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Co dalej z"Chrcynnem"? Ma·owe rocznice
 
Chrcynno jest jednq z najstar

szych miejscowosci na ziemi 
nasielskiel. Uiywajqc lej nazwy 
mamy jednak niekiedy na mysli 
nie samq wies ale np. jednostkl;l 
wojskowq (co prawda jui bylq.J, 
101 isko lub zesp61 palacowo
parkowy. 

Odpowiadajqc na zadane IV 
tytu'e py anie br;dlil pisal 0 praw
dopocJobnych dalszych losach 
obie lOW Ilerenu po bylej jedno
slce wojskowej. A~tualnie calym 
kompleksem 0 Jednos!ce za
wiaduje dalej wOjsko. Pozostala 
na miejscu grupa Iikwidacyjna i 
ochrona wojskowa. Uzgodillono 
z wojskiem, ie ochrona obieklu 
b~zie sprawowana p zez llIe 
do chwili przekazania go przy
szlemu uzytkownikowi. 

o prawo uzytkowania i was
nosel lego lerenu zabiega Gmi
na. Rada Miejska upowainila p. 
Krzysz!ofa lukaszewicz8 do re
prezentowania Gminy w nego
Cjacjach zmierzajClcyeh do prze
ifileia kompleksu wojskowego. 
Dla ulalWienra i przyspieszenia 

ealej procedury zostala nawiq
zana wsp61praea z Departa
mentem lnfrastruktury Wojsko
we) MON polegajqca na Uz.upel
niaja.cych sii;J czynnosclach for
malno·prawnyeh w zakresie 
uporzqdkowania s!anu prawne
go obiektu. 

W pierwszeJ fazie procesu 
us!alania wlasnosci panowalo 
przekonanle, iz grunly, na kt6
rych usytuowane SCI able j 
wajskowe, nalezq do lasow pan
stwowych. Po dokonamu szere
gu zabieg6w i poszukiwan w ar
cniwach wojskowyeh uzyskano 
dokumentacjl; z 961 r. mowia.· 
Cq 0 wlasnosei lerenu. DeeyzJ~ 

lIliSira Lesnic wa i Przemyslu 
Drzewnego Z lego roku leren 
pod budow~ przyszlego obiek u 
wO/'skow go zostal wylesiony I 

wy qczony ze tanu posiadania 
lasow panslWowyeh I przekaza
ny w trwaly zarzqd MON. Ze 
wzgh;du na szezegolny chara

c.d. na str. 7 

mFestiwal Rockowy
 
Jak co roku, pierwszego ma/'a 

w Nasielskim kinie Niwa mia 0 

miejsee waine wydarzenie mu
zyezne. Kilkugodzinny koncert, 
na kt6rym wysttlpily mlodzieio
we zespoly muzyczne _Nasiel
ska i nie tylko. 

Jako pierwszy publicznosci za
prezentowal sie zesp61 RAVEN. 
debiutuj~cy na Koocercie Walen
tynkowym w lutym br. Sklad zespo
Iv 10: Goska Topczewska - wokal, 
Daniel Zakrzeo.vski - gitara I wokal, 
ukasz Bober - gitara i wokal, Pa

wei Zakrzewski -bas i Michal Koko
cifiski -perkusja. Mirna, ze byl 10 
dopiero ich drugi wystl;lP, spisali si~ 
nieile. Zagrall " 'q IlWojq nadzle
W' Heya. "Enter Sadman" Metalliki 
I lrzy wlasne ulwary, Mejmy ad
zieJ~, ie pO\-viodq silil plany Qrupy w 
zwiqz.ku z graniem .,ciez.k1ej mu
lY",,· 

Drugi zesp6l, klory \·'1ysICl.pil 
na fesliwalu 10 DROPSY (Jacek 
Gawronski -wokal i gltara, Mar
cin KU5 - gitara, Leszek Gall;'ze
wski -bas i Nikltor Mleczak- per
kusJa). Muzyka jakq graja Dro
psy 10 w wiE;kszosci reggae. Ze
sp61 wykonal ., To co ezujesz" 
Brygady Kryzys. "leay Me 
Alone" Izraela. Zagrali tei kilka 
wlasnych, prezentowanych jui 
ulwor6w i dwa nowe: .. Intro" j 
"Bezsenna noe", Warto dodac, 
ie Dropsy wySI~pili niedawno 
na Irzech koneertach przed tal< 
znanymi zespolami lak Houk, 
2Tm2,3. i Armia. przed kilk ty
sii;Jczna pUblfcznosciq m.in. w 
Warszawle. NaJbliisze plany 
Drops6w to POwlE;kszenie skla

c.d. na sir. 7 

W rocznic~ Konslytucji 3 
Maja w nasielskiej hali spor
towej odbyla si~ gminna uro
ezystosc, na ktorq przybyla 
liezl a grupa mieszkaricow 
Nasielska, oraz mlodziez Z 

nasielskicll szkoL 
NaJpierw odbyla si~ we

wn~trzna uroczyslosc szkoly 
(Nr 1 w Nasielsku, niosqcej 
imi~ Konstytucji 3 Maja, kto
rej uczniowie zaprezenlowali 
wiersze nawiqzuj<.\ce do ob
chodzonej rocznicy, oraz wy
stClpili artysci j muzycy z Fil
harmonii NarodoVlej. 

Po tym zacz/i"a sit; uroczy
stosc gminna. wktorej uczeri 
Zespolu Szk61 Zawod wych 
w asielsku Ratal Kaminski 
w kr6tkim wyslClpieniu na
wiqzal do wydarzeri sprzecl 

ponad 200 lat. Nast~pnie po
nownie zapre- entowali si~ 

uczniowie Zespolu Szk61 Nr 
1 w Nasielsku, oraz wystqpili 
laureaci gminnego konkursu 
recytatorskiego, uczestnicy 
konkursu reJonowego, pre
zentujqc swoje wiersze, 

Uroczys!OSC zakoriczyli 
artysci z Filharmonii Narodo
weL w kt6ryeh wykonaniu by
Iy piesni nawiqzujqce do 3 
Majowej rocznicy, oraz $zo
penowska muzyka. 

Natomiasl 8 maja przypa
dala 55 rocznlca zakoncze
nia II wojny sWiatowej. Uro
czystosc powia owa z Mszq 
Sw. polowq odbyla si~ pod 
pomnikiem poleglych w Ka
zuniu, 

MAR 

Wielkanocny Gr6b Pana Jezusa w kosciele parafialnym w 
Nasielsku. Przygotowal go ks. Zbigniew Milczarek z grup<t 
mlodziezy. S'rai: honorowq pelnili harcerze i strazacy. Adoro
wall rninistranci. Niestety. w roku obecnyrn nie by!o juz warty 
wojskoweJ. W Nasielsku nie ma juz jednostki wojskowej. 
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W kwietniu Rada Miejska 
obradowala dwukrotnie. Na 
obydwu jej posiedzeniach 
zapadly bardzo wazne die 
Gminy decyzje. 

Pierwsza sesja miala 
miejsce 19 kwietnia. Byla to 
XIV sesja zwyczajna obe
cnego samorzqdu miejskie
go. Zwolana zostala na 
wniosek Zarzqdu Miejskie
go w celu przedyskutowa
nia problem6w zwiqzanych 
z funkcjonowaniem w gmi
nie sluzby zdrowla. Ponie
wai podstawowa opieka 
zdrowotna na naszym tere
nie prowadzona jest przez 
zaklady, dla kt6rych orga
nem zalozycielskim sCj sa
morzqdy powiatowe z Pul
tuska i z Plonska, na sesjE;: 
przybyli starostowie: Adam 
Janas z Nowego Dworu i 
Tadeusz Nalewajk z Pultu
ska oraz dyrektorzy ZOZ
ow: nowodworskiego - Na
rcyz Tokarski, plonskiego 
Tomasz Lejko i pultuskiego 
- Lech Tr~dota. 

W trakcie ustalania po
rZqdku obrad Burmistrz poin
formowal, ze wplyoClI do nie
go wniosek Klubu Radnych 0 

odwolanie Wiceburmistrza i 
on ten wniosek stawia do de
cyzji rad nych. Przewod ni
cZGcy Rady poinformowal, 
ze wplynE;:lo do niego pismo 
o powstaniu Klubu Radnych 
Gminy Nasielsk. W wyniku 
glosowania (13 - za, 7 
przeciw, 2 - "wstrzymujq
cych si~") wniosek 0 odwo
lanie Wiceburmistrza zostai 
wprowadzony do porzqdku 
obrad w punkcie 3. tj. przed 
podj~ciem zasadniczej de
baty, jaka byla przewidzia
na na tym posledzeniu Ra
dy. W zaistnialej sytuacji je
den z radnych zglosil wnio
sek 0 zarzqdzenie p6lgo
dzinnej przerV\fY, w czasie 
kt6rej radni b17d q mogli 
przedyskutowac w mniej
szych grupach nowy prob
lem. Inny radny zwr6ci! 
uwag~ na niezr~cznq sytu
acjl;! w zwiqzku z tym, ze na 
sesjfi! w konkretnej sprawie 
zostali zaproszeni goscie. 
Odbylo si~ glosowanie. W 
jego wyniku Przewodniczq
cy Rady zarzqdzi! 30 minu
tOWq przerw~. 

Po wznowieniu obrad je
den z czlonkow Zarzqdu za· 
pytal Burmistrza, jak ukla
dala mu sifi! wspolpraca z 
Wiceburmistrzem. W skali 
szkolnej Burmistrz oeeni! jq 
na trzy z pi usem. Pr6by dal
szej dyskusji nad tq sprawq 
zostaly przerwane. ponie
waz przyj~ly przed przerwq 
porzqdek obrad nieprzewi
dywal dyskusji w Iym pun
kcie. Przewodniczqcy Rady 
przypomnial jeszcze zebra
nym, ie na posiedzeniu nie 
ma radey prawnego j popro
sil radnych 0 zglaszanie 
kandydatur do komisji skru
tacyjnej. W lej skladzie zna
lazlo sil;1 5 os6b. 

Kom i sja skru ta cyj na 
przystqpila do przygotowa
nia materialow do qlosowa
nia, natamiast Rad~a rozpa
c2E;:la omawianie spraw 
zwiqzanych z funkcjonowa
niem sluzby zdrowia w na
szej gminie. Wprowadzenia 
do dyskusji dokonal Bur
mistrz. Mawil 0 zmianach 
wynikajqcych z reformy 
sluzby zdrowia w kraju. 
Przypomnial wnioski. jakie 
1'1 tej sprawie wysunfi!la Ko
misja Zdrowia Rady. Istnie
je propozycja. aby ulworzyc 
gminny-samorzqdowy za
klad opieki zdrowotnej. 

o swoich doswiadcze
niach zwiqzanyeh z funkcjo
nowaniem sluiby zdrowia w 
gminach mowili goscie z No-. 
wego Dworu, Pultuska i 
P!onska. Na terenie powia
tow nowodworskiego i pler)
skiego dzialajq nie publiczne 
i gminne ZOZ-y. One zawie
rajq bezposredni kontrakt z 
I~asq chorych. Dyrektor plon
skiego ZOZ-u nie widzi prob
lemu z przekazaniem budyn
ku Osrodka Zdrowia w Cie
ksynie gminie Nasielsk. No
wodworski ZOZ takze prze
kazywal majqtek gminie, kto
ra znalazla si~ W innyrn po
wiecie i utworzyla wlasny 
ZOZ. Ich opinie 0 funkcjono
waniu niepublicznych i gmin
nych ZOZ-6w byly pozytyvv
ne. PewnCl rezerw~ w lej 
kwestii dalo siC? zauwaiyc w 
V\fYpowiedziach przedstawi
cieli Pultuska. Szczegolnie 
dotyczylo to sprawy przeka
zania budynku osrodka i 

sprz~tu Ilaszej gminie. Przy
pomniano, ze decyzja w tej 
sprawie nalezy do Rady put
tuskiego powiatu. 

Dyskusj? 0 problemach 
sluzby zdrowia przerwano na 
czas glosowania w sprawie 
odwotania Wiceburmistrza. 
Radni w tajnym glosowaniu 
zadecydowali 0 Jego odwola
niu. 14 osob bylo za odwota· 
niem. 7 osob negatywnie 
ustosunkowalo si(;7 do wnio
sku 0 adwolanle. a 2 osoby 
nie stan(;1ly po zadnej stronie 
(glos "wstrzymujqcy"). 

Odwolany Wiceburmistrz 
poprzez lacinskq maksym~ 
"vox populi vox dei" wyrazil 
sw6j stosunek do podjC?tej 
przez Rad~ decyzji. rotko 
podsumowa! swojq wielolet
niq pracf? w organach samo
rzqdowych. Zaprotestowal 
jednoczesnie przb~iwko 

przyjliltej procedurze odwo
lawczej i opuscil salfil obrad. 
W protescie przeciwko spo
sobowi odwolania Wicebur
mistrza sal~ obrad opuscilo 
jeszcze trzech radnych. 

W dalszej eZE;:sci obrad 
kontynuowano dyskusjEil 0 

problemach obslugi medycz
nej naszej gminy. Na pytania 
radnych odpowiadali goscie. 
o prawnych aspektach prze
j~cia podstawowej opieki 
zdrowotnej przez gminli! i 
sposobie jej zorganizowanfa 
poinformowala zebranych 
pani mecenas Malgorzata 
Wiraszko. 

Po wyjasnieniu wszy
stkich wqtpJiwosci radni 
przystqpili do glosowania 
poszczegolnych projekt6w 
uchwal dotyczCjcych opieki 
medycznej w Gminie. W ich 
wyniku postanowiono: prze
jqC od samorz~du powiato
wego zadania w zakresie 
podstawowej opiel~i zdro
wotnej przez. gmin? Na
sielsk; utworzyc wlasny Sa
morzqdowy Zaklad Opieki 
Zdrowotnej; zaopiniowac 
pozytywnie projekt statutu 
Samorzqdowego ZOZ; za
opiniowac projekt porozu
mienia w sprawie wykony
wania przez miasto i gminC? 
niektorych zadan z zakresu 
samorz~du powiatowego 
dotyczqcych podstawowej 
opieki zdrowotnej. 

W cz~sci kor1cowej rozma
wiano na tern at wysokosci 
aplat za korzystanie z hall 
s ortowe·. 

Druga w tym miesi"lcu, a 
XV juz w obecnej kadencji, 
zwyczajna sesja Rady Miej
skiej odbyla si~ 26 kwietnia. 
Wiodqcym tematem obrad 
bylo rozliczenie SIli! Zarzqdu 
z realizacji budzetu w roku 
19990razocenaJegogospo
darczej i finansowej dzialal
nosci przez Rad~. 

W trakcie ustalania po
rzqdku obrad czlonkowie Za· 
rzqdu panowie: Ireneusz 01· 
brys i Michal Grubecki po
wiadomili Rad~, ze rezygnu
jq z ezl nkostwa w Zarzqdzie 
Miejskim. ednoczesnie je
den z nich postawil wniosek 
o sprawdzenie przez Komi
sji;) Rewizyjn~ prawdzlwosci 
zarzut6w postawionych od
wolanemu na poprzedniej 
sesji Wiceburmistrzowi. W 
sprawie tej przedstawiono 
tei: Radzie list otwarty podpi
sany przez 6 radnych. Rada 
przeglosowala zgloszone 
wnioski do porzqdku obrad. 
Wi.;Jkszosci q glosow nie 
wprowadzono wniosku 0 
zbadanie przez KomisjE;: Re
wizyjnq zasadnosci zarzu
tow postawionych bylemu 
Wiceburmistrzowi. 

Zanim udzielono glosu 
mieszl~arkom Gminy przy
bylym na sesjliJ, zadecydo
wano. ze protok61 z poprze 
niej sesji nie zostanje odczy
tany i je t d wglqdll w biurze 
Rady. Mieszkancy interwe
nlowali w sprawach: komu
nalnych lokali mieszkalnych. 
domu nauczyciela przy SP 1, 
gazyfikacji ul. Polnej. klopo
tow z inwestowaniem 1'1 ko
munalne lokale uzytkowe, 
drogi w Popowie PolUdnie I 

plan6w do wytyczema lej 
drogi. Wyjasnien dotyczq' 
cych zgloszonych proble
mow udzielil Burmistrz. Mo
wi! m.in. 0 podjfi!tych Juzdzia
laniach w celu pozyskania 
mieszkan komunalnych. bra
ku srodk6w na kontynuowa
nie gazyfikacji, potrzeble 
zmianv LJchwaly Rady w 
sprawie gospodarki lokalami 
uzytkowymi. 

W punkcie interpelaCje j 

zapytania radnych zwrocono 
silil 0 wyjasnienie nast~pujq
cych spraw: gdzie umiesz
czono 100 lamp Ulicznych; 

c.d. na str. 3 
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dokonczenie ze sir. 2 

jakie sCj zamierzenia odnos
nie kot/owni przy ul. Starzyn
skiego; na jakim etapie znaj
dujq sil1 przygotowania do 
gazyfikacji wsi wok6! stacji; 
jakie Sq podejmowane dzia
lania w celu usunii7cia uste
rek na hali sportowej i w kot
lowni szkolnej; ezy przewidy
wana jest realizacja starego 
juz projeklu budowy zalewu 
miejskiego; co dalej z wnio
skiem 0 zmniejszenie ilosci 
posiedzen Zarza.du i zapra
szanie na jedno posiedzenie 
w miesiqcu przewodniczq
cych sla!ych komisji rady. 
Wnoszono tez: 0 zryczaito
wanie diet dla radnych; doko
nanie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Mogo
wo; przedstawienie listy 
ez!onk6w nowo powstalego 
klu bu radnych; utworzenia 
samorzqdowego ZOZ-u w 
celu zwi~kszenia mozliwosci 
spolecznej kontroli. 

Po informacji Burmistrza 0 

pracach Zarzqdu Miejskiego 
w okresie rnil7dzy sesjarni 
przystClpiono do rozpatrywa
nia najwai:niejszych na tej 
sesji dokument6w i sprawoz
dan. 8prawozdanie Zarzqdu 
Miejskiego w sprawie wyko
nania budzetu Gminy zlozyli 
pani Skarbnik i Burmistrz. 
Sudiet roku 1999 uchwalony 
w marcu tego roku przewidy
wal osjqgni~cie dochodow w 
wysokosci 15.354.372 zl I 

rownowazne 1m wydatki. W 
wyniku uzyskanla dodatko
wych dochodow mozliwe by
10 tei zwil?kszenie wydal
kow. Ostatecznie budiet za
mknCjI si~ kwotami: 
17.370.394 zl po stronie do
chodow i 17.520.088 zl po 
slronie wydatk6w. 

W kolejnym punkcie po
rzqdku obrad radni zostali 
zapoznani z opiniq Regional
nej Izby ObrachunkoweJ 
(RIO) w sprawie przedlozo
nych sprawozdan z wykona
nia budzetu (przedmiotem 
badan RIO by! budiet i )ego 
zmiany oraz inne dokumenty 
finansowe). Instancja la (sto
Jqca na strazy samorzqdo

wych pieni~dzy) wydala opi
ni~ pozytywnq (jednoglos
nie). Swojq opini~ w przed
miotowej sprawie wyrazila 
tel. Komisja Rewizyjna Rady. 
Stosunkiem glos6w: 4 - za i 
1 - przeciw Komisja wyda!a 
opini~ pozytywnq odnosnie 
wykonania budzetu i wystq
pila do Rady Miejskiej 0 

udzielenie Zarzqdowi abso
lulorium. Uchwala Komisji 
Rewizyjnej zostala tei zaopi
niowana przez RIO. 

Po wysluchaniu sprawDz
dan i opinii odbyia sil7 kr6tka 
dyskusja poprzedzajqca glo
sowanie w sprawie udziele
nia Zarzqdowi absolutorium. 
Poprzedzila je krotka przer
wa. 0 kt6rq poprosi! jeden z 
radnych. aby moc uzgodnic 
stanowisl~a w klubach. 

W wyniku jawnego g!oso
wania, stosunkiem g!os6w: 
15 - za, 6 - przeciw i przy 1 
"wstrzymujqcym" Rada 
udzielila Zarzqdowi absolu
torium tytulem wykonania 
budietu za rok 1999. 

W kolejnym punkcie po
rzqdku obrad podj~to szereg 
uchwaf, Dotyczyly one Ill,in. 
spraw uzytkowania wieezy
stego dziatek przez GS i 
Spo!dzielni~ Mieszkaniowq; 
zmiany nazwy ulicy w Sienni
cy; zmiany w budiecie na rok 
2000. Dyskutowano takie 
nad powtarzajqcym si!i' od lat 
problemem dzialki przy ul. 
Kilinskiego, ktorq ehee na
bye dotychczasowy i dzier
zawca i odpowiednio jq 
zagospodarowac. Rada 
upowaznila Zarzqd do podi?
cia w lej sprawie konkrelnyeh 
dzialan. W punkcie tym roz
patrzono tel. wniosek dw6ch 
czlonk6w Zarzqdu 0 ich re
zygnacji z praey w tym orga
nie Rady. W glosowaniu 
(przy kilku glosach "wstrzy
mujqcych") Rada przyj~la re
zygnacj~ radnyeh z ich 
czlonkostwa w Zarzqdzie 
Miejskim. 

Ostatnie dwa punkty po
siedzenia poswi!i'cone byty 
na odpawiedzi na zapytania 
i inlerpelaeje radnych oraz 
zapoznanie radnych z pis
mami, jakie wp!yn~!y do Ra
dy. 

Notowal AZ. 

W kwietniu Zarzqd Miejski 
obradowal lrzykrotnie. Pier
wsze w tym miesiqcu posie
dzenie odbylo si~ S.IV. Naj
wazniejszym problemem, ja
ki rozpatrywano tego dnia, 
byla sprawa organizacji siui.
by zdrowia na terenie naszej 
Gminy. Od niej tei rozpocz~
to obrady. 

W temat rozwazan wpro
wadzil zebranych Surmislrz. 
Przypomnia! tei wniosek Ko
misji Zdrowia Rady 0 przeji7
cie przez Gminr;! podslawo
wej opieki medycznej. Na 
tym posiedzeniu cz!onkowie 
Zarzqdu zapoznali si~ z 
prawnymi dzialaniami majq
cymi doprowadzic do osiqg
ni~cia tego celu. FachowCj 
pomocq siuiyla p. mecenas 
Malgorz8la Wiraszko. Wy
jasni!a, i.e art. 6 Ustawy 0 

Samorzqdzie Gminnym daje 
mozliwosc utworzenia samo, 
dziel ego pubticznego za
kladu opiekl zdrowotnej w 
gminie. Ma on prawo zawie
rania umow z Kasq Chorych 
i pobierania oplat za pewne 
ustugi (np. badania kierow
cow, zaswiadczenla do pra
ey). ZaletCj tego sposobu 0(

ganizacji s!uzby zdrowia w 
gminie jest to, ze to gmina 
zawiera umow~ 0 pracr;! z 
klerownikiem zaktadu i ma 
bezposredni wplyw na fun
kcjonowanie sluiby zdrowia 
na danym terenie. 

Decyzj!i! 0 formie organiza
cyjnej podejmuje Rada Miej
ska Ona lei. zatwierdza sta
t ut pi acowk i 0 raz ty puj e 
czlonkow do Rady Spolecz
nej ZOZ. Rada ta jest or9a
nem apiniujCjcym, dorad
czym. Opiniuje tei dyrektora 
i wnioskuje 0 jego odwolanie. 

Pani mecenas wskazafa 
wszystkie kolejne kroki, jakie 
trzeba podjqc, aby spraw~ 

doprowadzic do konca. Poin
forrnowala tez 0 potrzebnych 
do tego celu dokumentach. 
Po zapoznaniu Sil? z calo
ksztaltem sprawy ezlonko
wie Zarzqdu zadecydowali. 
ze nalezy podjqC dzialania w 
kierunku przej!i'cia osrodk6w 
zdrowia i utworzenia Sarno
dzielnego Publicznego ZOZ
U. Wniosek ten zostanie 
przedstawiony Radzie. 

W dalszej CZlilsci posie
dzenia Zarzqd wyrazil zgod~ 

na negocjacje warunkow na
bycia budynku po bylej pocz
cleo Ustalono tel. sklad komi
sji przetargowej, kt6ra ma 
zajClc si~ sprzedaiq dzialek 
przy ul. Warszawskiej i 80s
nowej. W jej sklad weszlo 6 
osob. Praca tej komisji jesl 
nieodplatna. 

Drugie w tym miesiqcu po
siedzenie Zarzqdu Miejskie
go odbylo si~ 12 kwietn ia. Na 
jego poczqtku czlonkowie te
go gremium zajl;!1i si~ proble
mem cieplownictwa w Gmi
nie. Z nowymi moiliwosciami 
w lej dziedzinie zapoznal ze
branych p. Bogdan Wieczo
rek. Rekomendowana przez 
niego technologia daje moi
liwose wytwarzania ciepla i 
energii elektrycznej w tzw. 
zr6d!aeh rozproszonych, 
ezyli w matych kotlowniach 
osi dlowych, szkolnych Itp. 
obieklach. Relerujqcy przed
slawil koncepcj~ rozwiCjza
nia problem6w cieplowni
czych Gminy w oparciu 0 no
we sposoby jej wytwarzania. 
lstniejq moiliwosci pozyska
nia srodk6wna ten cel. 

Proponowane rozwiqza
nia techniczne spelniajq eu
ropejskie normy w zakresie 
ochrony srodowiska W Pol
sce jest to pewna nowost. W 
pelni efektywnie dzialajq le
go lypu przedsil1biorstwa w 
Niemezech. W najbliiszym 
sqsiedztwie Nasielska zain
teresowanie tym sposobern 
pozyskiwania energii wyrazi
ty miejscowosci: GClbin Ra
ciqz, Plonsk. Pan Wieczorek 
proponuje naszej Gminie 
stworzenie sp6lki i w tym celu 
naleialoby podpisac list in
lencyjny. 

Czlonkowie Zarzqdu za
dali referujqcemu wiele py
tan. Dotyczyly one gl6wnie 
spraw ekologil, kosztow, 
bezpieczenstwa, przestrzeni 
dzialania. Inleresowal ich 
rowniei stosunek ewentual
nej nawej sp61ki do istniejq
cych zakladow cieplowni
czyeh. 

c.d. na sir. 4 



wiano przekazac dyrektorodokoticzenie ze str. 3 
wi ZGKiM, kt6ry zostanie po
proszony na najbliisze po

W kolejnym punkcie po siedzenie Zarzqdu. Wtedy 
rZ<J.dku obrad rozpatrzono lei': zostanie omowiona spra
pismo Zarzqdu OSP Na wa zakupu ciqgnika 0 co pro
sielsk 0 przekazanie samo si ZGKiM. 0 opini~ dyrektora 
chodu strazackiego marki Miejsko-Gminnego Osrodka 
"Magirus" na utrzymanie Pomocy Spotecznej poprosil 
Urz~du. Burmistrz prosit 0 Zarzqd w sprawle wniosk6w 
przygotowanie odpowied o udzielenie wsparcia finan
nich dokumentow w wyniku sowego ofiarorn pozaru i wi
czego Gmina przejmie na chury. Zarzqd podtrzymar 
siebie utrzymanie zakupio SWq decyzj~ 0 odmowie 
nego w Niemczech samo zmiany slawek czynszu 
chodu. Przy okazji rozma dzierzawnego 0 co wnosil 
wiano lez 0 innych proble wlasciciel kiosku z ul. Kos
mach naszych strazakow, ciuszki. Burmistrz poinfor
jak np. CZli!slych wyjazdach mowal zebranych 0 proble
do pozarow, niesprawnych mach nasielskich gazowni
hydrantach, obct10dach Dni kow i sposobach pomocy ze 
Ochrony Przeciwpozarowej. strony miasta dla ich przez
Czlonek ZarzC\du lek. Cezary wyci~zenia. 

* ••Rusek zadeklarowal nieod
p!alne przeszkolenie strai:a Trzecie kwielniowe posie
kow z zakresu reanimacji i dzenie odbylo sie lui: przed 
udzielania pierwszej pomo sesJCl w dniu 26 i byto bardzo 
cy. kr6tkie. ZarzCjd podjCjt 

W cz~sci koricowej posie uchwale 0 wprowadzeniu do
dzenia rozpalrzono pisma tacji do budzetu, zaopiniowal 
mieszkancow skierowane do pozytywnie zmiany w budi:e
ZarzC\du z prosbCj 0 zalatwie cie roku 2000 oraz wysluchal
 
nie iCfl problem6w. Wniosek opinii RIO w sprawie wyko

mieszkanc6w budynku ko nania budzetu.
 
munalnego z ul. Pilsudskie

go a remont dachu postano- Wynotowal AZ.
 

1. Wodoci(lgi i kanalizacja 

W kOrlcowq faz~ wkroczyly prace wykonywanp. przez ZUW z 
Mlawy przy budowie sieci wodociqgowej w Paulinowie. Dlugosc 
sleci wraz z przylqczami (57) ~~o.si 10.822 m. 

Eko-Wodrol ze Szczytna konczy prace przy strategicznej dla 
gminy sieci wodociClgowej w uL Kolejowej. Uporano siE;J iuz l przejs
ciem pod torami kolejowyrni linii gdarlskiej. Do wykonanla pozostalo 
przejscie pod torami linii sierpeckiej. Z chwilq zakonczenia prac 
Piescirogi otrzymaja wodfil z ujfil:~a.w Jackowfe. 

Dobie9a konca budowa sieei kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 
Pilsudsklego II i w ulicy Pilsudskiego. Przy okazji prowadzenla tych 
prac przepif;lto, zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami, przylqcza 
wodociCjgowe z sieci azbestowo-cementowej do sieci i.eliwnej. Po
dobne dzialania bf;ldq przepr0wadzane sukcesywnie tam, gdzie siet 
taka jest jeszcze uzywana. W najbliiszym czasie odbudowana 
zostanie nawierzchnia ul. Pilsudskiego. 

2. Drogi 

Droga asfaltov,;a w Nunie wydluzyla Sif;l 0 kolejne 500 rn. StaiD si~ 
to rnozliwe dzit7ki wsp61dziaianiU mieszkanc6w wsi, samorzqdu 
gminnego i ZarzCjdu Dr6g Powiatowych w Nowym Dworze Mazo
wieckim. Draga ta rna status drogi powiatowej. 

W celu paprawy stanu bezpieczenstwa ruehu drogowego waka
licach hali sportoweJ i Zespolu Szk61 nr 1 zostai wykonany projek 
jego arganizacji. ObejmuJe on ulice: Szkolnq, Slaszica i Palnq. 
Zostanq tam uslawione nowe znaki drogowe. 

3. Przetargi (rozstrzygni~te) 

Zaklad Urzqdzeri Wodnych z Mlawy b~dzie wykonawcq wodociq
gu we wsi Popowo Sorowe. Jego d!ugosc wyniesie 6000 m. Wad!;! 
otrzyma 19 gospodarstw. 

Zarzqd Drag i Maslow w Pionsku wygral przelarg na profilowanie 
dr6g gminnych przy pomocy r6wniarki. Prace rozpocznCj sifil po 
podpisaniu umowy, co powinno.n.a~tClpic jeszcze w rnaju. 

Transport J nawozenie kruszywa drogowego to przedmlOt kolej
nego prze argu. Wykonawcq tel uslugi na rzecz Gminy blildzie firma: 
Uslugl Transportowe Ireneusz Zierniecki. I W tym wypadku prace 
rozpocznq si~ w maju. 

4. Przetargi (ogloszone) 

15 maja odb~dzie Sif;l przetarg na wodociqgow3nie wsi: Toruri 
Dworski, Wloscianski i Mi~koszyn. Przewidywana dtugosc SleCI 
wyniesie 9971 m. Do sled tej przylqczonych zostanie 108 gospo
darstw. Dlugosc przylClczy wyniesle 3550 m. . .. 

31 maja b~dzie mial miejsce przetarg na budow~ sieci kanalizacji 
sanitarnej ria Osiedlu Pilsudskfego II. , .. 

Jeszcze w maju odb~dzie si~ tez przetarg na rem ant ubytk6w, 
jakie powsta~y na drogach asfallowych W okresie jesienno-zimo
wym. Miejsca te zostanCj pokryte maSq bitumlcznq i bl!urnicmo-gry
SOWq. 

Tego samego onia odb~dzie sil;! przetarg (1'1 formie zapytania a 
cen\,) na rekul ywacj~ wysypiska odpad6w komunalnych w Kose
wie. 

5. Negocjacje 

W najblizszym czasie odbf;ldzie si~ kolejna runda rozm6w z 
przedstawicielami Poczty PolskleJ na temat uregulowania spraw 
z..yiCjzanych z budynkiem po bylej poczcie (u zbiegu ulic Kosciuszki 
i Sw. Wojciecha) 

Ku niezadowoleniu nasielskich samorzEjdowcaw ponad miar~ 
wydluzaja si~ negocjaeje z przedstawicielarni gminy Wieliszew od
nosnie wsp6lnej inwestYCJi -zakladu unieszkodliwiania oopad6w 
komunalnych. Wydaje si~, ze postawa partner6w z WieJiszewa jest 
zby! asekuracYlna i powsciqghwa. Op6inia to rozpisanie przelargu 
na budoWf;l tak potrzebnego zakladu. 

6. Oczyszczalnia sciekow 

Dobiegta koriea procedura prZ8targowa majqca na celu wylonie
.'lie firmy, ktora zaprojektuje i wykona oczyszczalnf~ sciek6w dla 
Nasielska i wiosek oselennych. Umowa nie lostala jeszcze podpl
sana, poniewai inne firmy niezadowolone z wynik6w przetargu 
(gdyz .'lie one zostaly wybrane) zloiyty odwolanie do Urzedu Zama
wien Publicznych. Przewiduje sie, ze Wnajbliiszym ezasie problem 
ten zostanie rozstrzygniety I mozna bE;idzie podpisac odpowiedni q 
urnowe· 

7.0swiata 

Kierownictvv'O Poraolli Psychologiczno-Pedagogicznej zwr6cilo 
sie do vlladz samorzCjdowych Grniny 0 przejf;lcie ad powiatu zadan 
zwiqzanych z poradnictwem. Komisja Oswlaly wydala w lej sprawle 
opinifi) pozytywnq.. Problem ten bedzie przedmiotem rozwazan na 
jednym z najblizszych Zarzqd6w. 

Zebral AZ. 
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Mieszkancom Miasta i Gminy
 
Nasielsk
 

oraz wszystkim swoim 

Wsp61pracownikom 
pragnl7 wyrazic swoje 

podzi~kowanie 

za wieloletniq prac~ na stanowisku 

Zast~pcy Burmistrza 
Stanislaw Tyc 

Przybywa lasow
 
W gminie Nasielsk jest 

malo las6w. W klasyfikacji 
dotyczqcej lesistosci zaj
mujemy odlegle miejsce. 
Dlatego cieszy kazde no
we drzewo, kazdy chociai 
najmniejszy lasek. W roku 
obecnym mamy powody 
do radosci. Przybylo nam 
75 ha teren6w zalesio
nych. Jest to wynik wsp61
nych wysilk6w wladz 
samorzqdowycll gminy i 
powiatu, nadlesnictwa 
Plonsk, wladz panstwo
wych (Fundusz Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki 
Wodnej) i naszych rolni
kow. Koordynatorem akcji 
zalesiania naszej gminy 
jest pracownik Urz~du 

pan Andrzej Lasocki. 
Zainteresowanie tym za
gadnieniem wynika u nie
go nie tylko z obowiqzku 
sluzbowego, ale i z osobi
stego stosunku do przyro
dy. 
Ch~c z moi.liwosci uzy

skania wsparcia przy zale
sianiu nieuzytkow, oraz 
grunt6w V i VI klasy wyra
zilo wielu rolnik6w. Spot
kanie z nimi odbylo si~ w 
dwoch lerminach, ponie
wai. sala nie mogla po
miescic wszystkich 

ch~tnych. Przedstawiono 
warunki jakie musi spel
nie rolnik, aby m6c otrzy
mac bezptatnie sadzonki 
do zalesiania. Obok poda
nych wyzej warunk6w do
tyczqcych ktasy gleby, 
nalezato takze uczestni
czye w spotkaniu, bye 
wlascicielem gruntu i 
wczesniej odpowiednio 
przygotowae gleb~ pod 
zalesienie. 
Wplyn~lo 99 podan. Po

zytywnie rozpa rzono 75. 
Z rolnikami tymi spisano 
umowy, w ktorych okres
lana wartost otrzymanej 
pomocy ; wyartykulowano 
obowiqzki obydwu stron. 
Za sadzonki p{acilo staro
stwo nowodworskie i nad
lesnictwo Plonsk. 
Sadzenie wykonywali sa
mi rolnicy. 

Nie zawarto um6w z rol
nikami. ktorym udowo
dniono przeznaczenie 
pod zalesienie grunt6w 
klasy IV, ktorzy nie byli 
prawowitymi wlasciciela
mi ziemi, nie mieli przygo
towanej gleby pod 
zalesienie (np, bylo posia
ne zyto) lub nie przybyli na 
spotkanie. 

AZ. 

Nasielsk 26.04.2000 

Pan Grzegorz Duchnowski - Przewodniczqcy Rady 
Miejskiej w Nasielsku 

Pan Bernard Dariusz Mucha -Przewodniczqcy Za
rzqdu Miejs/<,jego VI Nasielsku 

LIST OTWARTY 
Niniejszym pragniemy dac wyraz naszemu oburze

niu postaWq Panow: Przewodniczqcego Rady Miej
skiej i Przewodniczqcego Zarzqd Miejskiego, jako i.e 
Panowie w Irakcie sesji Rady Miejskiej w dniu 
19.04.2000 r. - a sesja la miala scisle okreslonq tema
tykQ, - dopuscili siQ uchybien proceduralnych, i dajCjc 
wyraz pierwszenstwu zagadnieniom zmian personal
nych w organach wladzy, poszli za wnioskiem, kl6ry 
przeglosowala 9 upa adnych, nie mocujqC go w za
mkni~tej cz~sci obrad. 

Spowodowalo to wykreowanie negatywnego wize
runku naszego samorzqdu w oczach zaproszonych 
Gosci W osobach przedstawicieli starostw: nowodwor
skiego, pultuskiego i ploriskiego. przedslawicieli slui.by 
zdrowia w/w starostvv, jak 6wniei. zaskoczonyc sylu
acjq, obecnych na sesji mieszkancow naszej gminy. 

Naszym zdaniem dopuscili Panowie do skompromi
owania idel samorzqdnosci. oraz doprowad.zili do roz

lamu jednosci radnych. a rzecz 10 nleodzowna w ich 
pracy dla dobra gminy, pozwaJajqc wczesniej aby gru
pa adnych, dzialala nielor alnie w celu realizacji 
swych partykularnych inleres6w. 

Postawa Pan6w jest naszym zdaniem sprzenie
wierzeniem si(l idei samorz~dnosci lokalnej. 
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OlrzymuJq: 
- Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Nasielsku 
- Przewodniczqcy Zarzqdu Miejskrego w Nasielsku 
- Gazeta Samorz dowa ..ZYCIE NASIELSKA" 
- do protokolu. 



Kronika Policyjna
 
Nasielsk - 5 kwietnia w Przyehodni Zdrowia skradziono kur k~ 

sk6rzanq Pani Halinie T. wartosei 450 zl. 
Lelewo - 8 kwietnia splonq! z nieustalonych przyczy budynek 

gospodarczy pana Slawomira K. Wartose stral oszacowano na 
sum~ 50.000z!. 

Chrcynno - 8 kwielnia ulegl spaleniu samoch6d osobowy Opel 
Cadet. Wlasciciel pan MariLJSZ P. z Popowa Borowego oszacowal 
slrat~ na 12.000 zl. 

Popowo Borowe - 6 kwietnia sploni?la stodola i znajduJClcy sil;! w 
niej sprz~t rolniczy. Wartosc szk6d oszaeowano na sum~ 50000 zl. 

Nasielsk -w nocy z 9/10 kwietnia na ul. Starzyr'iskiego skradzino 
samoch6d osobowy Fiat 126 P 0 wartosci 3000 zl. 

Krogule - 9 kwietnia mieszkaniec Krogul Pawej M. uleg! poparze
niu III stopnia wwyniku kl6rego zmarl. 

Nasielsk - w nocy z 9/10 kwietnia dokonano wlamari do kiosk6w 
Ruellu przy ul. Warszawskiej, skqd skradziono artykuly na sum~ 

12.700 zl, oraz przy ul. Rynek. gdzie wanose skradzinych towar6w 
wyeeniono na sum~ okoto 4000zl, 

Cieksyn - w nocy z 12/13 kwietnia dokonano wlaman do domk6w 
letniskowych pani Krystyny J, z Warszawy. skqd skradziono przed
mioiy wartasci 1200 zl, oraz pani Ewy S., kt6rej szkody oszaeowano 
na1000zJ 

Dobra Wola -w nocy Z 13/14 kwietnia mieszkaniec .ej miejsco
wosci 24-letni Sergiusz K. popelnil samob6jstwo. 

Nasielsk - w nocy z 15/16 kWletnia dokonano wlamari do samo· 
chod6w. Na ulicy Warszawskiej do Fiata 126P. oraz na osiedlu 
Stasziea do Fiata Cinguecento. Straty oszacowano na 800 zj i 530 
zt. 

Piescirogi State" 26 kwietnia wybuchl pozar w niezami8szkalym 
budynku mieszkalnym_ Straty okolo 3000 2.1. 

Nuna - 6 maja doszlo do wypadku samochodowega, w ktorym 
zderzyly si~ dwa samoehady Opel i Renault. Pasaierka Opla Mo
nika Z, doznaja urazu kri?goslupa. 

D~binki - 5 maja z terenu budowy budynku miesz alnego skra· 
dziono deski i prety zbrojeniowe wanasci 500zl, 

Nasielsk - w nocy z 6(7 maja dokonano w!amania do "Carltasu" 
skCjd skradziano sprZt;l\ i v{yposai.enie wartosci oko!o 6000 zL 
Wskutek sprawnego dzlalania Policji skradzione przedmioty odzy
skano. 

W lutowym numerze "Zy panstwo pobiera od obywa
cia Nasielska" napisalismy w teli, i to z calq bezwzgl~dnos
ostatnim akapicie tekstu cict, skladk~ na ubezpiecze
"Szpital i specjalistc; wybiera nie zdrowotne, to ma wobec 
pacjenf' (str. 1), ze 0 lecze nich obowiqzek zabezpie
niu stomatologicznym napi czenia swiadczen rnedycz
szemy w terminie nyeh. Tak i my uwazamy, nie 
pMniejszym. Wiele os6b wszystko jednak zalezy od 
szukalo lej informacji w nu nas. 
merze marcowym. Kiedy jed Informujemy, ze w naszej 
nak i w numerze kwietnio gminie istnieje na nowo moi.
wym nie na ten temat nie r13 liwase leczenia z~b6w w ra
pisalismy, rozdzwonily si~ te mach ubezpieczenia, Powo
ielony. Za to opoznienie lane zostaly dwa niepublicz
przepraszamy. Rozumiemy, ne zaklady opieki zdrowotnej 
i.e sprawa jest wai.na i doty -jeden w Cieksynie, drugi w 
ezy os6b rnniej zarabiajq Nasielsku. Majq one podpi
cyeh, bo ludzie lepiej sytuo sany kontrakt z Mazowieckq 
wani korzystaj<\ najcz~sciej z 
gabinet6w prywatnych. Cho
dzi jednak i 0 zasad~. Skoro c.d. na str. 1 

Kto zad~a 0nasze zdrowie1
 
To proste pytanie nie jest bez podstawowy sprz~i diagnosty· 

zasadne, a odpowiedi na nie czny, jak np. aparat do USG 
nie jest wcale prosta. Panad rok ezy, w przyszlosci, aparat reni
temu wprowadzona zostala reo genawskL 
forma stuiby zdrowia. Zaloze Rada Miejska podj\')!a decy
nia jeJ byly wzniosle i obieeujCj zje a prze!t;lciu przez Gmint;l 
ce, rzeczywistosc Jednak aka podstawowej opieki zdrowotnej 
zala si~ bardzo prozaiczna. Po po ponad rocznej obserwacjl 
dobno brakuje pieni~dzy. Jak funkcianowania reformy slui.by 
jednak pogodzic to stwierdzenie zdrowia, konsultacjach z gmina
z krociowymi zarobkami nieki6 mi, kt6re wczesniej podj~y takCl 
rych urz~dnik6w odpowiadajCj decyzje i dyskusjaeh w Komisji 
eych za dzielenie naszych prze Zdrowia, a ostatnio i na sesj! 
ciei pienif,ldzy, jak pogodzic je z Rady. Powsta/e pytanie. ezy 
ctwciq zakupu przez Kasy Cha zmiany te b~dCj korzystne dla 
rych palac6w dla swyeh urz~d· nas, pacjentow. Z pewnosciq 
nik6w. A do 1ego wsz~dzie roz nie na nich nie stracimy, a zy
bUdowane do nieprzyzwoitych skat mozemy wiele. Wczesniej 
rozmiar6w r6inego rodzaju Ra m6wilem 0 pleniCjdzach. Waine 
dy Nadzorcze. jest r6wniez to, ie decyzje b~dCl 

o nasielskich problemach z zapadaly na miejscu i szybsza 
opiekq zdrowotnCj pisalismy moie bye reakcja na ewentual
wielokratnie. Nie mozna powie ne nieprawldlowasei. W tYch 
dziee, ie reform a w sluzbie wypadkach pozostanie nam lei 
zdrowia przyniosta nam, miesz· powolany przez Mazowieckq 
kancom gmlny Nasielsk, same Regionalnq Kas!;l CtlOrych Rze
uciqiliwasci i ie byla niepo cznik Praw Pacjenta. Urz~duje 
trzebna. To nie czyjejs dobrej on w Warszawie, lJl. Sienkiewi
woli, ale w!asnie iej reformie za cza 3, lei. (0-22) 8275072 wew. 
wdzi~czamy ca!odobowCj opie· 231,232. 
k$ lekarskCj. 0 tego rodzaju Na zakonczenie przypomn$, 
oplekt;l i 0 zlokalizowanie w Na· ie bez zmian pozosia]e opieka 
sielsku pogolowia ratunkowego specjalistyczna i szpitlna. Zna
dopraszalisrny si/; od lat. Spraw· ezy to, ze szpital i specjalist~ 

nle tei: dzlala opieka piel~gniar· wybiera pacjent. Zwr66my UWq
ska. ge, aby na skierowaniach nie 

Kolejnym krokiem w petnym pisano nam, do kt6rej przychod
wykorzystaniu zalozen reformy ni specjalistycznej lub do kt6re
jest deeyzja Rady Miejskiej 0 go szpi ala jestesmy skierowa
przej/i1ciu przez Gmin~ podsta ni. bo W1edy w innej przychadni 
wowe] opieki medycznej. Ozna lub szpitalu nie bt;ldziemy przy
cza ta, ie pieniqdze przewidzia J~ci. Szpital i specjalistt;l moie
ne na ten eel dla mieszkanc6w my wybierac z calego terenu 
naszej gminy poplynCj z Kasy dzialania Mazowieckiej Regio
Chorycll bezposrednio do Na nalnej Kasy Chorych. Wczes
sielska. Do chwili obecnej pie niej upewn!jmy Slli', ezy specjaii
niqdze te plyn~y za posrednic sta, z ktorego USlUg cheemy 
twem pultuskiego i plonskiego b(~zplatnie skorzysta6, ma pod
lOZ-u. Teraz bf,ldq to te same pisanCj umow~ z Kasq Charych. 
pieniqdze zwit;lkszone 0 Ie su W czasie wakacyjnyct1 wyjaz
my, kt6re obsluguja.ee nasZOl d6w nalezy miec przy sobie do
y zastawialy sobie tytulem kumenty swiadczEjce, i.e jestes· 
sWladczone] na naszq rzecz my ubezpieczeni (ksiqzeczka 
uslugl. Za te pieniqdze bl;'dzie RUM, podstemplowana legity
moina zatrudnit do obslugl macja ubezpleczeniawa, odei
administracyjnej naszego gmin nek ren y, dowod osobisty). 
nego ZOZ-u ludzl z naszej gmi Osobiscie korzystalern bezp/at
ny lub w wypadku racjonalizaeji nie z uslug lekarza majqcego 
zatrUdnienia w naszych osrod kontrakt z innq Regionalnq Ka
kach zdrowia uniknClc zwalnieri Sq Chorych 1z Braniowej Kasy 
datychczasowych pracowni· Chorych. Spisano z mojego do~ 

k6w Mysl~ tei. ie racjonalne wodu osobistego miejsce za
gospodarzenie pienit;ldzmi z na mieszkania i pesel i to wystar
szyeh sktadek, kt6re wplynCj do czylo. Reszt~ Kasy zalatwiaja 
miejscowego ZOZ"u z Mazo ml~dzy sobel. 
wieekiej Kasy Chorych, poz\'Voli 
wyposazyc nasze osrodki w AZ. 
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Co dalej z"Chrcynnem"? III Festiwal Rockowy
 
dokonczenie ze str.1 

kler obiektu cala dokumentacja 
byla utajniona i ten lokt w znacz
nym slopniu utrudnial stwier
dzenie aktualnego w!asciciela. 
Teraz wiemy, ie teren zabudo
wany by!ej jednostki jest w!as
nosciq skarbu panstwa w tr.'Va
~ym zarzqdzie MON. 

Aktualnie prowadzone Sq po
miary geodezyjne polegajqce 
na okresleniu terenu zabudowa
nego jednostki i odnowieniu gra
nic. Jest to nieodzowne do prze
prowadzenia kolejnych czyn
nosci prawnych, w efekcle kt6
rych b~dzie moina przejqc ten 
kompleks. 

R6wnolegle z om6wionymi 
wyiej czynnosciami trwajq roz
mowy na temal zagospodoro
wania kompleksu. W dalszym 

ciqgu zainteresowana jest nlm 
firma Kompal. Pro~ukuje ona 
Sprzl?t sporlowy I sporlowy 
sprz~1 lotniczy (np. matolotnie). 
Powamym atut m tego terenu 
dla firmy jest to, ze w sqsie
dztwie znajduje sie lotnisko. Fir
ma zlozy!a gwarancje zago
spodarowania lerenu i zalrud
nienia personelu z terenu Gmi
ny. 

PeJnomocnik Grniny do spraw 
przejli'cia i zagospodarowania 
by~ych obiekt6w wojskowych 
pan Krzysztof Lukaszewiez 
uwaia, ie dotychczasowe efe
kty i sprawny przebief;l dzialan 
byly moi:liwe dzif;)kl dobreJ 
wsp6lpraey z wladzami samo
rzqdowymi Gminy jak r6wniez z 
osobami zajmujqeymi si~ Iymi 
sprawami z ramienia wojska. 

AZ. 

dokoliczenie ze str. 6 

Kasq Chorych i swiadczq 
bezplalne uslugi stomato
logiczne (zgodnie z obowiq
zujqcymi w tym wzglfildzie 
standardami). Zaklady te wy
najmujq od ZOZ-6w: pultu
skiego i plonskiego pomiesz
czenla w osrodkach zdrowia, 
ale im nie podlegajq. Nie 
podlegajq tei: kierownikom 
miejscowych plac6wek. 8ez
posrednim ich przelozonym 
jest Mazowiecka Kasa Cho
rych. 

Kontrakt na prowadzenle 
Niepublicznego Zakladu 
Opieki Zdrowotnej w zakre
sie stomatologii w Nasielsku 
podpisa!a pani 8arbara 80
rowska. Wydzieriawila w 0$
rodku zdrowia lokal i sprz~t 

Wyrernontowala pomiesz
czenie, zakupila potrzebne 
malerialy i zalrudnila lekarzy 
slomatolog6w. Jej poradnia 
czynna jest codziennie od 
poniedzialku do piqtku przez 
5 godzin. W poniedzialek, 
srodt;l i piqlek ad godz. 8.30 
do godz. 13.30, a we wtorek 
i w czwartek ad godz. 13.00 
od godz. 18.00. 

Osobom pragnqcym ko
rzystac z tej poradni dora
dzam przeezytanie informa
cji, jakie umieszczone Sq na 
drzwiach gabinetu. Dowie

dZq sit;l z nich, jakie uslugi 
zakupila dla nas Kasa Cho
rych. One Sq bezp/atne. Po
radnia swiadczy tei: uslugl 
dodatkowe, ponad standar
dowe. Za nie nalezy niestety 
zap!acic. Tak byloby i wtedy, 
gdyby ZOZ b)JI publiczny. 
Wsr6d ogloszen znajduje sit;l 
tez infarmacja, gdzie w na
glych sytuaejach mazemy 
uzyskac pomoc stomatologi
eznq. Z tej informacji szeze
g61nie polecam Centralny 
Szpital Kliniczny WAM w 
Warszawie przy ul. Koszyko
wej 78. Pelni on calodobowy 
dyiur stomatologiczny. Moz
na tam tei. skorzystac z uslug 
protetyeznych (bezplatnie). 
T~ optymistycznq informa

cj~ musz~ niestety nieco 
zmCjcic. W rozliczeniacll 
uslug stomatolagicznyeh z 
Kasq Chorych stosowana 
jest tzw. punktaeja. 1I0se 
punkt6w, jakie udalo sit;l wy
negacjowac naszym zakla
dom stomatologlcznym jest 
zbyt mala jak na potrzeby 
dwudziestotysifilcznej 9miny. 
Mozliwosci zwililksz8n1a ilas
ci swiadczen Sq. Pacjent6w 
lei. nie brakuje. Dta nikoga 
jednak nie jest tajemnicq, na 
co I\asie Chorych potrzebne 
Sq nasze. przeciez, pieniq
dze. 

AZ. 

dokonczenie ze str. 1 

du zespolu, a Iroch~ dalsze 
(wrzesier\) to bye moze koncert 
w Plonsku przed Acid Drin
kers... 

Jako trzecia wystqpila grupa 
SECOND (Jaeek Tye - wokal. 
Andrzej Szybkie- gitara. Rafal 
Kaminski -gitara. Piotre Tye
bas i Marek yc - perkusja). 
Publicznosci przedstawili star
sze kawalki, takie jak: ,.Co za 
dzier'i", ezy ..Te ehwile" i nowe, 
nie prezentowane wezesniej na 
naslelskich koncertaeh: ..Teraz 
widzlil", ,.Nasza nadzieja" i 
,.Uwolnic si~". Muzyk~ Second 
mozna okresll('; jako lagodni8J
SZq odmianf;l rocka. ale publicz·· 
nosci chyba si!; podobalo. 

Ostatniq z nasielskich kapel 
by! PLY BACK (Robert Kamin
ski· gitara i wokal, Marcin Ka
miriski -bas, Rafal Gorski - per
kusja i Jarek Kaczmarczyk -wo 
kal). Milq niespodziankq byla 
zmiana repertuaru_ Co prawda 
niedaleko spadlo Jablko od jab
lonl. poniewaz muzycy zespolu. 
po z9tf;lblenlu repertuaru grupy 
Lady Pank przerzucili sif;l na 
tw6rczose Jana Bo, ale I tak 
trzeba powledzlee, ie publiez
nose by!a wyrainie zaskoczo
na. 

Wreszcie przyszla pora na 
SWAMP z Plonska ("Stolek" 
wokal, lukasz "Moras" -gitara, 
Maciek -bas i Grzesiek -perku
sja). Wtedy 10 sil;! zaez~ol Pub
licznosc szalala, a z siedzen 
wstali nawel ci, kt6ryeh jedynq 

reakcjq na muz\,kli' jest leniwe 
wystukiwanie rytmu na kolanie. 
Podobno w Naslelsku "ostrzej' 
szei" muzyki slucha lylko kilka 
osob. ale swietnie zagrane "Se
ek & Destroy" Metallikl zrobilo 
wraienie na wszystkich. Jak po
wiedzial Sto!ek, SWAMP to nie 
tylko Melallica, wif;lC grali tei: 
swoje utwory, kt6re wypadly 
r6wnie dobrze. Maze to rzecz 
gustu. ale wydaJe mi si~, i:e la
kiego wyst~pu jeszcze w Nasiel
sku nie bylo... 

Jako ostatnla, w ramach EU
ROPA TOUR, wystqpi1a grupa z 
Wrociawia: JACQUES DE LO, 
USSE. w skladzie: Jacek Tellus 
-gitara iwokal, Grzegorz G~bskj 
- bas, i Jarek Borek· perkusja. 
Muzyka Jacq les de Lousse to 
rock z elementeami bluesa i 
poezji. Mimo duzego. doswiad
czenla muzyeznego I scenlcz
nego, zesp6! nie wzbudzil wili!
kszego entuzjazmu publieznos
d. Do konca ieh wystli'PU, zamy
kajqcego tegoroczny Festiwal 
Rockowy dotrwalo niewlele 
os6b.. 

Warto wspomniee 0 sympaty
czniejszej nii: w zeszlym roku 
publiezno' ci. Na koncercle 
opr6cz Nasielszczan bawili sif;l 
r6wniei: ludzie z Plonska I In
nyeh niedaleko p%zonyell 
miejseowosci. 

Mam nadziej~, ze na poczqt
ku maJa 2001 roku odb~dzie sif;l 
kolejny IV Festiwal Roekowy w 
kt6rym wezmq udzial zespoly z 
Nasielska i innych miast. 

EMPE 

Czy Napo eon byl wNasielsku?
 
By!. I jest to prawie pewne. 

Fakt len potwierdzajq zgodnie 
ir6dla polskie, francuskle nie
mieckie i rosyjskie. Niewielkie 
wqtpliwosci w tej kW8stii wyni
kajq prawdopodobnie z tego, 
ze niektorzy lokalni patrioci, 
chcqe dowartosciowac dzieje 
swaich miejscowosci, wskazu
jq miejsca, w kt6rych rzekomo 
cesarz Francuz6w mial prze
bywa6 w wigilifil 80zego Naro
dzenia 1806 roku. Pamit;ltajqc 
o tym, bqdzmy jednak przeko
ani, ze lego dnia na kllka 90

dzin Nasielsk stal sil;) stollcq 
owczesnej Europy, bo tu prze
bywal Napoleon Bonaparte, tu 
miescila sit;l jego glowna kwa
tera, tu zapadaly decyzje daty
CZqce calego Konlynentu. W 
tym czasie ten genlalny wodz 
decydowal 0 granicach 

panstw, pozbawial dotychcza
sowych wladc6w tronaw, ab
darzal wtadzq ludzi sobie ad
danych. 

Do niedawna Napoleon by! 
w naszym kraju najbardziej 
znanq postaciq sposr6d wszy
stkich Francuz6w. Jego imie
niem nazywano place. ulice ; 
inne obiekty. Obecnie legenda 
napoleonska nieco przybladla. 
Niewqtpliwy wplYw mia! na 10 
ezas. WaznieJszq przyczynej 
tego stanu rzeczy jest chyba 
jednak ta, ze przez cale powo
jenne 45 lat starano si~ 
umniejszyc jego rolt;l w naszej 
historil. Jeieli juz m6wiono 0 
jego sukcesach, to najczt;lsciej 

c.d. na str. 8 
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Czy Napoleon byl wNasielsku?
 
dokoncZ~flie ze str. 7 

przypominano podboje, jakich 
dokonywal w magnackich sa
lonach (np, w Walewicachj, 
Przypomn~ wi~c, ie w roku 

1806 Napoleon by! Jui: cesa
rzem, Zaprowadzal, ito nie tyl
ko we Francji, nowe porzCldki, 
Byl nadziejq ucisnionych. Do 
nich naleieli takie Polacy, Li
czyli, ie przy pomocy Napo
leona uda si~ im adzyskac 
utraconq wolnos6, Cesarz z 
wlasnej wall, czyli Uzurpator, 
jak niekt6rzy go nazywali, by! 
jednak zagroi:eniem dla wiel
kich 6wczesnego swia1a, Oni 
nienawidzili go i starali si~ ode
brae mu w!adz~, Latem 1806 
r. zawiCjzala sil1 IV koalicja 
antynapoleoriska. Do Wielkiej 
Brytanii i Rosji przylqezyly si~ 
Prusy, One lez, jako pierwsze, 
poniosly konsekweneje ZVIIiq
zane z tym przymierzem. W 
pazdzierniku tego roku wojska 
napoleoriskie w dwu jedno
czesnie stoczonych bitwach 
pod Jenq i Auerstadt rozgromi
ly armi~ pruskq, 
Zwyei~stwo to odnowi!o 

nadzieje Polak6w na odzyska
nie niepodleg!osci przy baku 
Napoleona, Kolejny zaborea 
zosta! pokonany. 00 t8go woj
ska irancuskie znalazly si~ w 
bezposrednim sqsiedztwie 
ziem etnicznie polskich , a ce
sarz weZVllal do Berlina gene
rala Dqbrowskiego i Wyblckie
go. Oni to ZVIIr6c~i si~ do Pola
k6w z odeZVllq 0 w$zcz~cie po
wstania przeciw Prusakom i vvy
walczenle wolnosci przy baku 
Francji. Mimo zblizajqC€J sit;! zi
my Napoleon podjql decyzj~ 0 
kontynuowanlu wojny. Wsr6d 
Polak6w zapanowala eutoria, 
Usuwano pruskie zaiogi i pru
skich urz~nik6w, Na pomoc 
Prusakom przyszli Rosjanie, W 
ostatnich dniaeh lis10pada 1806 
r, wojska Iraneuskie weszly do 
Warszawy, Utworzono tymcza
sowe wladze polskie, 

I tak doct1odzimy do wyda
rzen grudniowych, Liniq roz
graniczajqCCl przeciwnik6w na 
naszym terenie byly rzeki 
Wkra i Narew, Wojskami rosyj
skimi dowodzil tu ksiqze 
Osterman, wojskami zas fran
cuskimi marszalek DavQut. 
WalczCjce armie rozciqgnifilte 
byly na przestrzeni wielu kilo
metr6w, W!yeh dniach Napo
leon towarzyszyl jednak kor
pusowi marszalka Davouta i 
sam po wielekroc kierowal 
walkCl, To swiadezy tez, Jak 

waZny byl ten odcinek lrontu, 
W tym ezasie w Nasielsku 
przebywal naczelny dow6dca 
armii rosyjskiej doswiadczony 
feldmarsza!ek Kamienskoj. 

G!6wne bitwy i potvczki sto
czone w okolieaeh Nasielska 
mialy miejsce 23 i 24 grudnia, 
Terenem wal k w pierwszym 
dniu bylo Czarnowo kola Po
mieeh6wka, StCld w tamtyrn 
czasie biegta droga do Nasiel
ska, Napoleon na miejsce bi
twy wyruszy! juz 0 godz, 3 rano 
i osobiseie kierowal przygoto
waniami do ataku, Walka by!a 
zaci~ta i trwala prawie do p6l
nocy, Po obydwu stronach po
leglo powyzej 1000 os6b, Woj
ska rosyjskie wycofa!y sie do 
Nasielska. Za nimi posuwaly 
sie oddzialy trancuskie, Zde
cydowane dzialania majqce 
na celu zajecie Nasielska roz
poczely sie 0 godzinie 4, 
przed poludniem wojska Iran
cuskie dotarly do Nasielska. 
Wojska rosyjskie byly w od
wrocie. Na kr6tko jeszcze bi
twa przybrala na sile, Qdy ad 
strony Borkowa nadCiCjgnEjI 
wydzlelony oddzial rosyjski 
pod dow6dztwem gen, 00
chturowa, Wlasciwle oko!o 
gOOz. 15 bylo po wszystkim, 
Pod oslonq noGy oddzialy ro
syjskie wycofaly si17 do Strze
gocina, W ich r~kach pozosta
Iy jeszcze na kilkanascie 90
dzin Kowal ewice , Oddzialy 
franeuskie dotarly do Pqtek, W 
miescie pozostala dyvvizja Mo
randa. Tu tei. tej nocy znajdo
wala sie gt6wna kwatera wojsk 
francuskleh, 

Krotki by! pobyt Napoleona w 
Nasielsku, Juz 0 swicie 25 grud
nia wyruszyt z korpusem mar
szalka Davouta do Nowego 
Miasta, uczni niegdys wielbiCle· 
Ie talentow wojskowych Wiel
kiego Napoleona z naszej gmi
ny pr6bowali ustalic miejsce po
by!U Cesarza na naszym tere
Ille, Najczf;lseiej wymieniana 
byta plebania j dworek w 
Chreynnie, Wskazywano jed
naki Inneokolicznedworki,jako 
miejsce, gdzie m6g1 z polskimi 
gospodarzami spozy6 wigilijnq 
wieczerz~, Iehociaz 00 tamtych 
wydarzeri min~o juz prawie 200 
lat, to wierze, ze uda sie kt6re
mus. z mlodych nasielskich hi
storyk6w znalez(; wiarygodne 
zapiski dotyczCjGe 1ego epizodu 
z dziej6w naszej gminy, Sam 
lak! pobytu Napoleona w na
szym miescie warto bylaby upa
mietnic nazwaniem jedneJ z ulic 
jego imieniem. 

AZ. 

• Wlelokrotnie poruszalismy sp aWIil samowolnego smietnika przy ulicy
Skladowej, Obeenie z prz\'jemnOSelq informujemy, ie balagan zosal usu· 
nl~ty, Zar6w 0 prywatny wlaSClciel pan Grzegorz A. jak tei MPCKiM dopro
wadzlll teren do stanu, kt6rego nie trzeba i~ wstydzic, a ustawione tam 
pojemnikl spowodowaty, ie na ulicy Skladowej nie widae JUi stert work6w, 
karton6w I mled 

• Nleco 90rzej jest na gi6wnej uliey, Przy kinie ustawiono dwa pojemnlki,
kt6 e powodujq, ie wszyslkie smieci z ullcy Koscluszkl I okolic (nawel 
poblisklch wiosek) sk adowane Sq do tych pojemntk6w, Gdy zabraknlew nleh 
miejsca, skladowanie odbywa si~ obok, lub na klapach pojemnlk6w. Naj
cz<;?sciej bywa tak wsoboty Iw6wczas sterty 5 lieel upifilkszaJq nasze miasto 
wniedzielt;!, 

• Mieszkanlec Nasielska bardzo Interesujqcy si~ sprawami ladu ipNzqd
k wmiescie powiadomil nas, ze niesamowily balagan panuJe za bUdynkiem 
stojqcym na rogu ul, Warszawsklej I Staszlca, PrzechodzClce do szkoly dZlecl 
zmuszone Sq palrzec na Ie smietnisko 1 wCjchac nleprzyjemne zapachy, 
Sprawdzilismy to i potwierdzamy, Wlascicisla posesji prosimy 0 zaintereso
wanie Sl~ til spraWq, 

• W oslatnich lalach uloiono w Nasielsku nowe chodniki z kosikl, ale 
jakosc ich ma wiele do zyczenla, Wwielu miejscaC!l S'l zapadni~cia i groiq 
nawet wypadkiem, Od kilku ml8siecy niB ma sl komu zajqC dziurq przy 
postoju taxi. Czy dopiero po jakims wypadku klos zainteresuje si~ III sprawq? 

• Na uliey Staszica na iezdni jest dose duia wyrwa VI asfaldzle. kt6rq, gdy 
po przeclwnei stronie ' los zaparl<uje, nie ma lej jak ominqC. Czy dopiero po 
Jaklms wypadku odpowiednie sluiby tym si~ zajmq? 

Libera 

Poznaj ZieDlit; Boga
 
Na katechizmowe pytanie  dziankfij 1'1 pastaci wystawy foto

gdzie jest Pan 86g? odpowiada grafieznej przedstawia!acej 
my: Pan B6g Jest wszli1dzie: 1'1 miejsea slczegolnie upami~t
nieble, na ziemi i ria kaidym nione pobytem Pana Jezusa na 
innym miejscu, Jesl jednak na Ziemi. Od dw6ch miesili1cy eks
Ziemi miejsce szczegolne, miej ponowana -es ona wnasielskim 
see szczeg61nie swili1te, To miej kosciele pod znamiennym Iytu
see, to ziemia, po kt6rej ehodzil lem: Oto Ziemia 80ga, Na pod
80g w swej ludzkiej poslaci, W kreslenie zasluguje ciekawa 
roku Wielkiego Jublleuszu miej aranzacja wystawy, dobor zdif?c 
see to nawiedzajq pielgrzymki z oraz komentarze, jakie im lowa
calego swiata, Siadami Chry rzySZq, Calosc przypomina ml 
stusa wlildrowal Ojciee 51'1,. 51a grol~, co nalychmiast kojarzy 
dami Cilrystusa wli1drowali lei Si'i! z Betlejem. Stojqcy w g!$bi 
czlonkowie naszej parafialnej j krzyz opleeiony koronq to dla 
dekanalnej wsp61noty 1'1 ezasie mnie symbol Golgoty. Um]esz· 

lutowej pielgrzymki Pisalismy 0 
Iym w marcowym numerze "Zy
cia Nasielska", 

Nasi plelgrzymi, eheqe po
dzielic sifil swa radoseiq i prze
zyciami z pobylu w Zleml SWI'i!
tej, przygotowali dla nas niespo

ezony 1'1 centralnym punkcie 
siedmioramienny swieeznik, 
symbol narodu zydowskiego, 
przypomina. ze Bog wybral e6r~ 
Iego ludu na Matk~ Swojego Sy
na. 

AZ, 
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Pod uro/(jem...
 
Wiele razy czytalem wiersze pani 

Jadwigl Grubecklej zawarta 1'1 toml
ku je] poezji "Pod urokiem" i nia 
moglem sil;l zdecydowac, kt6rym 
utwore.m zarekomendowac czytelni· 
kom "Zycia Naslelska" seniOrk~ na
sze~o nasielsklego srodowiska poe
tyckrego. Wszystkle one zaslugujq 
na popuJaryzacjt;t. Mnie urzekl icll 
nastr6J I wyraiona w nlch radose: 
zycia. Nawel Mady, kiedy pisze 0 
smierd Tak, jak w tym zamieszczo
nym na pierwszej stronie zbiorku, a 
b~dqcym odzewem na wiersz pana 
Boleslawa Kuimlnsklego-Lesio
wsklego: 

.,.Wi~c kiedy sWlata nie widzisz za 
Izami· 

Pisz! - co ci serce dyktuje . tak 
wlasnie 

Dusza nie umrze za S ierd 
. kratami . 
Zyc b~dzle wiecznie - choc serce jUz 

zgasnle. 

lIei. w tych kilku slowach wlary, 
ilei nadzlei, Ilez optymlzmu. Nie dzl
I'll mnle to Jednak, bo wiem. z czego 
to wszystko wynika. Pani Jadwiga 
byla harcerkCj i czuje si~ harcerkq. 
W wierszach tych zawarta jest har
cerska dusza druhny JadZl. Cho
ciaz. chyba nie tylko druhny Jadzl 

GrUbeckiej. lecz takie dnJhny Ja
dwigl Rostkowskiej. przy kt6rej boku 
wz.rastala I zdobywala zyclowe do
Swladczenie. Z tego tei: powodu wy
bralem wiersz m6wiqcy 0 budzqcym 
sif;l zyciu, 0 wiosnie, 0 radosci zycia. 

Wiosna 
MaJ mnie wola,
 
.. Palrz -jak jestem wys'rejony
 
VI r6z jablonl i w biel wisni...
 

, I"o czar wIDsny.... 

"Chodt na spacer
 
w cud Natury - m1lildzy lany,
 
gdzie si~ zbaze wyklasza
 
- Pi(lknem zwabia.. "
 

"chodi na spacer
 
po konwalle. chodi: do gaju,
 
tam chor piasl juz rozbrzrniewa
 
razem z echem",
 

Jak zielonol
 
Jaka pi~kna won dakota!
 
Jakie ite cieplo wsz~dziel
 
To czar stonka!
 

Wios a wabi
 
wieczorami wraz z ksil;lzycem
 
i slowikiem - do Milosci
 
- do kachanla ...
 

Komisanat Polleii - tel 997, Nasielsk 691-22-07, 691-23-77 
Oehotnicza Siraz Pozarna - tel. 998. Nasielsk 691-22-88 
Pogotowle Ratunkowe - tel. 999, Naslelsk 693-09-99 
Pogotowie Gazowe - leI. 691-22-22 
Pogolowle Energelyczne Nasielsk - tel. 691-24-21 (po godz. 

15.00 Plonsk - leI. 662-26-45) 
P gotowie Wodociqgowe Naslelsk - tel. 91-24-96 
Pogotowie Ratunkowe wraz z ambulalorium dyzuruje ealodobo

wo w budynku Przychodnl przy I. Sportowej w asielsku. 

"Pomaranczowa Iinia" 
Telefon zaufania dla os6b z problemami alkoholowymi czynny: 

wlorek - 16.00-20.00, sroda: 12.00-16.00, tel. 69-30-250 

Stacja Opieki . Centrum Pie1li!gniarstwa Rodzinnego 
"Caritas" Diecezji Ptockif;lj 

Gabinet zabiegowy w "Stare) Plebanii", ul. Zwirki i Wigury 5 tel. 
693-14-28, czynny jest ad poniedzialku do piqlku w godz. 730
19.00. W soboty, niedziele i swi~ta czynny jest w godz. 8.00-10.00 
i 16.00-18.00 

Telekomunikacja Polska 
Rozm6wnica T.P.S.A. Gzynna jest w dni powszednie i w pracujqce 

soboty w godz. 7.00-21.00. W wolne soboty w godz. 8.00-14.00. W 
niedziete w godz. 9.00·11.00. 

Poczta Polska 
Urzqd Pocztowy Nasielsk-1 Gzynny jest w dni pow5zednie I w 

pracujqee soboly w gadz. 8.00-18.00. W saboty w godz_ 8.00-13.00. 
W niedziele urzqd pocztowy jest nieczynny. 

Z cyklu "Pozegnanie" 



• ...pozyczy y C· 

awe 1 000 z tye ••• 
... na cokolwiek 

MATERIAL\' BUDO\r'/~ANE 

FARBY, KLEJE, OKNA, DACHY,
 
CEGlA, CEMENT, STYROPIAN
 

OGRODZENIA, NAWOZY
 

TRA SPORT HDS
 

05-190 Nasielsk ul. Krupki 13 A 
te .0-2369 12 127 

BANKBPHA 
Nasielsk, uL Elektrollowa 8/10, tel. 693-16-00 

ROROTY I _ 
US~UGI TRANSPORTOWE fJ " 

Kazim.ierz PlO11liliski Je~z , Tatra 

Piasek, iwir. pospolka, WykOpy, niwelacia 
terenu. WYWDZ ziemi. gruzu. przeciski itP. 
Nasielsk, uf. Krupka 1_9, tel. 6912433 

0-602 132 338 

ZAKlAD POGRZEBOWY 

Wtodzimierz Ostrowski
 
05-190 Nasielsk. ul. ZWirki I Wigury 1
 

of e r u j e: 

trumny, znicze, wience, wiClzanki
 
oraz
 

przew6z karawanem na caty kraj.
 



Nasielsk, ul.Pfoiiska 43 
tel/fax (0-23) 693 17 53 0-602 196 717 

dom. (0..23) 693 11 36 

Ogtoszenia drobne 

• Sprzedam kr~gl zelbetono
we 5 szt. 0 wymiaraeh: sredniea 
120 em, wysokosc 100 em, gru
bose 12 em. Tel. 69-12-868 w 
godz.17.00-19.00. 

• Sprzedam dzialk~ budow
lana uf. Topolowa r6g M!ynar
skie], tel. 69-12-651 

• Poszukuj~ mieszkanla do 
wynaj~eia, leI. 0603374343. 

• Sprz;5idam pi/nie mieszka
niB 44 m- na siedlu Starzyn

skiego wraz z garai:em. Tel. 69
12-529. 

• Sprzedam "Poloneza" ro
eznlk 1989. Stan dobry. Wiado
most: leI. (0-22) 775-92-68 po 
godz. 18.00 lub tel. korn. 0604 
090859. 

• Sprzedam samoch6d Tico 
roeznlk 1998, Wiadomosc tel. 
69-12-469 (wieczorem) lub 
Gaz-Po! Baza SKR, ul. Sporto
wa. 
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PIEKA NICTW ICUKI RN CTWO
 
Bo:efllJ i Wiwld Kamelscy 

06-120 WINNICA, TEL. (0-23) 691 4016
 

Materraly ogolnobudowlane 
i wykonezenia wnr;trz 

Firma handlowa "MIROPOL" 
05-190 Nasielsk, ul. Przeillys!owa 10 

leI. 693-13-69. tel.lrax 691-29-44 

KRzvi6wKA NR 5/2000 

Znaczenie hasel: 
Poziomo: A - wst~p, wprowadzenie w temat; B - ode:w

wasz JCl gdy jestes szcz,?sliwy: C - cz~sc miasta: D - w 
prywatnych 5zkolach - oplata za nauk~; E - pisemne pona· 
glenie; F - stan w USA /1 calosc skladajqca sit? z kilku r6znych 
sztuk: G - jest nim Careraz i Pavarotti 1/ tane rz muzyki 
rozrywkowej; H - inkwizycja palila na nim heretyk6w /1 nazwi
sko Rafaela - renesansowego malarza; 1- tw6rca chleba; J 
statek Noego // jest niq pralka; K - iluzja, omam // zbior 
przepis6w regulujqcych proces technologiczny; L - lezq na 
stole przed s'ildziq w czasie procesu II jest nim ,.Snickers"; l 
- przyklad do nasladowania 1/ zniech~cenie do wykonywania 
jakichkolwiek czynnosci; M - na nim mqdra Glowa 1/ ogol 
urz~d6w diecezjalnych; W - zamyka usta 1/ na wadze. 

Pionowo: 1 - male podwyiszenie np. przy maszynie II 
sredniowieczny zolnierz; 2 - rados6, zapal; 3 - rulon z!ozony 
z kilku papierow; 4 - urzqdzenie elektryczne sluzqce do 
lqczenia element6w metalowych za pomocq luku elektrycz
nego topiqcego metal; 5 - problem do rozwiqzania If sqsiad 
Iranu i Kuwejtu II jednostka powierzchni' 6 - niemowlak /1 co 
wtorek j piqtek na nasielskim rynku; 7 - mityczny mysliwy 
uwidoczniony w postaci gwiazdozbioru na niebosklonie; za
pas jedzenia - bierzesz go np. do pracy lub szkoly; 8 
prawoslawny obraz; 9 - krzyiowkowa papuga II po nim poru
sza si~ pociqg II cos wyjqtkowego; 10 - slyszysz go w miescie 
i nad morzem; 11 - odrobina 1/ lytori do nosa; 12 - male lanie 
1/ mieszkanie pszczol; 13 - ciche podsu ni~cie kom us jakiejs 
informacji lub plotki 1/ majowy egzamin dojrzalosci; 14 - za
wiera iCj herbata, 15 - nasz p6tnocny sqsiad II mityczny krol 
Lidii, syn Zeusa, wykradl bogom nektar i ambrozje, skazany 
na cierpienia glodu i pragnienia w Tartarze. 

Rozwiqzaniem krzyz6wki b~dzie haslo wypisane z kratek 
ponumerowanych w prawym dolnym rogu kratki. 

Haslo z krzyi6wki nr 4 brzmialo ..Klamstwo nie zaprowadzi 
daleko". 

Nagrodlil njespodziank~ wylosowala Pani Janina Doman
ska z Nasielska. 



Pilka nozna 

Z
•

Bardzo dobrze spisujq si~ pilkarze Zbika w rozgrywkach IV 
ligi. 

W kolejnych meczach pokonali lidera Hulnika Warszawa 
1:0. Koron~ G6ra Kalwaria 1:0, zremizowali z Hetmanem 
Bialystok 2:2 i przegrali w Szepietowie 2:3. 

Szczegolnie bardzo cenne bylo zwycif;stwo nad Hutnikiem, 
kt6ry ad kilku. miesililcy nie doznal poraiki. 

Aktualnie Zbik zajmuje bardzo wysokie piC\te miejsce w 
labeli: 

IV liga 
1. Hutnik 27 65 60:19 
2. KS lomianki 27 55 53:24 
3. KS Piaseczno 27 52 54:33 
4. $parta Sz. 27 47 43:32 
5. Zbik 27 46 52:30 
6. Mazur 27 42 44-29 
7. Sokol 27 38 43:35 
8. Hetman 27 36 36:30 
9. PogonlWicher I 27 36 33:27 

10. Narew 27 36 41 :45 
1. Warlama 27 35 33:24 

12. T~cza 34 27 34 36:57 
13. Stomil II 27 32 33:26 
14. Sparta A. 27 28 31 :43 
15. Motor 27 27 29:47 
16. Olimpia Z. 27 27 22:54 
17. Korona 27 25 16:34 
18. Manuy 27 16 17:87 

Z 0 an 
Wyst~pujqca w "A" klasie drui.yna Wkry Cieksyn walczy 

ze zmiennym skutkiem. Po efektownych zwyci~slwach, zda
rzajC! sj~ przykre wpadki. Mimo, i.e w tabeli Wkra zajmuje 
wysokie 2 miejsce, nie w pelni 0 zadawala sympatykow tej 
druzyny, poniewai. wszyscy czekajq na awans, kt6ry chwilo
wo si~ oddala. poniewai. lider Wkra Biei.uri Kroczy od zwy
ci~stwa do zwyci~stwa. 

A klasa: 

1. Wkra B. 18 43 51-21 
2. Wkra C. 18 39 52-25 
3. Blyskawica 18 37 71-36 
4. Gwar 19 37 75-45
 
5.0rzyc 19 35 55-43
 
6. Lipowiec 19 34 66-43 
7. Szrerisk 18 33 44-34 
8. Wkra R. 18 23 48-41 
9. Sok61 18 23 48-52 

10. ~cza O. 18 19 38-33 
11. Start L. 19 10 42-82
 
12 Iskra H. 19 9 38-90
 
13.0limpia 19 3 23-98
 

BrydZ sportOwy 
W dn. 28.04.2000 r. w hall sporlowej w Nasielsku odby! si~ 

czwarty w tym roku turniej par w brydzu sportawym organizo
wany przez Klub Sportowy "Sparta". W turnieju wzi~lo udzial 
tylko siedem par, ale rywalizacja byla bardzo zaci~ta. 

.WYNIKI "WIELKANOCNEGO" TURNIEJU PAR BRY
OZA SPORTOWEGO ZORGANIZOWANEGO PRZEZ 
KLUB SPORTOWY "SPARTA" 

NASIELSK 28.04.2000 r. 

1. Janusz Czyzewski i Janusz Muzal - 42 pkl (58,3%). 
2. Plolr Kowalski i Grzegorz Nowinski - 40 pkt (55,6%). 

Stanislaw Sotowicz i Pawel Wroblewski - 40 pkt (55,6%). 
4. Teodor Brodowski i Marek R~becki - 38 pkt (52,8%). 

Tadeusz Czerernuzyrisk.i i Dariusz Wydra - 38 pkt (52.8%). 
6. Adam Banasiuk i Lech Siubowski - 30 pkt (41 ,7%). 
7. Maciej Osiriski i Wojciech Zaciewski - 24 pkt (33.3%). 

CZOlOWKA KLASYFIKACJI "GRAND PRIX" NASIEL
SKA 

PO CZTERECH TURNIEJACH: 

1. Stanislaw Solowiez - 32.5 pkt.
 
Pawel Wroblewski - 32,5 pkl.
 

3. Piolr Kowalski - 26,5 pk\.
 
Grzegorz Nowlriski - 26,5 pk\.
 

5. Tadeusz Czeremuzyriski - 26 pkl. 
6. Teodor Brodowski - 24,5 pkt 
7. Marek R~becki - 22 pkt. 
8. Janusz Czyzewski - 20,5 pk\. 
9. Dariusz Wydra - 19 pkl. 

10. Janusz Muzal - 17 pk . 
Maciej Osirlski - 17 pkt. 

Tenis stolowy 
W dniach od 18-21 maja w Ciechanowie odb~dCj sip, Mi

strzostwa Polski junior6w IN tenisie stolowym. Przez cz ery 
dni najlepsi jUnlorzy Polski bl?dq walczyc 0 Iytuly i medale w 
lurnieju indywidualnym i druzynowym. 

Milym akcenlern dla Nasielska jest fakt, ze w mistrzostwach 
wyslartuje dwoje Nasielszczan Klaudia Szadkowska I Krzy
szlof Stamirowskl. Co prawda nie b~dq oni reprezentowac 
naszego wodu. ani tei. wojew6dztwa, poniewaz jak juz 
wczesniej Informowalismy, Klaudia wyst~puje w Olsztynie, a 
Krzyszlof w Zielonej Garze, me mnie] jednak pewna salysfa
kcja powinna pozostac. 

Aktualnie oboje wystartujCj z szansami 1a medale, bowiem 
nalez"l do sClslej czol6wki w kraju A ezy irn si~ to uda 
przekonarny si~ po mistrzostwach. 

Warto jeszcze odnotowac fak\, .i.e obydwoje zdecydowali 
i~ wystClpic razem w grze mieszanej, co przy ewenlualnym 
ukcesie byloby dodatko q salysfakcjq dla Nasielska. 
Zach~camy koleg6w j kolezanki Klaudil I Krzysztofa na 

wyjazd do Ciechanowa na szczery i serdeczny doping. 

z..."p61 ,I!<!akcyjny: 
A. Kordu wski. M 1 c, A Stamlrowskl' recta or <lClelny, . Zawadzki. M. slo~,~l. 

dJccla T Zawad2kl Pro}!lIlT'mnlo OIf.l7 "trona rek\arno'H~ M Grube<: I. 
Ad,e" Redakcjl: 
Kino "Nlwa" \_ N'.IskJlsku, III Kosc!u. zk112, 101 69-' 2,~43.
 

Skl@nllilmanie kornpilierowe: "GRAFIKA" Clechan6w, ul. Sikorsklcgo 4aJ4, tol 672-26·82.
 
Drv . Zaklad Wydal",>Qocz<rPoligra ir.zny "ARJADA· s.c. C"'chano ". ul. RobotnlC7a 5. el ax 672··17·73.
 

~, BYCIE 
~NAS'ELSKA Redal<qa nte zw,aCd 10 SID y me zam6wlOl1Ycl1 omz zaSIr.zega soble prnwo lCI1 reoagowa ill I 6kracarlla 

Red'lkcla n>e OOOOlYklda z.a lresc rok-lam. 


