bardzo zdecydowanie.
Padaly zarzuty, ze Zarzqd nie
bierze pod uwag~ wnioskow
Komisji. W czasie przerwy gru
pa radnych przygotowata no
wy proJekt podzlalu srodkow
na drogi. Projekt ten zostal za
akceplowany przez Rad~
Wiele emocji wzbudzil takze
podziaJ srodkow przewidzia
nych na sport.
Przedmiotem obrad byla
takZe sprawa przejf?cia przez
Gminli' pewnych dr6g ad 81a
rosty i przekazania powiatowi
niektorych dr6g gminnych. 0
opini~ w lei sprawle zwr6ci! sili'
Starosta. Postanowiono n~e
zmieniac przynalez nosci tych
dr6g na terenie naszej Gminy.
Pod koniec obrad podj~to
szereg uchwal. Dotyczyly one:
zmian w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Prze
strzennego w obr~bie ulic To
polowej I Mlynarski~; zmian
cen wody (1,48 zllm + Vat).

sciekow (1 ,72 zllm 3 + Vat), wy
wozu i utylizacji nieczystosci;
zmian stawek ezynszu regulo
wanego za lokale mieszkalne i
socjalne; zrnian op/at pobiera
nych przy budowie wodoci q
90W, odwodnienia, kanalizaeji
deszezowej i sanitarnej oraz
oplat za przylqczenie sil;) do
sieci wodociqgowej i kanaliza
cyjnej; ustalenia szczeg6lo
wyell zasad vvypalania s10my i
pozostalosci roslinnych. Rada

przyj91a tez sw6j plan pracy na
rok 2000.
W dniu 6 marca Rada obra
dowa!a ponad 11 gadzin. Naj
wazniejszym jej pionem jest
uchwalenie budzetu (dochody
gminy r6wnowazne wydatkom
-17.109.334 zl, w tyln na za
dania zlecone z zakresu admi
nistracji rzqdowej -1.267.154
zl) oraz podzial rzeczowy bu
dzetu.
Wynotowal AZ

W marcu Zarzqd Mlejski ob
radowal pifJciokrotnie. Jego
pierwsze posiedzenie odbylo
SIr;! 'II' pierwszym dniu mieSICj
ca. Na poczatku zebrani zosta
II zapoznani z problemarni
Miejsko-Gminnego Osrodka
Pomocy Spolecznej. Przed
stawila je pani Dyrektor lej p!a
cOwk!. Zarzad uznal zasad
nose jej wnlosk6w I wyrazil
zgode na zwiekszenie w mar
cu wydatkow a zasllki okreso
we 0 kwole 5000 zi.
W kolejnym punkcle omo
wlono sprawe oswletlenia uli
cznego. Slronf;3 merytorycznq
tego zagadnienia referowal
klerownlk Zakladu Energety
cznego 'II' Nasielsku. Wastat
nim okreSle przybylo punklew
Swiet1nych. Zainstalowano 1DO
nowych lamp. CZl;sC zmoder
nizowano. RelerUFl.ey przed·
slawil koneepeJr;! dalszeJ po
prawy w dziedzinie oswietlenia
ullcznego. Nalezy wyrnienie
slerowanie reczne zapalania I
gaszenia lamp na sterowanie
przy pomocy zegarow i foloko
morek. Konieczna jest tez wy·
miana zar6wek na energoosz·
cZi?dne. Podobnie ma si!;! spra
wa z oprawami. Wiqzae Sl~ to
bli'dzie z pewnymi kosztami.
Czlonkowie Zarzqdu zglosBi
pewne uwagi co do stanu os
wietlenia ulic i drag oraz 'II' S 0
sunku do podj~tyeh dzialari.
Projekt uchwaly Zarzqdu
okreslaj~cy wysokose stawek
za korzystanie z hali sportowej
przedstawila zebranym pani
Skarbnik. Uwzglli'dnial on pro
POZYCJ8 Kornisji Oswiaty, Kul
tury i Sportu oraz Komisii Go
spodarki i Budzetu. Projekl ten
z pewnymi zrnianami wynikajq
cymi z dyskusji zosta! przyjr;!ty.
W cz~sci poswifileon,~j finan·
som Gmlny Zarzad zatwierdzit
panadto aUlopoprawk~ do pro
jektu budzelu na 2000 r. i pod
jal uchwali? 0 przyjli'ciu hanna
nogramu dochod6w i wydal
k6w na I kwartal biez<jcego ro
ku.
Punkt pialy posiedzenia pas·
wi~cony by! dyskusji w sprawie

zalrvdnienla piel~gniarek w
szkolach. Gl6wny problem
zwiqzany z tym tematem to
sprawa finansowania Iych sta
nowisk.
W ostatniej cz~sci obrad
rozpatrzono pi sma skierowane
do Zarzqdu. Gremium to nle
widzi 'II' chwiti obecnej mozli
wosei do inansowania slrazac
kiego klubu portowego "Pla
miel'" z Nuny; wsparcia finan
sowego moderlllzacji drogi po
wialowej w Krzyczkach z uwa
oi na brak srodkow w bL die
cle. Wystqpienle Publicznego
Zakladu Opieki Zdrowolnej w
PlJllusku 0 zwolnienie Przy·
chodnl Zdrowla 'II' Naslelsku z
placenia podatku od nierucho
mosci i podobny problem doty
CZqcy Miejsko·Gminnego Os
rodka Pornoey Spoleeznej wy
magajq glebszego zastano·
wienia i br;d q wzi~te pod uwa
g~ przy przygotowaniu odpo
wiedniej uchwaly na rok nastl7
pny. Mieszkaricy ul. Polne] po
nownie wystqpili 0 wykonanlc
slecl gazowej. W roku ubie
glym przelarg na to zadallie
nie odbyl si~ z powodu braku
oferentew. Zarza,d widzi po
trzeb~ rozwlqzania tej sprawy
w br. 2e srodk6w na uzbroJenle
terenu.

16 marca odbyro siEi' drugie w
lym miesiqcu posiedzenie Za
rzqdu Miejskiego. Na pOCZqlku
jeden z radnych przybylych na
to posiedzenie zgfosil wniose ,
aby og raniczyc ilose spotkari
ZarzCjdu do 3 w miesiqcu. Jedno
z nich winno si~ odbywac z
udzialem przewodniclqcych
Komisji. Poruszono tel. w tel
czesci obrad sprawfil wiosen
nyeh porzCl,dk6w na terenie mia
sta i grniny (w ty'm i lasku - kisr·
kutu).
Kolejnyml sprawami rozpatry
wanymi w punkcie wst~pnym
obrad bylo ustalenie oplaty ro

c.d. na str. 3

dokonczenie ze str.2
cznej za grunly uzytkowane
przez Sp6idzielni~ Mieszkanio
Wq oraz ustalenie ceny wywo
lawczej sprzedawanych przez
Gmin~ w drodze przetargu nie
ograniczonego dl.ialek budow
lanych przy ul. Warszawskiej i
Sosnowej.
Waznq cz~sciq tego posie·
dzenia Zarzetdu byto szkolenie
dolyczijce spraw linansowych
gminy. Przeprowadzit je ezlo
nek Regionalnei Izby Obra
chunkowej pan Jan Rudowski.
Szczeg61nq uwaglil zwr6cil na
problemy ZWlqZane z mozli
wosciami dofinansowania
przez gmin!;! dzialalnosci np.
sluzby zdrowia, pollcji, strazy i
innych podmiot6w zglaszaJq
cyetl si!;! w tej sprawie. Referu
jqcy poinlormowai zebranyeh
o moiliwosciacil i zakresie
wprowadzania zmian w budie
cie. Przedstawit tei scenariusz
sesjl zwiqzanych ze sprawarni
budietowymi.
Na posiedzeniu tym analizo
wano tez problemy zwiqzane z
lunkejonowaniem na naszym
terenie sluzby zdrowia. Rozpa
trywana jesl sprawa utworzenia
Samodzlelnego Gminnego Ze·
spolu Opieki Zdrowotnej. W tel
sprawie pozytyvmie wypowie
dziala si!;! KomisjOl Zdrowia.

Trzecie posiedzenie Zarzqdu
odbylo si~ 22 marca_ W pier
wszym punkcie obrad rozpalry
wano spraw~ pierwokupu dzia
lek letniskowych w Lelewie. Za
rZqd nie skorzysla z prawa pler
wokupu tych dzialek.
Kolejnym problemem rozpa
trywanym na tym posiedzeniu
byia sprawa uslerek wyslt;lpujq
cych w kotlowni Zespolu Szk61
nr 1. Temat skierowano do roz·
patrzenia i zaopiniowanJa przez
rnerytorycznego pracownika
Urzlildu zajmujqcego sj~ inwes
tycjami.
Nast~pny punkt obrad pos
wi~cony byl sprawom sportu. 0
dodalkowe srodki na dzialal
nose zwrocit sit;l klub sportowy
"Zbik". Na posiedzeniu obecnJ
byli przedstawiciele klubu. 0
srodkach zadeeydowala Rada i
ona w chwili obecnej jest wladna
'N tej kwestii podejmowac decy
zje. Omawiano sprawf;l organi
zacji sportu w Gmlnie. Jest pro
pozyeja utworzenia Miejskiego
Osrodka Sporlu i Rekreacji.
Rozmawiano tei 0 kosztach
utrzymania stadionu.
wynikach przeprowadzo
nego procesu przetargowego

o

majqcego wyionle firm~, kt6rOl
zaprojektllje i wybuduJe oczysz
czalni(;' sciek6w poinformowai
zebranych wiceburmistrz Stani
slaw Tye. Firma taka zostala
wyloniona.
Tradyeyjnie jui w ostatniej
ez~sci posiedzenia rozpatrzono
szereg pIsm, w kt6rych rnlesz
kaney i instytucje zwraeajq si!;! 0
rozwiCjzanie pewnyctl proble
m6w. Zarzqd skierowal do Ko
misji lnrrastruktury W celu uzy
skania opinii: prosb!;! Wsi Gio
dowo 0 ujEilcie w planach wodo
ciqgowania; WSI Siennlca 0
okopanie rowami I utwardze
nie drag gruntowych w lej miej
scowosei. Komitet bUdowy ga
zociqgu w Siennicy prosil 0
uwzgl~dnienie w planach in
westycyjnyeh budowy gazo
ciqgu w Siennlcy, Mogowie i
Piescirogaetl Starych. Zada
nie to nie znalazlo si\l w budi.e·
cie Grniny. Dyreklor ZGKiM
zwrocil silil 0 uruehomienie
procedury niezb~dnej do pod
jf;!eia prz8z Rad(;' Miejskq
uchwaly w przedmiocie likwi
dacji zakladu budzetowego 0
nazwie ZGKiM w celli zawi q
zanfa sp61ki. Ustalono. ze
sprawa ta bPedzle omawiana w
obecnosci dyrektora zakiadu i
radcy prawnego. RozpalrujqC
drugie pismo lego zakladu w
sprawie srodk6w na rekultywa
cj~ wysypiska w Kosewie Za·
rZCjd zaakceptowal na ten cel
kwotf;! 20.000 zl.
Panadlo na tyrn posiedzenlu
Zarztld zapoznal sl~: z wynika
mi ekspertyzy technlcznel bu
dynku mieszkalnego przy ul.
Kosciuszki 8; z kosztarni wyko
nania kanalizacji sanitarnej I
przylqcza wodociqgowego do
szalelLJ miejskiego i budynku
ADM przy ul. Wqskiej.

Czwarte posiedzenie Zarzq"
du w marCLJ odbylo sit;l 29. Punk
1. posiedzenia poswi~cony byl
zatwierdzenlu sprawozdania z
wykonania budietu w roku
1999. T emat om6wila i wyjas·
nien w tym zakresie udzielita
Skarbnik Gminy pa i Aniela Ro
galska.
Rozpalrujqc pisma skierowa
ne do Zarzqdu pos!anowiono
wesprzec: remonl drogi we wsi
Popowo Poludnie ze srodkow
przewidzlanyc~l na biezqce
ulrzymanie dr6g; wesprzec Ii·
nansowo samorzqd wiejski wsi
Konary przy rernoncie swietlicy.
Wyrazono tei zgodC7 na przed
lui-enie umowy zleeenia na sa
nitarlaly przenosne TOI~TOI do
czasu wybudowania szOlletu
publicznego.
Wynotowal AZ.

1. Prace interwencyjne
Urzgd Miejski zawar! umow~ z Powiatowym Biurern PrOley. Prze
wlduje ona zalrudnienie w ramacll prac inlerv"encyjnych pilile1u
os6b, Grupa ta zo tanie skierowana do wykonywania najpilniej
szych prac porzqdkowych na lerenle Gminy.

2. Ekologia (oczyszczalnia, kanalizacja)
W dniach 23 i 24 marca nasI Burmistrzowie i Pani Dyrektor Instalu
przebywali w Paczkowie. Celem ich wizyty byia budowana w tym
miescie oczyszczalnia sciek6w. Podobny zaklad rna powstac w
Nasielsku. Dotyczy to zar6wllo technologii oczyszczania jak i jego
wielkoScl. Milym akcenlem teJ wlzyty byio 10, ie nasi przedstawlciele
odwiedzili na budowie pracownikow nasielskiego Instalu. Firma 1a
jest podwykonawcq inwestycji w Paczkowie.
Nasi samorzqdowcy przeprowadzili tei rozmowy z przedstawicie
lami wiadz samorzqdowych Paczkowa. Tematem rozm6w byla
oczywiscie budowana oczyszczalnia. Gospodarze sa. bardzo zado·
woleni z realizowanej inweslycji. Uwazajq ze wazniejsze tliz cen
jest to, ie Jest to rozwiqzanie na miOlrt;l XXI wieku. Taki:e praeownicy
Instalu wYPowladal1 si~ pozytywnle 0 pr yj~lych w lej oczyszczalnl
rOlWlqZaniach.

3. Oczyszczalnia - przetarg
Zakoriczyla prac~ komisja przetargowa powolana dla wy onienia
firmy. kt6ra bEildzie budowaia oczyszczalni~ sciek6w dla Nasielska
i okollcznych wsi. Wkr6tce uplynie termln ewentualnych odwolan I
wtedy burrnistr2 podejrnie ostalecznCj decyzw podpisujCjC umow~ z
wykonaweq. Zakres prac obejrnu)e projektowanie, wykonanie i uru
chornienl8 inwestycji (pod klucz).

4. Wodociqgi
MinE;ify p61metek prace przy budowie sieci wodociqgowej dla
Paultnowa Dlugosc calkowita sieci z przytCjczarni (57) wyniesie
10.822 m. Zakonczenie prac winno nastqpic jeszcze w tym rniesiCj
cu. Wykonawcq inwestycji jest ZakJad Urzqdzeri Wodnyeh z Mlawy.
W najtrudniejszq fazf;! weszla blldowa sieei wodocitlQowej na ulicy
Kole)owej (Nasielsk ·Piesclrogl). W chwili obecneJ wykonywane Sq
przejscia pod toram! kolei gdanskiej i sierpeckiej. Szczeg61nie trud
ne jest przejscie pod liniC[ sierpeckq. Prace pro;vadzone Sq tu w
terenie bagiennym. Dlugosc te) nitkl sleci wodociCjgowej wraz z
przyiqczaml wyniesie 4125 m. Wod~ otrzyma 58 odbiorc6w. Naj
wainiejsze jest Jednak to, i.e z chwil q ukonczenia lych prac Pie SCI
rogi bE;Jdq zasilane z nasielskiej slacji uzdatniania wody.

. Przetargi -WOdOCiqgi
Oglo zone zoslaJy dwa koleJne przetargl na budow~ sied wodo·
ciqgowej z przylqczami. Do Popowa dotrze woda z uj~cia w Nunie,
a do Torunia Wloscianskiego. Torunla Dworskiego, Mi~koszyna i
Mifilkoszynka z uj~cja w Psucinie. Dlugosc pierwszego wodociClQu
wyniesie 7073m (19 przyiqczy). dlugosc zas drugiego 13.348 rn
(103 przylqcza).

6. Przetargi -zalesianie
Odby~ si~ przetarg na dostarezenie sadzonek do zalesiania, jakie
b~dzje prowadzone Ila terellie naszej gminy. Planule Sl(;' zalesienle

100 ha gruntow kl sy V i VI. Odbylo si!;! jui spotkanie rolnik6w z
przedstawlcielami nadlesnietwa PlonsK. SpIs8ne zostaly umowy na
zalesienie 32 ha grun16w. Sadz.onki bt;ldq finansowane przez nad
lesnictwo, a samo sadzenie bfidzie wykonane przez rolnikow we
wlasnym zakresie.

c.d. na sir. 4

rogach. Przyjmowae b~dq w Cieksynle codziennie (opr6cz sabot
niedziel) w godz. 10.00-13.00.

I

12. Kanalizacja
dokoriczenie ze str. 3

7. Rolnicy i sadownicy
- uwaga!!!

In!ormacja dotyczy OPRYSKIWACZY. W nasl~pnym numerze
.. Zycia Nasielska" zarnlesClrny szczeg%we informacje dotyczqce
przegla,du oprysklwaczy uzywanych w rolnictwie i sadownlctwie.
Akcja la wii:\ze si~ z potrzeb q dostosowania polsklego folnlclwa do
standard6w Unii Europejskiej. Wi~kszosc uzywanych abeenie w
Polsce opryskiwaczy musi bye zmodernlzowana i wyremontowana.
Wynika to z ego, ze do opryskow uzywar e sa srodkl 0 r6znej
szkodliwosci dla srodowiska (cz~SIO znacznej) i nie Jesl oboi~tne. w
jaki spos6b te srodki Sq rozprowadzane po polach I sadach. Ze
wzgl~du na wage sprawy panstwo przewidzialo pewne srodki finan·
sowe na POIllOC rolnikom. 0 dofinansowaniu akcji, sposobie dostar
czenia sprz~lu do modernizacji i firmach dokonujqcych przegla,dow
napiszemy w numerze nasl~pnym naszego pisma,

8. Gaz
Informowalisrny 0 zamiarach przelliesienia nasielskiej Rozdzielni
Gazu do PuHuska. Zaowocowalo by to utrata, miejsc pracy i pogor
szeniem obslugi 1l3sielskich ulytkownik6w gazu. Wladze samorzCj
dowe naszej Gminy podj~ly zd8cydowane dzialania, aby do tego nie
doszlo. W wyniku rozm6w z jednostkCl nadrz~dna, dla naszej Roz
dzielni podj!;!IO Z obydwu sIron pewne zobowla,zania. Gmlna wywiq
zujs si~ z przyj~tych zobowiqzan i w budynku policjirwa remont i
przygotowanie pomieszczeri dla Rozdzlelnl. Pozostaje Iylko pyla
nie, czy MazQwiecki Okr~gowy Zaklad Gazowniczy dolrzyma slow3.
Jednoczesnie iniormujemy. ie w dalszym Ci'lgu prowadzone Sq
badanl3 ankietowe na lerenie wsi: Siennica. Piescirogi. Morgi i
Mogowo majqce uslalie. jak wiele gospodarSlw chcialoby korzystac
z gazu. Od ilosci chfiltnycll zalezy. czy i kiedy bedzie budowany
gazoclqg.

9. Jednostka wojskowa
Trwajq negocjacje w sprawle przejecia przez Grnille kompleksu
lesnego po bylej (nies ely) jednoslce wojskowel. Wydaie sie. is
zostanq one uwiericzone powodzeniem. Ma 10 olbrzymie znaczenie,
poniewaz wtedy nasz samorzqd decydowalby 0 jego dalszym prze
znaczeniu. Wydaje sie, is z zagospodarowaniem obiektu nie byloby
wifilkszYCll problem6w.

10. Wiosenne porzC4dki
Waznym elementem nasielskiego krajobraz.u Sq drzewa i parki.
Niestety, nie zawsze dbano 0 nie nalezycie. Zabiegiem. kl6ry powi
nien bye wykonywany Wi3sciwie corocznie, a kt6ry byl zaniedbywa
ny w ostatnicll latacll, jest ich przycinanie Cieszy wiec. ze w
obecnym roku zabrano siQ do teJ czynnosci. i ze zabrano si'i! dose
wczesnie. Niekl6rzy uwazajOl wprawdzie, ze drzewa SOl cifille zbyt
macno, ale myslfil. ie warto w tej sprawie zaufac fachowcom Do
park6w wracajq jui odnowione lawki. Blildq tei nowe. Pracownicy
ZGK'M-u przygotowujq 30 sztuk lego sprzetu.
W naJblizszym czasie pojawiq si~ na terenie miasla i dworca PKP
esletyczne tablice informacyjne z planem miasla i najblizszej okoli
ey. Rozmieszczone zoslanCl tei drogowskazy wskazuja,ce kierunek
do wainiejszych instytucji zlokalizowanych na terenie miasla.
Przedsi~wzi\lcie bedzie moglo bye zrealizowane dzi~ki tirmom.
k'6rych znaki reklamowe znajd q si~ na tablicach inlormacyjnych.

11. Zdrowie
Wydaje si~. ie wkr6tce skor'icZq si~ klopoty mleszkancow korzy
stajqcych z Osrodka Zdrowia w Cieksynie. Do chwili 1Ilworzenia
Gminnego ZOZ-u opiek~ nad tym osrodkiem i ludnosciq z lego
terenu sprawowae bf;dq dwaj lekarze z Osrodka Zdrowia w Plesci

W kQt';'COWq faz~ wkroczyla budowa sied kanalizaCji sanilarneJ na
Osiedlu Pilsudskiego I. Jednoczesnie Irwaj<l prace przygotowawcze
do skanalizowania Osiedla Pilsudskiego II. Do Urzfi!du Miejskiego
wplyne1a jUl dokumenlacja na budowlil sieci kanalizacyjnej na tym
osi diu (ulice: Traugulla, Poniatowskiego, Dqbrowskiego, Bema,
Armii KraJowej). Zadanie to b~dzle realizowane w roku 2000.

13. Drogi
Rozpocz~la zostala budowadrogi gminneJ Mazewo -Lubomln Jej
dlugosc wynosi 1578 m. W ramaeh prac przewidzlane Jest usuni~cie
drzew, wykonanie podbudowy, asfaltowanie. Zadanie wykonuje
Przeds1lilbiorstwo Robol Drogowo-MoSlowych z Plonska.
W Nunie prowadzona jest budowa odcinka drogi 0 dlugosci 500
m. Zadanie realizowane jest wspolnie przez lTlieszkaricaw wsi,
Grnin!;l i Zarzad Drag Powiatowych w Nowym Dworze Maz. Inwes
Iycjfil wykonuJe Przedsi~biorslwo Robol DrogowoMostowycll z
Plonska. Do chwili obecnej zostala wykonana podbudowa zwirowa,
Wkr6tce b~dzie poloiony aslall.
Zebra! AZ.

WYKAZ
nieruchomosci przeznaczonych
do sprzedazy w drodze przetargu
nieograniclonego
Na podstJwie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. Nr 115,
poz. 741 z pozniejszymi zmianarni) oraz uchwaly Nr 17/2000
ZarzC1du Miejskiego w NasieJsku z dnia 16 marca 2000 roku
ZarzC\d Miejski w Nasielsku podaje do publicznej wiadomosci
wykaz nieruchomosci poloionych w miescie Nasielsku przy
ulicy Warszawskiej przeznaczonych do sprzedaiy w drodze
przetargu nieograniczonego.
2
1. Dzialka nr 1394/2 0 powierzchni - 1739 m
Cena vvywolawcza nieruchomosci - 43.47~,00 zlotych
2. Dzialka nr 1394/3 0 powierzchni - 1149 m
Cena wywolawcza nieruchomosci . 28.72~,OO ziotych
3. Dziarka nr 1394/4 0 powierzchni - 1149 m
Cena wywolawcza nieruchomosci - 28.72~,OO zlotych
4. Dz'lalka nr 1394/50 powierzchni - 1150 m
Gena vvywo!awcza nieruchomosci - 28.75°200 zlotych
5. Dziafka nr 1394/60 powierzchni - 11.52 m
Cena wywolawcza nieruchomosci - 28.80° °0 zlotych
2
6. Dzialka nr 1394n 0 powierzchni - 11.54 m
Cena wywolawcza nieruchomosci - 28.85g.00 z!otych
7. Dzialka nr 1394/8 0 powierzchni - 1157 m
Gena wywolawcza nieruchornosci - 28.92~>OO zlotych
8, Dzia!ka nr 1394/9 0 powierzchni - 1158 m
Cena wywolawcza nieruchomosci - 28.950,00 zjolych
Przedmiotowe nieruchomosci:
- uregulowane sa. w ksilildze wieczyslej KW 26022,
- znajdujq sit;l na terenie przeznaczonym pod zabudow\l
rnieszkaniowq jednorodzinnCj.
Na nieruchornosci oznaczonej jako dziatka nr 1394/2 prze
biega linia energetyczna sredniego napi9cia.
Na wszystkich nieruchomosciach stanowlqcych przedmlot
niniejszego wykazu przebiega wodociqg.
Cena sprzedazy nieruchomosci jesl cenq uzyskana. w
przetargu.
Ogloszenie 0 przetargu nastC\pi po uplywie 21 dni od dnia
ogloszenla w prasie.

Drodzy Panstwo!
Pragnl;l tym razem poruszye
problem depresji. Wystli!puje on
w okolo 13%. konsultacji lekar
skich mli!i:czyzn i 22% kobiet.
Depresji;! rozpoznac latwo i
trudno jednoczeSnie. Sklada si~
nan r6Znorodnosc objawow, w
tym eielesnych. W obrazie do
minuje smutek, a dlugotrwa!y,
melaneholiJny nastroj nie korelu
je z poprzedzajCjeymi przei:yeia
mi.
Paejent powinien WSIli!pnie
odpowiedzlec na takie pytania
jak:
1) czy straciles zdoln056 cie
szenia si~?
2) ezy zmniejszylo sii;! twoje
zainteresowanie sprawami co
dziennymi?
3) czy przejawrasz mniej ini
ejatywy nii przed lygodniami
ezy miesiqeami?
4) czy ezujesz silil wyezerpa
ny w eiqgu dnia bez powodu?
5) ezy czujesz sili! zdenerwo
wany, wewnf;!trznie napili!ty, Il;l
kliwy?
6) ezy z trudnosei q przyeho
dzi CI podelnlowanie deeyzji?
7) ezy eierpisz na ZabU(Z8nia
snu?
8) ezy miewasz do!egliwosci
b610we, odezuwasz ucisk na
klatk(l piersiowq?
9) ezy masz mniejszy apetyt i
czy ubyles na wadze?
ezy masz problemy se·
ksua ne?

10/

11) ezy oslatnlo cZi;!seiej roz
myslasz?
12) czy miewasz odczucie, ie
iycie straei!o sens?
Lekarz musi ocenic na ile pa
cjentowi depresyjnemu grozi
popelnienie samob6jstwa, eho
ry musi tei. unikae w okresie
ehoroby podej mowan 18 wai
nyeh zyciowo deeyzji.
Terapia ma bye dobrana indy
widualnie a chory musi nauczyc
si~ trak owac swojq depresj~ ja
ko "normalner' ehorob~, Skiero
wanie do psychiatry nie moze
bye dla nlego obrazEl·
Po podj~elu decyzji 0 far
makoterapii lekarz dysponuJe
lekami podwyzszajqcymi na
stroj. zmniejszajqcymi l(lk.
uspokajajqcymi i zwi~kszaiqcy
ml naplild. 010ry musi wledziee,
ie na efekty leezenia lrzeba
ezekac cZli!sto kilka tygodni i le
rapia musi bye kontynuowana
po uzyskaniu pierwszej popra
wy. Chory nie moie tei satllo
wolnie przerywac leezenia i
zmieniae dawek lek6w.
Na koniee kr6tka dygresja. Po·
eZCjtek lego roku wydaje si~ bye
bardzo szcz~sliwy dla nasielskiej
sluzby zdrowia_ Radni i wladze
miasta pr6buJq organizowae
gminny samodzielny publiczny
zaklad opieki zdrowotnej. Mamy
nadziej~, ie !a podlegajClca sa
morzqdowej kontroli Instytueja
zapewni godziwe zatrudnienie
swoim pracownikom. a co wai
niejsze zapewni bezpieczenstwo
naszym pacjentom
Czego Panstwu i sobie gorq
co zYCZli!
Cezary Rusek

Wholdzie pomordowanym
dokor'lczenie ze str.1
dnio zwiqzane z ofiarami potwor
neJ zbrodni - zony i dziecl pomor
dowanych w Katyniu i Charkowie.
Z Warszawy przyjechala delega
cja Stowarzyszenia .. Rodzina Ka
tyriska". Licznie reprezenlowane
byly wladze samorzqdowe - po
wiatowe i gminne z terenu powia
tu nowodwo(skiego. Obecni byli
samorzqdowcy z Nasielska 
przewodniczqcy Rady Miejskiej
Grzegorz Duchnowski i burmistrz
Bernard Mucha_ Pawiat repre
zentowata nasielszczanka, pani
wicestarosta Maria Kowalska.
Przez calq dlugose kosciola sIal
szpaler utworzany z 30 poczt6w
sztandarowych. 13 poeztow
sztandarowyeh reprezentowalo
gmin!; Nasieisk_ Byly to 3 sztan
dary szk6! nasielskich, 3 sztanda
ry strai:ackie (Nasielsk, Psuein,
Cieksyn), sztandar Szkoly Pod
stawowej w Piescirogach oraz
sztanclary Zwiqzku Konlbalan
low RP, PSL-u. Sp6!dzielni In

walid6w, Gminnej Sp6ldzielni,
SKR-u, Zwiqzku Rolnik6w Indy
widualnyeh.
Uroczystose rozpoClCj! prze
wodniezqey Rady Powiatu No
wodworskiego Antoni Krl;)zle
wiez. WitajCjc zebranych powie·
dzial, ze dzisiejsza uroczystosc
poswi(lcona jest wspomnieniom
I modlitwie za pomordowanych
w Katyniu, Charkowie i Miedno
je, j ie zebralismy si~, aby
zamanifeslowac nasz SDrzeeiw
wobee ludoboJstwa, aby oddar';
ho d 1 modlic sii;! za wszystkie
ofiary z Katynia. Miednoje i
Charkowa. Powiedzia! tei, ie
zbrodnia katynska by!a szcze
90111a. poniewai. przez dziesil;)
ciolecia przy milezeniu i obol~t
nosci 5wiata, sprawey I ich su
keesorzy usilowali ukryc okoli
cznosel mordu. nierzadko
przesladuja,c tych. ktorzy brali
na siebie ryzyko doehodzsnia
prawdy.
G!6wn<'l cz!;sei q uroczysiosci
byla Msza w intencjl oliar zbrod
nl_ Koncelebrze przewodniezyl

dioodblornlk i inne rzeczy wartosci
300 zL W toku doehodzenia policJa

9.03. rnieszkaniec Dli'binek zglo
sll na pollck~ fakl kradziezy z kurnika
kur I kaczek wartosei 300 zl. Uzyty w
dochodzentU pies tropl'lCY doprowa
dzll do rnie)sca przebywania spraw·
c6w kradziezy, Policja zatrzymala
dw6ch sprawc6w . rnleszkar'ica gmi
ny Nasielsk M.J. i mieszkanca Le
gionowa. Odzys ana wili'kszosc
pierzastego lupu.
11.03. w CiekSYnie zoslal skra
dziony dornek na narzf<dzla slojCjcy
na jednej z dzialek letniskowycn. W
wyniku podjli'tych dzia!an policja na
sielska odzyskala lup i ustalila
sprawc'il kradzleiy. Okazal sili' nim
notowany juz przez polrCJli! rnleszka
niec Warszawy.
Nasielsk. NiElznany sprawea do·
kanal wlarnania do stojqcego na
prywatnej posesjl przy ul. bllrkl I
Wigury "Fiata seicenlo". Zlodzlej
skradl odtwarzacz samochodowy i
zestaw glosnikowy wartosci 1800 zl,
11,03, podczas meczu pi!kl noz
neJ rozgrywanego na rniejskim sla
dionle. zoslal dolkliwie pobity miesz·
kanlec aSlelska pan, W.B_ prze
wieziony zostal do szpitala w Pultu
sku gdzie w wynlku kornpllkacjl
zdrowotnych zmarl. Wobee podej
rzanego 0 dokonanie lego rozboju
mleszkanca Naslelska KR., S<id
Re]onowy w Pultusku zas1osowal
areszl tyrnczasowy.
Noeq 17/18 marca w Cieksynie
nieznani sprawcy dokonali wlama
nla do domu jednorodzlnnego. skqo
ukradli telewizor m·ki. "Philips" war
losci 100 zl.
i 5.03, pod nieobeenosc wlascl
elel, domu przy ul PolneJ w Naslel·
sku dokonano wlarnanla do Ich do
m Ziodzieie skradll pieniCjdze. la

uslalila sprawcow kradziezy_ Oka
zali sil;! nimi 2 rnieszkar'icy okolic
Ozarowa i mieszkaniec Nasielska
MW. Sqd Rejonowy zastosowal
wobec w!amywaczy areszt tymcza
sowy,
27.03. w Pniewskiej GOrce spale
niu Ulegla stodola I pokrycie dact10
we na oborze w )ednym z gospo
darstw_ Prawdopodobnq przyczyn'l
pozaru by!o podpalenie spowodo
Wane przez: nieletnich. Sledztwo w
lej sprawie prowadzi nasielska poli
cja_
29.03. w mleJscowosci owa
Wrona przy prebie rozbrojenia nie
\'I')'buchu z ezas6w II wojny sw:ato
wej, na wskuteK eksplolji srnierc na
miejscu ponios!o 2 nieletnielr ch!o
pCDw, trzAcia otiara zrnarla w szpita
lu w Warszawie a naJmlodsza otlara
-kilkuletnr chlopiec odnlos! lekkie
obrazenia ciala.
31.03. z lerenu stacyjnego PKP.
w Piescirogach nieznani sprawcy
skradli ; 8 szt. grzalek transiorrnato·
rowych sluz(jcych do podgrzewania
rozjazd6w kol ejowych w czasie mro
zow 0 wartosci 8900 zl na szkod~
PKP Warszawa.
02.04. zostal z:atrzyma y przez
pat 01 S.O.K. na probie wlarnania do
garazy k::J1eiowych rnieszkaniec
Piescirog -MG, SCjd zastosowal 1'10
bee nlego areszt tyrnczasowy,
Nasielsk 3 kwiAtnia w sklepie
RTV "Telmetu" n eznany sprawca
wykorzystujqC chwilE;! nleuwagi
sprzedawcy zuchwale dakona! ra
dzlezy kamery widAO warlosel
1400 zl, a IV Osrodku Zdrowia w
Nasielsku skradzlono kurtk~ sko
rzanq nalezCjCq do pacjen ki poze
bywajqcej w lym czasle w
gabinecie stomatologicznym.

dziekan nowodworski ks. pralat
Czeslaw Zyla. Asystowall mu:
kapelan garnizonu Modlin ks.
kapitan Miroslaw Kwiatkowski I
ks. Grzegorz Chojnicki_ Homili!;

wiedzia!, i.e s!owa te S<'l dla nas
testamentem tych, ktorzy za
Polskl;l oddali zycie,
Po Mszy SIN. uczniowie LO z
owego Dworu Mazowieekiego

"\

wyglosl! ksiqdz Kapelan. Slowa,
kt6re wypowiedzial kaplan - iol
nierz by!y bardzo pod iosle i
trudno jest je powtorzye. By!a to
wlasciwie modlitwa, w ktorej
koricowych fragmentacil ks. ka
pelan przytoezy! slowa przysil;l9i
wojskowej, jakCj skladali zolnie
rze przedwojennej Polski i po

Jr

zaprezentowali montai slowno
muzyczny pI. .,Goigota Wseho
du". Koneowym punklem uro
czystosei by!o z!oienie kwiat6w
pod pami q1kowq tablicq p05wi!;
con<l oiieerom Batalionu Ele
klrotechnicznego zamordowa
nym w Katyniu r Charkowie.

AZ.
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ezy Warszawa wchtonie Nasielsk
Tego rodzaju pytanie nle Jest
weale bezzasadne i nie jest tez
nowe. Bye moze nadejdzie
wkr6tce ezas. ZH bl;'dziemy mie
szkat w stoliey - w Wielkiej War
szawie. Wizjl;l wielkiej Warsza
wy, Warszawy przyszlosei,
kreslil przed wojnq jej prezydent
Stefan Starzynski. W jego za
mysie miala 10 bye metropolia
urzqdzona na wz6r najwil;'
kszyeh metropolii swiata. Idea
rnetropolitarnego ustroju War
szawy odzywala tez po wojnie.
W projekiaeh opraeowywanych
na t~ okolicznosc nlekiedy poja
wiaJa silil nazwa naszego mia
steczka, W planach perspe
ktywlcznych, Jakie z tej okazji
przygotowywano najczl;'sciej
uzywano okreslen: miasto sate
litarne lub sypialnla Warszawy.
Dynarniczny rozwoj Warszawy
sprawil, i.e jej grantee zblizaly
si~ do granlc naszej gminy. Za
wsze tez Nasielsk byl miastem
pogranieza - pogranicza raz po-

Dlalego wszysey Sq zgodni (za
rowno prawica jak i lewica), ie
trzeba zrnienit spos6b "zorga
nizowania" Warszawy i sposob
zarzqdzania nia. Ko,Sly ucja
przewiduje. i.e w wypadku War
szawy rOZWlqZanle togo prable
mu lezy w kompetencji sejmu,
Stan Ie sifi! to poprzez uchwale·
nie przez ten organ wladzy usta
wy 0 ustroJU Warszawy. Odpo
wiednie kroki w tym kierunku zoo
staly juz podjlilte. Analizowa e
sa odpowiednie projekty ustaw.
Dla nas najbardziej 11teresu
l''4cy Jest projekt ustawy opraco
wany przez Uni~ Metropolii Pol·
skich. Jak czytamy VII zaloie·
niach, nawlqzuje on do propozy
cji Rady Minlstr6w II RP z roku
1936 oraz jest podobny do roz
wiqzar'l stosowanych w metro·
pollach Europy I Arneryki, W
szczeg61nosci do ustroJu wpra
wadzonego w 1994 roku W Slo
licy Badenii Wirtembergii -Stut
tgarcie. kt6ry obszarowo I lud-

s towarzyszenie "Metropolia
Warszawa". Jego iniCJatorami
byly rady i z3rzqdy 28 miast i
gmin. W informacji 0 stowarzy
szeniu ezytamy, ie eelem jego
powstania jesl wprowadzenie. a
nast~pnie wspieranie. samorzq
du regionalnego w stolicy Rze
czypospolite] Polskiej -Warsza
wie.
Przewlduje sifi!, ze ustawa 0
ustrOIU samorzOjdu terytorialne
go w Stolicy zosl.anie uchwalo
na do konea obecnej kadencji
parlamenlu, a wejdzie w zycie
od poczqtku IV kadencji samo
rZqdu w 2002 r. ezy lak b~dzie
i ezy len projekt uzyska akcep
tacj~ posl6w? Tego nie mozna
przewidziec. Przygotowany Jest
przez lachowcow, odzwiercred
la ogolnoswiatowe trendy w lej

Sportowe wyczyny
.
nasielskiego samorzQdu
W dniaeh 25-26 marca w
Mrqgowie odbyly si~ eJirnina
cje strefowe do IV Mislrzostw
Polski Pracownik6w SamorZq
dowyeh w halowq pilklil noznq.
Po raz pierw5Zy wzi~li w nich
udZial nasielsey samorza.dow
cy. Wsr6d 19 druzyn biorCjcycil
udzial w turnieju Nasielszcza
nie zajeli 6 mie/see, co dato 1m
awans do lurnieju finalowego,
kt6ry w dniaeh 18-21 maja od
blildzie si~ w Brennej. Jest to
dUlY sukces nasielskich sa
rnorz2l.dowcow. tym bardziej,
ze wsrod 24 zespolow startuJCI
eych w Brennej, bl;'da, jedynym
zespolem z wojewodztwa ma
zowiecklego.

(1)

IMapka dO!Cjczona do dokumentu "Zaiozenia uSlawy 0 ustroju sarnorzqdu
terytorlainego IV stoliey Rzeczypospolitej PolskieJ - Warszawle" obrazuje
zasil;lg INielkiej Warszawy. Zakreskowalisrny obszar gminy Nasielsk.
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wia owego, innym razem woje
wodzkiego, a zdarzylo si~ na
wet, ze i paristwowego.
Nadzieje na stoleC2nosc Na
sielska czerpiemy slqd, ie w
ostatnich dniach powr6cono w
sejmie do rozwalari na lemal
ustroju Warszawy Po raz kolej
ny okazalo si~ bowiem. ie cz~
sle (etormy prowadzone w lym
kierunku przynosily wifi!cej szko
dy niz polytku. Byly to bowiem
bardziej manipulacje nlz refor
my. Oslalnie poczynania w tym
wzgl~dzie przybraly wr~cz kary
katuralny charakter (np. ilkuset
drogich radnyeh) i delikatnie
m6wi qc nie slui q rozwojowi
miasta sto/eewego Warszawy.

nosciowo jest porownywalny z
Warszawq.
Omawiany projekt przewiduje
powl~kszenie obszaru Warsza
wy. W jej sklag weszloby 70
grnin (4890 km ). Mieszkaloby
w nlsj ponad 2.500.000 os6b. W
zWlqzku z przynaleinosci q gmi
ny Nasielsk do powiatu nowo
dworsklego taki.e i my
znaleilibysmy si£;' w granicach
Stolicy. Wyrainie widac to na
zalqczonej do dokumentu ma
pie. Gmina nasza umieszczona
jest tei. W spisie gmln, jaki weJ
dq w sklao regionu slolecznego.
czyli w sklad gmin Wielkiej War
szawy.
W grudniu 1999 r. powstalo

dziedzinie. Jego mankamentem
jest 10, ze z chwil q jego wprowa
dzenia ubyloby na terenle, kt6ry
obejmuje okolo 450 manda\6w
radnych, a to jest powalnym
problemem dla partii politycz
nyeh i to zar6wno z lewe] Jak i
prawej strony sceny polityeznej.
Powstaje lez pytanie, co dal
by taki uklad naszej gminie.
Analizujqc ten problem nie moi
na kierowac si~ senlymentaml i
prywatq. Prawa ekonomiczne
wczesniej ezy pMniej dadzq 0
sobie mac Doswiadczenia me
tropolii europejskich i amery
kanskieh wskazuJa, ie nawet
odlegle od centrum mlejsco
wosci z eilwil q wejscia w ich
sklad uzyskaly nowe moiliwos
ei rozwoju.
AZ.
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Nasielsk IV tym turnieju repre
zentowali: burmistrz DariUsz
Mucha, Andrzej Malon, Walde
mar Wroblewski, Mariusz f<ra
szewski, Wieslaw Roslonski,
Andrzej Krolak, Wojeiech Krzy
czkowski i Grzegorz Arcisze
wski.
Warto podkreslit, ie nasi pil
karze dali z siebie wszystko, by
wypasc iak najlepiej, a burmistrz
Mueha wr6cil z turnieju ze zla
manq rekq_ Liczna grupa kibi
cow z Nasielska miala wiele po
wod6w do radosci i obreeuje. i.e
pojadCl r6wniei do Brennej, by
pom6c irT! w rywalizacji z najle
pszymi samorz.qdowcaml Pol
ski.

~T12 ..
Bohater naszego artyku!u pra
cukiernika - rzemieslnika pala
ezy! z tworczosci'l anyslycznq.
Uprawia specjalny rodzaj cukier
nictvva - eukierniehvo ar1yslyezne.
Kaidy tort ezy inny wyr6b cukier
niczy wychodzqcy z jego rqk jest
dzie!em sztuki. W dziedzinie tej
ma jui wymlerne sukcesy. Naj
wainiejszym z nich byrD zdobycie
Iytu!u 2 wicemistrza Polski na MI
strzostwach Polski Cuklernik6w,
jakie odbyly sif;l 1'1 Iulym 1999 r. 1'1
Bydgoszczy. Dekorowane przez
niego torty trafiajq na najwazniej
sze imprezy krajowe i zagranicz
ne. Jego prace prezentowane by
!y w Paryiu. Cuklernleze dZIe!o
sztuki wr~ezyltez pani pr8zyden
towej Kwasniewskiej.
Wykonanie fig rek, budowll,
kanl i innych przedmiotow z cze
kolady 1 karmelu wymaga wielu
godzin zmudnej pracy. Do tego
potrzebne Sq tez odpowiednlej
.iakosci produkly. Na przyklad
cukrer sprowadzany jest z 18
miec. JeQo kilogram kosztuje '5
zL Uzycle specjalnych surow
cow sprawia, ze taki tort rnoze
bye przechowywany i prezento
wany nawet przez ok.

Piotr Suwinski uwaza, ze
cheac osiqgnqe sukces w
uprawianej przez niego dzie
dzinie. uzdolnienia trzeba wes
przee derpliwosciq i pracowl·
tOSClq. Ponadto ea!y CZ3S trze
ba poszerzae swCl wiedz~. 00
swiadczenie zdobywa si~ lei
poprzez prac~ 1'1 roinyeh cu
klerniach. Olatego m.ln. prze
nios! si~ z renon owa nej cu
klerni prowadzonej przez o)ca
do znanej cukiernl pewa Ry
szarda Radzikowskiego w
Rembertowle. WlasciClel stwo
rzyl rnu bardzo dobre warunki
do pracy I doskonalenia zawo
dowego. Ponadto w okollcy
mieszka wielu zamoznyctl !u
dzi, ktorzy golowi Sq odpowle
dnio zaplacic za lowar 0 wyso
kiei jakosci.
Mistrz zainteresowany Jest
spotkaniern z mlodziezq szk6!
nasielskich. Chcialby pokaza6
swoje prace i zachfilcie mlod
szych koleg6w do zdobywania
poplatnego zawodu cukierni
ka_

Pierwsze miesiqce nowego
roku sluzq zazwyczaj podsumo
waniu roku poprzedniego. Tak
tei dZialo si~ I w lednostkacll
Ochotniczych Strazy Pozar
nych. Na terenis naszej Gminy
mamy ich siedem - 1'1 Naslelsku.
Psucinie, Cieksynle, Jaskolo'
wie, Jackowie, Krzyczkach I W
Nunie. Zebrania sprawozdaw
cze odbyly SIt;) 1'1 szesclU jedno
stkach, a to dlatego, poniewai.
straiacy z Nuny zorgalllzowali
sir;'! dopiero 1'1 koncu rok',1 I nle
bylo potrzeby dokonywania
podsumowania tak krotkiego
okresu dziaiainosci.
Po odbyciu wszystkich 2e"
brari sprawozdawezych 1'1 pod
stawowych strukturac', organr
zacyjnych Zarza,d Miejsko
Gminny OSP dokonal podsu
mowanl3 odbytych posledzen.
Obradom przewodniczy! prezes
gminny asp druh Henryk Ol
szewski. Merytorycznej oceny
kampanli sprawozdawczej na
terenie gminy dokonal druh
Zb10niew Zaranski komendant
Miejsko-Gminny OSP (pelli lei
funkcj~ wiceprezesa ZarzCldu
Powlatowego OSP).
Ochotnicze Slraie Poi arne
gminy Nasielsk majq niewqtpli
we su eesy. CZr;'!sto 0 nlch pisa
Iismy 1'1 "ZN". Dobrze sluzC\ ca
lej gminie jak i poszczegolnym
miejscowosc1om. Ratujq nasz
dobytek. a jednoczesnie pelniq
waznq funkcjf;) spolecznq orga
nizujqc na przyk!ad zycie kurtu

ralne wsi. Zostalo to podkreslo
ne 1'1 wypowiedziaeh obydwu
czlonkow scislego kierowniclwa
Gminneoo ZwiCjzku. Wskazano
jednak n-a pewne r!ledomagania
w codziennej praey poszezeg61
nych jednostek. DOlyczy 0 cha
ciazby brak6w w sp awozdaw
czosei. niereguiamlnowego pro
wadzenia kSlqg Inwentarzo
wych, braku sys.ematyeznosCI
1'1 praeach Zarzijdow. Referujij
cy mowi! tei a uchyblenldCh w
podejmowaniu uchwal. braku
zaktua!izowanych statut6w
(zmiana ustaw powoduje po
Irzeb~ zmlany statulu).
M,?ska dyskusja, jaka mia!a
miejsce w czasie zebranla, po
winna przyczynlC Sl~ do popra
wy og61nega obrazu naszych
strazy StrollY wyjasnl!y sobie.
czego od Siebie oczekujCl. Stra
zacy lep'ej czujCl sif," w akcjaeh
gasniczych nii w czynnosciach
biurowych 110 rnUSZq zrozumiec
zWlerzchnicy. Dokumentacja i
sprawozdawczosc Sq ieslety
nlezb~dne i to strazacy muszq
tez zrozumiee.
Zarzqd Gminny OSP podsu
mowal swoje catoroczne doko
nania, zatwierdZlI uchwaly wal
nych zebrail sprawozdawczych.
przyjql plan dZlalanla na rok
2000. Glownym hamulcem 1'1 re
alizaeji ambilnych planow moze
0l<.aza6 Sl~ brak pienil,'ldzy. Tych
]ednak Gmina nie ma za Wiele.

c~

Od poezCjlku iSlnlenla nasze
si~ przybli
zac czytelnikom sylwelkl os6b,
kt6re osiClgn~ly w iyeiu sukces
i, co najwainiejsze, SCj w jakis

90 pisma slaralismy

szczal jeszcze wtedy, ie pojdzie
slady ojca i zostanie cukierni
kiem. Rodzjna przeniosta si~ do
Warszawy. Tu zdobyl specjali
styczne wyksztalcenie i uzyskal

1'1

Mislrz-cukiernik PI lr Suwinski pracuje w cukiernl pana Radzikows' iego w
Rembertowle. SlojqC:Y obok niego czekoladowy kalendarz jest lednym z

ostatnich dzie pan a Piotra.

spos6b zwiqzane z naSZq gmi
nq_ Myslimy, ze udale sit;) nam
pokaza6 naprawd~ ciekawych
ludzi,ludzi z kt6rych nasze mia
slo moze bye dumne. Jest to
tym bardziej wazne, ze na teren
gminy. a zwlaszcza do miasta
przybyla wiele nowych os6b i
warlo, aby poznali dzieje naszej
malej ojezyzny i ludzi. kl6rzy si~
stqd wywodz q.
WydaJe si~ narn, ie na miej
see 1'1 naszej gazetee zasluzy!,
mimo mlodego wieku, pan Piotr
Suwinski. Ma dopiero 26 lat.

Te

pi~kne

dyplom czeladnika. Po son
ezeniu szkoly rozpoczql pract;) w
znanej warszawskiej firmie cu
kierniczej pana Janusza Ciesli
kowskiego przy ul. SlowlczeJ.
Obecnie ma JUz papiery mistrzo
wskie. Caly czas doskonali swe
urnlej~tnosci. ZWlqzany jesl z
Warszawska Szkola Cukierni
CZq.
Z Nasielska wywodzi si~ wielu
bardzo dobry'ell cukiernik6w.
Jest nim chociazby ojciec pana
Piotra - pan Ryszard Suwinski.
Ci, kt6rzy pozostall 1'1 Nasielsku

figurki zolnierzy sajednoczesnie bardzo smacz e

Mieszka obecnie w Warszawie.
Dziecinslwo sp~dzi! 1'1 Nasiel
sku. Tu ucz~szczaj do mlod
szych k.las sZko~y podstawowej
(SP nr 1). Bye maze nie przypu

I tu prowadzq flrmy, tei majq si~
czym pochwalic. Czym wobec le
go wyr6inl! Sl,\, pan Piotr Suwin
ski, ie chcemy przybliiy6 jego
sylwetk~ naszym czytelnikom?
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Pan
HUCZq! rankiem spiewne
dzwony.
Z grobu powstal um!ilCzo 1Y
Jezus Chryslus, po swej m~ce,
Z chorqgwi~ w przebilej r(;lee.
B6g nwezer'islwa I tortury
Skruszyl twardej groty mury.
Ziemia Cialo nam zwr6cHa,
Co lrzy dni w swej glt';!bi kry a.

01.05.2000r. PONIEDZIAt.EK

Skonczyla si~ BOla ml,!ka.
B61, cierpienie i udrElka.
Bog pokonal dueha zlego
I zakusy niecne jego.
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zagrag

RAVEN

Uczniom swoim sil,! ukazal.
Grzechy ludzkie smierci q
zmazal.
Do swyeh niebios otwar!
wrola,
B6g bvycil,!zca, Pan iywota.
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Ziemia cala, niebo cale.
Sk!ada Tobie Jew chwa1!il.
Moe sztana pot~piona.
Krwiq m€;lczensk q odkupiona.
Alleluja! swiatem leei.
Slmice dzisiaj jasniej swieci.
Jezusowi, eo zszedl
z krzyia,
I do siebie Iud przybliza.
Bijq dzwony weiCji. radosnie!
W sereach, ludu radose rosnie.
Plynq plesni ukochania.
W dzien Panskiego
Zmarlwychwslania.

Jerzy Roialskl

OGlOSZENIE

17 kwietnia 40 lal temu
wypowiedzieli sakramentalne TAK

Krajowe Centrum Osteoporozy przedstawia propozyej€;l prze
prowadzenia w;osennej akcji profilaktycznych badan diagnoslycz,
nych dla mieszkane6w gminy asielsk, a mianowicie badar'!
mammograficznych dla I<obiet po 35 roku zycia oraz badar'l
densytometrycznych dla kobiet i m~i:czyzn po 40 roku iycia.
Cena badania:
mammografia - 70 zJ,
badanie densytometryczne - 25 zl,
wykonanie obydwu badan jednoczesnie . 85 zL
Zapisy na badania w rejeslraeji Przychodni Rejonowej w Nasiel
sku.
Badanla odblildq si~ wdniach 27-28.04 w am ulansie przy przych.
rejonowej w Naslelsku.

STJl9'{fS£fll'Jlj/J/ I 'E'DW~ 1(O?v{;2fJ{PWICZ
z Siennicy
W rocznicr; tei okazji kochanym Rodzicom
Wszelkiej pomyslnosci i dluglch lat zycia
w zdrowiu. szcz€;lseiu i rnilosci
zYCZq wdzifi1czne dzieci:
Jagoda z Jackiem
Agnieszka z J6ziem
Kasia z Adasiem
oraz wnucz~ta: Sylwla. Sebastian i Damianek

~

KrzyzQwka nr 4/2000
Znaczenie hase/:
Poziomo: A - okreslona wysokosc lotu samolotu !! jest ni q Cosa
Nostra, B - J3ponska sztuka ukladania bukiet6w, C - szczeniG lisa II
centrum sredniowieeznego miasta, 0 - skrawek papieru, E - inaczej
- honor II zestaw wagonow w pociClQU, F - maiy st6g sicma, G ·wonny
sok drzew iglastych II ryba siodkowodna, H - 5zk?lny konlroler, 1
mieszka za Uralem, J. maiy pocalunek, populaml8 - odctlOdy II K
umozliwia wyjazd z autostrady II gaiqz, L- cziowiek po 60-tce majqcy
dUlO wolnego czasu II popularnie 3 x 380 V, L -Wo!nosc! . stoi w
Nowym Jorku 1/ polecenie dowodcy, M. - zastrzezony teren zona,
N· plemi~ Indian z Ameryki Pin - z niego pochodzil Winnelou II moze
bye literacki Iub lilmowy.
Pionowo: 1- Jeden z dwudziestu na Twoich koriczynach II zimq
na drodze, 2-tradycja, 3 - zwierz~ta z rodziny jeieniowatych zyjq na
terenaerl Dodmoklych II rneksykanski kaktus, 4 - okr~t wojenny, 5
gdy sCisniesz r~k~ to powstaje ... II jeden z Apostol6w 0 przydomku
Juda, 6 - pSikus /1 s opien podoficerski w marynarce wojennej, 7- nie
uszlachetniona stal, 8 - nieograniczony bezmiar, 9 - morze nasze
morze, 10- stary zabytek II pita do ciE;lcia kl6d drewna, 11 -jeden z
teoretyk6w socjalizmu, 12 -ma go .swieczka i lampa naftowa !Iw nim
smieci, 13 - the e~d, koniec cze\1<;Js II oficja!ne oglo5zen.ie w jakiejs
sprawie, 14 - grckr bozek mlloscl!! w gwarze uczn10wsklej . najQor
sza ocena, 15 - hiszp anski lTloi nowiadca /I pojedyn czy drobno ustr6j
chorobotworczy.
R?zwiCjzaniem krzyzowki bE;ldzie haslo - przys!owie afrykanskie
wyplsane 2 dlagramu wg szyfru : 8-6; A-3; D-15; A-11; J-8; L·1 0; H-6;
F-7; 1/ G·1 0; H-7; M.-8, II N-S; N-1; F-8; L-1O; 1<-12; E·7: L·15; E-15;
L-15: G-411 K-5; J-5: C-7; M.-15; l-13; G-12.
Na rozwiC\zania krzyi6wki czekamy do dnia 06,05.2000 roku,
RozwiCjzaniem krzyzowki z nr 3/2000 "Zycia Nasielska" bylo
przyslowie -"Zloto czerni serca"_
Nagrodl;! niespodziank(! wylosowala pani Barbara Kasiak z D~bi
nek.
Serdecznie gratulujemy.
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Wszystkim, kt6rzy towarzyszyli
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Naszej C6rki

S.p. Iwony Duchnowskiej
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ostatniej drodze

serdeczne podzi~kC?wania skladajCj
Rodzice, Brat z Zon~ i synem

Rep·e;-t~'-; ru~o~
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28-30.04.
"Chiopaki nie p1aczq" krymi
nalny, prod. polskiej, godz. 17.00.
"Joanna d'Arc" historyczny,
prod, USA-Francja, godz.
19.00.

5-7.05.
"Jezdziec bez glowy" thriller,
prod. USA, godz, 17.00.

"Podziemny krqg" kryminal·
ny, prod. USA, godz, 19.00.

12-14.05.
"Anna'l krol' psycl1oiogiczny,
prod. USA, godz. 17.00.
"Ostatnla misJa" kryminalny,
prod, polskiej godz. 19.00.
19-21.05.
"Miasteczko South Park"
psycl1ologiczny, prod. USA,
godz. 17.00.
"Utalentowany pan Ripley"
komedia. prod. USA godz.
19.00.
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Komisarial Policji - tel. 997, Nasielsk 691-22·07,691-23-77
Ochotnicza Straz Pozarna - tel. 998, Nasielsk 691-22-88
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999, Nasielsk 693-09-99
Pogotowre Gazowe -leI. 691-22-22
Pogotowie Energetyczne Naslelsk - tel. 691-24-21 (po gOdz_
15.00 Plorisk - tel, 662-26-45)
Pogotowle Wodociqgowe Nasielsk - tel. 691-24-96
Pogotowie Ralunkowe WTaz z ambulatorium dyzurtJje calodobo
wa w budynku Przychodni przy ul. Sportowej w Nasielskll
"Pomaranczowa linia"
Telefon zaufania dla os6b z problemJrni alkoholowymi czynny:
wtorek - 16.00-20.00, sroda: 2.00-16.00, tel 69-30-250.
Dyzury Aptek
Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilinskiego czynna codzie nie w
godz. 8.00-1800, w soboty w godz. 8.00-16.00, w niedziele I $Wleta
w godz. 1000-13.00 dyzuruje w dniach: 7-24.04.
Apteka "Arnika", ul. Rynek czynna codziennie w godz. 8.00
17.00, wtorki i piCjtki w godz. 730·17.00, w saboty w godz. 8.00
16.00. w niedziele i swi~ta w godz. 10.00-13.00, dyiuruje w dniach:
25,30.04.
Apteka kolejowa (og6Inodost~pna) w budynkl! stacji PKP w Pies
cirogach czynna jest codziennie z wyjqlklem sobol i niedziel w godz.
7.30-15.00.
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Stacja Opieki - Centrum Pie1egniarstwa Rodzinnego
"Caritas" Diecezji Plocki~j
Gabinet zabiegowy w .. Stare] Plebanii'. ul. Zwirkl i Wigury 5 e!.
693-14-28, czynny jest ad poniedziCllku do piqlku w godz. 7.30
19.00. W soboty, niedziele i swif;ta czynny jest w godz. 8.00-10,00
i 16.00-18.00
Telekomunikacja Polska
Rozm6wnica T,P.S.A. czynnajestw doli powszednie i w pracuiCjce
saboty w godz. 7.00-21.00. W wolne soboty w godz. 8.00·14.00. W
niedziele w godz. 9.00-11.00.
Poczta Polska
Urzqd Pocztowy Nas elsk-' czynny jest w dni powszednie i w
pracujqce soboty w gadz. 8.00-18.00. W soboty w godz. 8.00-13.00.
W niedziele urzqd poczlowy jest nieczynny.

ZAKlAD POGRZEBOWY

Wlodzimierz Ostrowski
ul. ZWirki i Wigury 1
oferuje:
trumny, znicze, wier'lce, wi<jzanki

oraz pozostata Rodzina
oraz
przew6z karawanem na catv kraj.

...poiyczymy Ci
nawet 15.000 zlotych...
... na cokolwiek

BANKBPHA
Nasielsk, ul. Elektronowa 8110, tel. 693-16-00

........,.~

Brytyjska ....-IIII,....III""'lIlP..,.~
Firma
Finansowa
u dz Ie Ia·····;·······"···,, ,:' . ,':': : : ;: : :,....
:"0'

POivCZEK W DOMU KLIEMIA
'" gotowka wdqgu 48 godzin 'r dogodny system splal
bez iyranlow tel. 0-604 679 977

:t'

(0-23) 691 28 51
(0-23) 691 22 82

BIURO

RACHUNKOWE
Nasielsk, ul.Ploriska 43
tel/fax (0-23) 69317 53 0-602196 717
dam. (0-23) 693 11 36
BADANIA:
lekarskJe,
do pracy,

Henryk Markuszewski
LEKARZ MEDYCYl\'Y
MOGOWO

ana 111 Soblesklego 19
l.el. (0-23) 693 1582
kom. 06 2104 191
1J I.

wst(;'pne,
okresuwc,

kontrolne,
1<andyclat6v.r
na kierov.rcov.r
i kiE"T"ov.rcov.r

?o~a/b/Za {!j)<t%-UJdd:z

Nasielsk, ul.Kilinskiego 25
tel. 0-604 116 497
tel. (0-23) 691 22 70 ( po 17-tej )
Materialy og61nobLJdowiane
i wykoriczenia wnE;ltrz

Firma handlowa "MIROPOL"
05-190 asielsk. ul. Przemyslowa 10
tel. 693-13-69, lel./fax 691·29-44

*B DOW
MATE AlV
A
CEMENT, WAPNO,PUSTAICI
CEGl:A KLINICIEROWA
STVROPIAN, STVROSUPREMA
WEl:NA MINERALNA. PAPA
OTWORV I OSCI EZNICE

USlUGI TRANSPORTOW cI)

NAWOZY SZTUCZNE
R szard B ikiewicz

Piasek, iwir, pospolka, WykOpy, niwelacia
terenu, wywoz ziemi, gruzu, przeciski iIP.

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

Nasielsk, ul. Krupka 19, tel. 6912433
0-602 132 338

~
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<•

.nl~'~~~li Im~ phff~
o/1~Zft I(ojle!~~~
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STAN DARD

Nasielsk, u(Warszawska 18 A,

Zaiat/l a
rn~ni-\Z

1(fJ.,f la{,()t!e,

arlal(e /

W SI)uzEJ)Jliy

rl'l~tEFONY "o~l()nnCn"E

~-

V

s· mplus

•

Kazimic1'Z Plo'miiiski

.•
~
ushlgj W Lakresie- J.lJ.pr3w i 7..:lill6wiell
jl\dY'~:...idHalllych ~\iYARANCJ/\ RATY BEl ZYl~ANT6W !
"

Je(cz > Tatra

arg- rUlt"

"-- warzywa
owoce
- cvtrusy.

~

,~($\~
~~~~~,,~~
~

- att. spozywcze

godziny otwarcia: pon.- pt. 6QQ -16°0
sobota 600 -1400

tel. ~~J ~~ ~~
• kOHl pIe- to\'"
'e-csakk, 'foteli, ~Pllf.

1

ZAPRASZAMY DO HURTOWNI

WIZJA-

PHPV@£TAN
""ypoczyukowych, ·sof ,

ROBOTY ZEM

Nasielsk, ul. P.O.W. 10
tel. 0-604 895 733

)

~~~ Wyroby

CUKIERN C---
• Sprzedam dzialki p~ ul. Kolejowej 4, leI. 69 12 338.
• Sprzedam M-4 62 m , tel. 6~ 30 334.
• Sprzedam mieszkanie 46 m I pi\llro, leI. 69 12347.
• Kupi~ anlyki, mebJe, porcelana, mililaria, pojazdy,
tel. 0501 71 8216, tel. 0604 77 99 56.
• Sprzedam krt;lgi zelbetonowe 5 szl. 0 wymiarach sredniea
120 em, wysokosc 100 em, grubosc 12 ern, tel. 69-12-868
w godz. 17.00-19.00

Boz'ena i Witold
Kamelscy

06 1 ~o Win ica

o y
W kolejnych meczach IV ligi
pilkarze Zbika grali ze zmien
nym szcz~sciem_ Po dw6ch
pierwszych eieklownych zwy
ci~slWach poniesli przykrq po
razkE;l w Zambrowie z drui.ynq z
korica tabeli ai: 3:0. Nast?pnie
pokonali u siebie "Spar1~" Au
gust6w 4:1 (bramki: Dqbrowski
3, Szymanski 1), na wyjeidzie
"Soko/a" Sok6lk~ 2:1 (bramki:
Macias i Dqbrowski po 1) oraz
zremisowali u siebie z "Rolim

Jui tylko niecale 4 miesiqce
(nieco ponad 100 dni) dziel~ nas
ad swiatowego swi~ta sporto
wego, od olimpiady w Sydney.
Czy b~dzie ona. dla nas nasiel
szczan. tak radosna jak 4 lata
temu w A lancie? Wierzymy, i.e

Panl Renata Mauer na przelomie
marca i kwietnia odpoczywala w Na
sielskU. Ter az czekamy na wiesei z
Sydney,
tak. Tak sarno wierzylismy 51at
temu, kiedy na rok przed igrzy
skami olimpijskimi w USA napi
salismy, ze Mazurek Dqbro
wskiego grany w Atlancie bE;l
dzie grany takie dla nas, dla
mieszkanc6w gminy Nasielsk_ I
tak sifi stalo za sprawq sympa
tycznej Reni Mauer, kt6rej dom
rodzinny znajduje sifi W Krzycz
kach. Przypomnlil tez, i.e pani
Renata urodzila si~ w NasieIsku
I tu uczl;lszczala do szkoly pod
stawowej.

pexem" Dobre Miaslo 1:0
(bramka: Macias 1).

W dn.31.03.2000 r. w hall sportowej w Nasielsku odbyl sie lrzeci
w tym roku lurniej par brydia sportowego zorganizowany przez K.S_
"Sparta" WZI~a w nim udziai rekordowa Iiczba 12 par. Po raz
pierwszy goscilisrny dwie pary z Nowego Miasta, w tym. jednq
ienskq. OZieki duiej liczbie ucz$stnik6w turniej byl bardz.o clekawy
i emoCjonujacy. Zawody przebiegaly sprawnie i w milej almosferze_

Bardzo dobrze spisuje Sl~ w
rozgrywkach "A" klasy drui.yna
"Wkry" Cieksyn, kl6ra aktualnie
jest wieeliderem, majqe do roze
grania 1 zalegly rneez_
Druzyna z Cieksyna ma duze
szanse wyjs6 na prowadzenie
w tabeli i awansowac do Ilgl

WYNIKI MARCOWEGO" TURNIEJU PAR BRYDZA SPORTO
WEGO ZORGANIZOWANEGO PRZEZ KLUB SPORTOWY
"SPARTA" NASIELSK 31.03.2000 r.

1. Tadeusz Czeremuiynski -Dariusz Wydra 151 pkt (68,6%).
2, Jerzy Krzeminski - Marcin Wojciechowski 127 pk1 (57,7%).
3. Teador Brodowski - Marek R~becki 120 pkt (53.2%)_

okr~gowei·

Od Atlanty minfily jui 4lala. 4
tez lata ma coreczka mistrzyni
olimpijskiej - NataJka. Ona (6w
niei wierzy. ie mama przywie
zie z Sydney medal i to medal
zloty. Z nii:l tel uslalilismy, ie
ten pierwszy, zloty, bli!dzie dla
niei, natorniasl drugi blildzie de
dykowany naszej redakcji. Pani
Renata tylko si~ usmiechala slu
chajqc naszych przekomarza
nek z jej c6reczkq .
W ciqgu czlerech ostatnich lat
w mieszkaniu mislrzynr przybyla
medali z najwiE;lkszych imprez eu
ropejskieh i swiatowych. Na prze
lomie paidziernika i istopada
1999 r. pani Renata przez 4 tygo
dnie przebywal3 113 rekonesansie
w Australii. Wyniki. Jakie tam
osiqgn~a, s~ bardzo obieeujqC8.
Potwierdzily to zawody wOo
rtmundzie w p%wie marca bie
zqcego roku_ Zaj~a tam dwa pier
wsze miejsca (karabinek sporto
wy 3x20 i 60 strzalow lei,qc). W
broni pneumatycznej zaj(;lla 4
miejsce. Cieszq nie tylko !okaty,
ale i osiqgniE;lte wyniki. T e s<j zna
komite, na najwyzszym poziomie
swiatowym. To dobry prognostyk
piLed olimpladq_
Sukeesy sportowe, to nie .iedy
ne sukcesy w iyciu lej ambitnej
rJziewczyny_ Sludiowala ekono
Inilil w Akademli Ekonomiczne)
we Wroclawiu. Zdala juz wszy
slkie egzaminy_ Pozos ala tylko
obrona pracy rnagisterskiej. Ztym
problemem Renia chce sie upo
rae jeszcze przed olimpiad q.
CllCqC osiqgnqc i ten eel musi
jeszcze przeczytac wiele obcoje
zycznej literalury. A przeciei tre
ningi wymagajq lei wiele czasu.
Pani Renata prosila nas 0
przekazanie pozdrowien dla
czylelnik6w "Zycia Nasielska".
Z radosci q wiec to czynimy.
AZ.

4. Waldemar Gnatkowski - Janusz Wydra 117 pkt (54,5%).
Stanislaw Sotowicz - Pawe! Wroblewski 117 pkt (53,2%).
Wojciech Zaciewski - Andrzej Zulinski 117 pkt '53,2%).
7. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowinski 113 pkt (51,4%),
8. J6zef Klasicki - Maciej Osinski 110 pkt (50.0%)_
9. Alicja Banosik - Helena Calinska 98 pkt (44.5%).
10. Jozef Dobrowolski - Krzysztof Rlilbecki 93 pkt (42.3%)_
11. Janusz Czyzewski - Janusz Muzal 83 pkl (37,7%).
12. Adam Banasiuk - Lech Siubowski 74 pkt (33,6%).

26.03.2000 r. w Plonsku od
byl si II Zjazd Ligi Okre90wej w
brydiu sportowym. Po dobrym
wystepie K.S. "Sparta" osiqgnql
nastli!pujqce wyniki:

e

"Sparta"- "SWlt" Clechan6w
16: 14
"Sparta" - .. Ringo" II Plonsk
21 : 9
..Sparta" -"Wkra" Zurorn 11 : 19
,.Spart~" reprezenlowaly pa
ry:
Tadeusz Czeremuzynskl
Marek Rl";)becki

Stanislaw Sotowicz -Pawel
Wroblewski
Piolr Kowalski -Grzegorz No
winski
Tabela po dWDch zjazdach:
1. Achtel Ciechan6w 131 pkt
2_ Ringo I Plonsk 102 pkt
3. SWit Ciechan6w 101 pkt
4. Promyk Ciechanow 9S pkl
5_ Sparta Nasielsk 83 pkt
6 Wkra Zuromin 78 pkt
7, Ringo II Plonsk 55 pkt
8. Sona Nowe Miasto 38 okt
NastE;'pne zawody ligowe 00
b~d<:j sil";l 7 maja w Nasielsku.

II urniej In egracyjny
W sobOl1";l 8 kwietnia w nasiel
skiej hali sportowej odbyl sil";l II
Inlegracyjny Turniej Pilki Siatko
wej Gmin Nowodworskich 0 Pu
char Burmistl"Za Miasta i Gminy
Naslelsk.
W turnieJu tym udzial wzil";)ly
reprezentacje: Slarostwa Po
wiatowego, Urzfidu Miejskiego
w owym Dworze Maz., Leonei
na, Czosnowa, Pomiech6wka i
Nasielska.
Wyniki:

Grupa I:
Nasielsk - Starostwo Powiato
we 2:0
Leoncin - Starostwo Powialo
we 0:2
Naslelsk - Leoncin 2:0

Grupa II:
Urzqd Miejski Nowy Dw6r
Czasn6w 2:0

Czosn6w - Pomiech6wek 0:2
Pomiechowek - Urzqd Miejski
Nowy Dw6r 0:2
W mieczu 0 5 miejsce:
Leoncin - Czosnow 2:0
W meczu 03 miejsce:
Starostwo Powialowe
miech6wek 1:2

Po

W meczu 01 miejsce
Naslelsk· Urzqd Miejski No
wy Owor 3:1

Koncowa tabela:
1. Nasielsk
2. Urzqd Miejskl Nowy Dw6r
3. Pomiech6wek
4. Starostwo Powiatowe
5_ Leoncin
6. Czosn6w

Zesp6t reda Kcyjny:
A. KOIdulcl'lskl. M_ Ty"" A, Siamirowski - red"klor n;](',zolny, A. Zawadzki, M Wasiol4)lMkl.
Zrlj (',Ia: T. ZawadzkI. PrOjG1kl winlnty oral sirona rcklamowa M_ GrubccKI.
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