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Od prawie roku informuje
my na zych CZYlelnik6w 0 

przygotowaniach a nast~
pnie 0 przebiegu uroczystos
ci zwiqzanych z wielkimi ro
cznicami przypadajqcymi w 

roku 2000. W 
ierpniu odb~dCl 

si~ w naszej 
Gminie powialo
we obchody 80
lej rocznicy woj
ny polsko-bol
szewickiej. Zna
cZqcym epizo
dem lej wojny 
bvla bilwa nad 
Wkrq. NaJwi~
ksze nasilenie 
wal na naszym 
lerenie mialo 
miejsce w 
dniach 12-16 
sierpnia 1920 r, 
Rocznic~ tych 
wlasnie wyda
rzen chcemy 
uczcic w sierp
niu lego roku. 15 
sierpnia odb~dCl 
si~ lokalne uro
czystosci w Na
sielsku i Cieksy
nie, a 16 sierp
nia 0 godz. 
17.00 uroczy
slosC powiato
wa w Borkowie. 
Gminny komilet 

obchod6w ej waznej roczni
cy postanowil jq upami~tnic 
skromnym pomnikiem. Za
mieszczone zdj~cie przed
stawia makiet~ projekto
wanego obiektu. 

Promocja Miasta i Gm'ny
 
Dnia 23 Iipca na lot nisku w 

Cilreynnte odbE;ldzie Sl~ festyn 
pI. "Promocja Mlasta I Gminy" 
na kt6rym b~dq mogli si~ zapre
zenlowac flrmy I podmioly 
spodareze dzralajqce na terenie 
naszej gmlnY. 

W programie wiele ciekawych 
atrakcji. Na trasle Nasielsk -

Chreynno b~dq kursowaly pod
s aWlone au okary. 

Szczeg6lowe informacje po
dane b~q na plakatach. a oso
by ehcqce sl\! pokazac i zarekla
mow C odcza festynu pro
szenl Sq 0 kontak z Panem An
drzejem Malonem w Urzedzie 
Mias a i Gminy. 

Dose niespodziewanie pod 
koniec czerwca goscila w Na
slslsku kdkl dziesi~cioosobowa 
grupa naukowc6w z Europy 
Wschodnrej, Byll to absolwenci 
Wschodnlej Szkoly Letniej przy 
Uniwersy ecie Warszawskim. 
kt6rzy w Iym roku zroblll soble 
Zjazd Absolwent6w w Polsce, 

W okresie kilku dni pobyt od' 
bywali r6ineso rodzaju spotka
nia I zkolenla. a w programie 
mleli Jeszcze do obejrzenla filmy 
Andrzeja Waldy, z kt6rych jede" 
"Pan Tadeusz" byl dla nich wy
sWietlony w kinie Niwa. 

Podczas pobytu w I aSlelsku 

zwiedzili wystaw~ malarskq 
Adama Kolakowsklego. oraz 
odbylr krotkle spotkanie z ezlon
kami Towarzystwa Milosnik6w 
Zremi asielskieJ. Prezes Towa· 
rzystwa Andrzej Zawad ki za
poznal gosci z hlstoriCj Naslel
ska I cale) Zi mi Naslelsklej. 

a zakorkze ie przy kawie I 

hernacie rozmawlano nawiq
zaniu ewen ualnych kontak16w 
z mias ami I mlas'eczkaml Euro
py Wschodn leJ w dziedzlnle kul
tury, sportu i turystyki. oraz wy
m1anct grup osobowych w po
wyzszych dziedzina h. 

ark 

Przeb dowa drogi
 
Jak wyglqda droga z 

Nasielska do Pomie
ch6wka wiedzCj prawie 
wszyscy mieszkaricy 
naszej Gminy. Ty 1 

bardziej teraz, kiedy l~
dy jezdzlmy do owe· 
go Dworu - stoiley na
szego powiatu. Wszy' 
scy tez wiedzq JUz, ze 
kilka dni temu roz 
cz~a si~ przebudowa
lei drogi. Jesl ona po- Prace pn:y poszerzaniu drogi powialoweJ Na· 

sielsk - Pomiecho\ ek 
szerzana 2 m. Prace 
przebiegalq sprawni i 
szybko, Przebudowa 
b~dzie prowadzona etapami. 
Jui )ednak .eraz, jeszcze przed 
uiozeniem nowego dywanika. 
na poszerzonym odcinku drogi 
moiemy jezdzic I szybclej, I bez
pieczniej. Wladze samorzqdo· 
we powiatu nowodworskiege na 
przebudow~ lej drogi przezna
czyly ponad 80% pieniedzy 
przewidzianych w budzecie sta
rostwa na u rzymanie drog po
wiatowych. 
Cz~sc rasy z Naslelska do 

owego Oworu przebiega dro
gq krajowq. Zarzqd tych dr6g 

prowadzl remont mostu w Po
mleeh6wku i lest on okresowo 
zamkni~ty. W zwlqzku z. tym z 
Nasielska i calej naszel gminy 
do Nowego Dworu najleplej do
jechac przez Borkowo (w Berko
wle za moslem skr~camy w le
wo) tub przez D~be.1 ten remont 
nas cieszy. Szkoda tylko, ze Za
rzqd Or6g Krajowych zapomnial 
odpowlednio wczesnre i we 
wlasciwym miejsGu ustawlc tab
lice wyznaCzajClCe rogi objaz
dowe. 

AZ. 
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W czerwcu ZarzCl.d Miejski ob
radowal czterokrotnie. Pierwsze 
w tym miesiqcu posiedzenie od
bylo sit;! 8. Na poclqtku zapo
znano sit;' z projektem uchwaly 
w sprawie zmian w bUdzecie ro
ku dwulysi~cznego. Temat rele
rowala p. Jadwiga Zalewska 
kierownik Wydzialu Finansowe
go Urzt;'du Miejskiego. Projekl 
zosta! zatwierdzony i blildzie 
przedmiotem obrad na najblii
szej sesji. 

W cz~sci drugiej obrad om6
wiono spraw~ odszkodowan za 
grunly nabyte pod drogi osiedlo
we w rejonie ulic: Ogrodowa i 
Sosnowa. 

14 czerwca odbylo sifi' drugie 
w tym miesiacu posiedzenie Za
rZqdu. Rozpoczynajqc je Bur
mislrz powital nowych czlonk6w 
lego organu samorzqdowego. 
Pointormawal tei 0 problemaeh 
zwiqzanych z dzialalnosciq 
SUW. Pobor wady jest ogrom
ny. Potrzebne jest uruchomie
nie trzeciego odwiertu oraz ezy
szczenie filtr6w. 

Z kolei p. Dyrektor Cenlrum 
Opieki Spolecznej poinformo' 
wala 0 zamiarze zorganizowa
nia w sierpniu zaj~c wakacyj
nych dla dzieci z rodzin najuboi· 
szych. Planowane Sq spotkania 
w salce rehabiJilaeyjnej, filmy, 
raz w lygodniu wyjazd na basen, 
wyjscia w teren. Dzieci mialyby 
zapewniony obiad (w szkolaeh). 
Propozyeja ta zyskala akcepla
cjt;' Zarzqdu. Ponadto p. Dyre
ktor zasygnalizowala potrzebl;) 
zakupu dla dzieci z rodzin ubo
gich 76 komplet6w podrt;'czni
kow szkolnyeh. W sprawle tej 
wskazano na moiliwosc rozwi<j
zania tego problemu poprzez 
wypozyczanie podr~cznik6w 

przez biblioteki szkolne. 
Kolejnym problemem poru

szonym przez p. Dyrektor byla 
sprawa skromnych srodk6w na 
zapomogi jednorazowe. W 
zwiqzku z tym zwr6cita si~ do 
Zarzqdu 0 pomoe finansowq dla 
rodziny z Popowa Borowego, w 
ktorej zabudowaniach mial miej
see pozar. 

W dalszej cZlilsei obrad ezton
kowie ZarzCl.du zapoznali si~ z 

oferlq odnosnie przeniesienia 
targowiey i urzqdzenia parkin
guo Decyzja w tej sprawie za
padnie po zaopiniowaniu propo
zycji przez Komisj~ Infrastruktu
ry i PorZqdku Publicznego_ 

Przed przystqpieniem do roz
patrywania pism skierowanych 
przez mieszkanc6w Gminy do 
Zarzqdu Burmistrz poinformo
waf obecnyeh, ie 28 czerwca 
odb~dzie sifi' spotkanie Zarzqdu 
z przedstawicielem Poczty Pol
skiej, na kl6rym b~dzie omawia
ny problem budynku, w k\6rym 
uprzednio miescila si~ plac6
wka pocztowa. 

Pierwszym rozpatrzonym pis
mem bylo odwolanie od uchwa
Iy Rady Miejskiej z 26 kwietnia 
w sprawie oddania gruntow w 
uiytkowanie wieczyste w trybie 
bezprzetargowym w Piesciro
gach Starych dla GS Nasielsk. 
(Odwolanie zostalo przekazane 
Wojewodzie Mazowieekiemu.) 

Mieszkanka Nasielska, kt6ra 
nabyla lokal z zasob6w komu
nalnych zwr6cila SIl;! z prosba, 0 

umorzenie bonifikaty w przy
padku zbycia lokalu w terminie 
kr61szym nii 10 lat od daty na
bycia. Zarzad nie wyrazil na to 
zgody i oezekuje. ze w przypad
ku przedwezesnego zbycia 10
kalu zwaloryzowana kwota bo
nifikaty wp{ynie do Urzt;!du. Po
nadto ZarzCjd po rozpatrzeniu 
pr6sb i wniosk6w: 

a) nie skorzystal z prawa pier
wokupu uZy1kowanej wieezys
cie nieruehomosci w Lelewie 
(dziatka letniskowa); 

b) przedluzyl z8zwolenie na 
dzierz.aw~ sanitariat6w TOI 
TOI do ezasu budowy szaletu 
miejskiego; 

c) cz~sciowo umorzyl, a cz~s· 

ciowo przesun<jl termin plalnos
ci podatku od niel'uchomosci 
Miejsko-Gminnemu Osrodkowi 
Pomocy Spolecznej; 

d) skierowa! do ZGKiM-u pis
mo zainleresowanej osoby w 
sprawie lokaJu uiytkowego przy 
ul. Rynek; 

e) postanowil prosic zaintere
sowanych a uzupelnienie kon
cepcji archi ektoniczneJ do pla
nowanego budynku przy ul. I<i
linskiego; f) nie widzi mozliwosci 
konkrelnego okreslenia terminu 

przydzielenia lokalu mieszkaJ
nego (0 co wnosila osoba z lisly 
oczekuj<jeyeh na mieszkania) 
ze wzgl(1du na brak wolnych 
mieszkan komunalnych. 

DJuiszq dyskusj~ zebranyeh 
wywolaly dwa pisma ZGKiM. 
Pierwsze zawierala koneepcJ(1 
zagospodarowanla budynku 
Domu NauezycieJa przy SP nr 1 
na ul. Slaszica. drugie zas doly
czylo problem6w zwiqzanych z 
niedoborem wody. Zarzqd przy
jClI kierunki dzialania w obydwu 
kwestiaeh. Ponadto problemy te 
stanq si~ przedmiolem obrad 
Komisii Inlrastruktury i Porzqd
ku Publicznego. Obradujqcy 
analizowali tei. sytuacj~ oczysz
czalni sciek6w na ul. Warsza
wskiej. 

Zarz<jd zapoznal si~ z treselq 
Iistu inlencyjnego panstwa Jaro
slawa i lwony Dqbrowsklch z 
Ruszkowa w sprawie nieodplat
nego przekazania cz~sci dzialki 
w Borkowie na rzeez gminy Na
sielsk pod miejsee pamil;)ci na· 
rodowej (ma tu stanqc obelisk 
upami~tnlajqcy 80. rocznic(1 bl
twy nad Wkrq). 

Trzecie posiedzenle Zarzqdu 
odbylo si(1 21 czerwca. Na po
cZqtku rozpatrzono pismo wy
konawcy SUW w sprawie usu· 
nil;)cia uslerek w tym obiekcie. 
Przewiduje si~ powolanie rze
czoznawcy dla okreslenia przy
czyn usterek i mozliwosci ich 
usunifi'eia. Ponadlo przewiduje 
sil;) dokor'iczenie tej inweslycji i 
uruchornienie trzeciego odwier
lu. Kolejnym tematem rozpatry
wanym na tym posiedzeniu byla 
sprawa przylaezenla budynku 
przy ul. Wqskiej 6 do sieei wod
no-kanalizacyjnej _ Mieszkancy 
deklarujq sw6j udzial w ko
sztach inweslyejl. Przedsi~

wzi~cie zrealizuje ZGKIM. 
Do Urz~du Miejskiego wpiy

n~!o pismo Mazowleckiego 
Okr~gowego Zakladu Gazow· 
nietwa w sprawie okreslenia 
zapolrzebowania na paliwa ga
zowe. Zarzad zaakceptowal 
propozycjl? Burmistrza odnos
nie dalszej gazyiikacjl Gminy. 
Ukierunkowana jest ana na 
kompleks: Piescirogi, Mogowo, 
Siennica, Morgi. Studzianki oraz 
uliee: Nowa Wies, Lesna, Polna. 
Mlynarska, Broninek i dZlal i od 
CPN-u do granic miasta. 

W kolejnym punkcie pozytyw

nie odniesiono si~ do uzupelnio
nego projektu architektoniezne
go planowanego bUdynku ga
stronomiczno-mieszkalnego 
przy ul. Kilinskiego. W kwestii lej 
wypowie sifi' jeszcze konserwa
tor zabytk6w. 

Po analizle problem6w zwiq
zanyeh z planowanq budowq 
oczyszczalni sciek6w (m.in. 
moi.liwosci finansowyeh) Za
rzqd postanowi! uniewai.nic 
przetarg dwustopniowy na wy
konanie projektu i budowfi' oczy
szczalni sClek6w oraz kanaliza
eji sanitarneJ-

W koricowej cz~sci posledze
nia powrocila sprawa gazyfikacji 
Gminy. Stwierdzono, ze winna 
ana rozpoczqC si~ w Siennicy, 
gdzie jest przygotowana doku
mentacja i wystfi'puje zabudowa 
zwarta. 

Dyskutowano r6wniei 0 pra
cach zwiqzanych z realizacjq 
uchwaly powolujqcej gminny 
ZOZ. Na najbliiszej sesji zosta
nie przedstawiony Radzie do 
uchwalenia statuI. PrzewlduJe 
sil;l lakZe powolanie peJnomoc
nika, kt6ry b~dzie organizowal 
gminnq sluzbf;! zdrowia. 

Zarzqd zapoznal sit;' z pis
mem informujqcym 0 powstaniu 
Powiatowego Osrodka Doradz
twa Metodyeznego w Nowym 
Dworze Maz. Przewiduje si~ 

partycypaC)l;l naszej gminy w 
kosztacll funkcjonowania na
uczycieli metodyk6w. Ponadto 
podl~to decyzj~ 0 dofinansowa
niu festynu sportowego orga· 
nizowanego w Cieksynie z aka
zji 5-lecia istnienia klubu Wkra 
Cieksyn. 

28 czerwca odbylo si~ czwar
te (oslatnie w tym miesiqcu) po
siedzenie Zarzqdu Miejskiego. 
Wziql w nim udzial przedstawi
ciel Zarzqdu Okr~gu Poczty Pol
skiej p. A. Bartoszek. przedmio
tem rozm6w Zarzqdu z p_ Barto
szkiem byla sprawa przejl;lcla 
budynku po byte] poczcie. NaSI 
przedstawiciele chca przejqc 
ten obiekt, zgodnie z wczesniej
szymi ustaleniami, bezplatnie 
lub za przyslowioWCl zlot6wkfi!_ 
Poezta ehce go zbyc po wy enie 
w trybie przetargowym. Takie 
jest stanowisko wladz nadrz~d
nych dla Okr~gu czyll Central
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dokonczenie ze str. 2 

nego Zarzqdu Poczly. W prze
prowadzonych rozmowach wi
dac byto dobrq wol~ obydwu 
stron do rozwiClzania tego prob
lemu. KorzystnC1 dla Grniny de
cyzj~ moie jednak podiEje organ 
centralny tej insty1ucji. Zarzqd 
zapoznal si~ z tresciq przygolo
wanego w tej sprawie pisma do 
Dyrekcji Poczly. Przedstawionq 
argumenlacj~poszerzono OWEj
tek spoleczny. 

Kolejnym temalern rozpatry
wanym na lym posiedzeniu byla 
sprawa tworzenia Gminnego 
ZOZ·u. Burmislrz zapropono
wal, aby pelnomocnlkiem Za
rzqdu organizujqcym gminnq 
sluzbfi) zdrowia byl lekarz p. An
drzej Krzyianowski. Kandyda
tura ta zyskala akceptaci~ Za
rzqdu. Zebrani wysluchali tei in
formacji z posiedzenia Rady 
Spolecznej Gminnego ZOZ-u. 

Trzecim tematem obrad byly 
sprawy rolmctw2 w aspekcie 
anomalii pogodowych, Jakie wy. 
stClpily w naszym kraju. Relacj~ 

o dzialaniach Gminy w tej spra
wie zlozyl inspektor Wydzialu 
Rolniclwa i Gospodarki Grunta
mi Urz~du Miejskiego p. Bog
dan Ruszkowski. Do soltys6w 
przeslane zostaly informacje 0 

moi:liwosci uzyskania preferen
cyjnego kredytu w zwiqzku z za
istnialOl SLJSZq. We wsiach prze

8 czerwca odbyla sifi) XVI se rowno jednak wniosek 0 jego 
sja zwyczaJna Rady Miejskiej. odczy1anie w calosci jak i wnio
Zwolana zostala na ~"miosek Za sek 0 odczy1anie fragmentu do
rzqdu Miejsklego w celu wybra· tyczqcego odwolania wicebur
nia zast~pcy burmistrza, uzu mistrza zoslaly odrzucone wif;!
pelnienia skladu Zarzqdu Miej kszosciq glosow. Rada slosun
skiego oraz powolania Rady kiem glosDw 13 za, 7 przeciw i 
Spolecznej Samorzqdowego przy 3 glosach wslrzymujqcych 
ZOZ w Nasielsku zadecydowala, i:e protokel 

Na wniosek BurmiSlrza po moina odczy1ae w biurze Rady. 
rzqdek obrad zoslal wzbogaco W kolejnym punkcie obrad 
ny poprz€z wprowadzenie pod zabrali glos mieszkancy Gminy. 
obrady projekt6w dwoch dodat Pytali 0 daJsze tosy targowiska 
kowych uchwal. miejskiego, plany wodociqgo

Punk! obrad przewidujqcy od wania Gminy, p rspektywy tele
czytanie prolokolu z poprzed fonizacji, nielegalny handel ob
nich sesji nie wzbudzal dotydl cokrajowc6w na nasielskich 
czas wifi)kszych emocji. Tym ra rynkach, dzialania Gminy w 
zam zgloszono wn ioski 0 odczy sprawie odszkodowari za skutki 
lanie prolokolu z XIV sesji. Za· suszy i przymrozk6w. Uwazali, 

prowadzane sOl konlrole i zbie
rane informacje na temal roz· 
miar6w straL Jak zauwazyli nie
ktorzy z obecnych rolnicy Sq 
bardzieJ zalnteresowani pomo· 
COl socjalnq i umorzeniami PO
datk6w nii kredytami. 

W dalsze] cz~sci zebrani dys
kutowali 0 uciOlzliwosciach zwiOl 
zanyctl z istnieniem na terenie 
Gminy kopalni kruszywa. Cz~
sto nie przeslrzegajq One wa
runk6w zawartych w umowach. 
W chwili obecneJ problemy z ich 
funkcjonowaniem wYJasnlane 
Sq u wojewody (zgodnle z kom
petencjami). 

W koricowej cZfi)sci posiedze
nia ZarzOld podjqluchwalfi) 0 po
wolaniu p. Romany Wasile
wskiej na likwidatora PBK oraz 
drugq uchwalc; 0 zmianach w 
budiecie roku 2000 (zwi~kszo
ne dotacje w dziale opieki spa
lecznej). Burmislrz poinformo
wal r6wniez zebranych, ze Na
rodowy Fundusz Ochrony 8ro
dowiska sklerowal do Urz~du 

pismo 0 przyznanlu Gminie pra
wa do 50% pozyczki w stosunku 
do koszt6w calego przedsif;!
wzi~cia. jakim jest budowa skla
dowiska odpadow. Czlonkowie 
Zarzqdu zostali r6wniez lapo
znani z wnioskami Komisji lnfra
struktury i Porzqdku Publiczne
go przyj~tych w czasie dw6ch 
ostalnich posiedzeri Komisji. 

Wynolowal AZ. 

ie zawiadomienia 0 sesjach win
ny docierac do mieszkaric6w. 
Interesowali sifi) spraWq budow
nictwa komunalnego. Zglaszali 
problemy zwiqzane z realizacjq 
obowiqzku sluzby wojskowej 
przez mlodych rolnik6w. 

W odpowiedzi Burmistrz poin
formowal, ie niektore ze zglo
szonyctl problem6w SEj juz roz
wiazywane. Pain ormowal lez 0 

dzialaniach, Jakie zamierza pod
jCle w celu reallzacji pozosta
lyctl. Przypornnial lei 0 zwycza' 
jowym sposobie powiadamiania 
mieszkanc6w miasta i gminy a 
terminach sesji. 

Po odpowiedziach Burmi
strza na pytania mieszkaric6w 
Gmmy zabrali glos radni. Intere
sowala ich sprawa iwirowni w 
Paulinowie, dr6g wiejskich, po
st~p prac zwiqzanych z budowq 
oczyszczalni sclek6w, problemy 
ZWlqZane z przej~ciem obie
kt6w po bylej jednostce wojska
wej, obsada kadrowa w hali 
sportowej. realizacJa niekt6rych 
inweslycjl przewidzianych na 
rok obecny (np. chodnik6w), 
przebieg rozm6w w sprawie roz· 
bUdowy SleCI gazoweJ i wodo
ciqgowej. Pytano lei: 0 slaty 
meldunek jednego z radnych, 
prawomocnosc decyzJi podej
mowanych przez Zarzitd w nie
pelnym skladzle, zatrudnienfe w 
Urzf;!dzle, dalsze losy planow 
nego skladowiska odpad6w. 
Poruszono wazny obecnie 
problem sku'k6w suszy i przym
rozkow. Zgtoszono taki:e sze
reg wnioskow. jak np. zmniej
szellie lIczby posiedzeri ZarzCj
du, wlCjczenie przewodniczq' 
cych komisji do cyklicznych 
spotkari z Zarzqdem. ustalenie 
zryczaltowanych diet dla rad
nych. dolinansowanle k ubu 
sportowego ..Zbik". 

Po wystC\pieniach radnydl po
nownie zabral glos Burmislrz. 
Najpierw przedstawil obecnym p. 
Ireneusza Galler~ desygnowa
nego przez wojewod!i! mazowiec
kiego do Rady Spolecznej Samo' 
rzqdowego Zespolu Opieki Zdro· 
wotnej. a nast~pnie poinformowal 
o pracach Zarzqdu Miejskiego w 
okresie miedzy sesjami. 

Dalsza cz~sc posiedzenia 
poswi~conabyla wyborom. Bur
mistrz zglosil kandydatur~ p. 
Kryslyny Raczkowskiej na sta· 
nowisko wiceburmistrza. W wy
niku glosowania lajnego slosun· 
kiem glos6w 16:7 zostala ona 
wybrana na to stanowisko. Uzu
pe1niono lakie sklad Zarzqdu. 
Do jego skladu Burmistrz zapro
ponowal panie Radne: Regin~ 

Olszewskq i Janin~ Jarzqbek. 
W wyniku glosowania tajnego 

panie Ie zostaly czlonkami lego 
gremium. 

Kolejny punkt porzC\dku ab
rad przewidywal kolejne wybo
ry. W ich wyniku powolano Spo
lecznq Radfi) SamorzC\dowego 
ZOZ w Nasiefsku. Przewodnl
czyla jej b~dzie p. wiceburmistrz 
Krystyna Raczkowska. W sklad 
Rady weszlj ponadlo: p. Irene
usz Gallera -przedstawiciel wo
jewody mazowieckiego oraz 
radni: Krzysztot Fronczak, Alicja 
Walesiak-Kopczynska. Tade
usz Lalkowski, Jan Madej Krzy
czkowski. Andrzej Kr6lak. 

Po emocjach zwiazanych z wy
borami przystqpiono do dyskusji 
nad dwoma projektami uchwa!. 
Obydwie one zostaly przyj,?le jed
noglosnie. Pierwsza okreslila 
spos6b wykonania uchwaly Rady 
Miejskiej w Nasielsku nr 
37/268/98 z dnia 4 czerwca 1998 
r. 0 przystqpieniu do sporzqdze
nla zmiany MiejscQwego Planu 
Zagospodarowania Przestrzen
nego m. Nasielsk i wsi podmiej
skich w obr$bie ulic: POW i Krup
ki. Zgodnie z 1'1 ucllWalq problem 
b$dzie rozwiqzywany etapami. 
Dnuga uchwala dotyczyla zmian 
w budiecie. Zostal on zwiEiJkszo
ny zar6wno po stronie dochod6w 
jak i wydatkow i bedzie si~ zamy
kal kwotOl 17.445.939 zl po kaidej 
ze stron. 

Na interpelacje i zapylania 
radnych oproez Burmislrza od
powiadali merytoryezni pracow
nicy UrZE;Jdu. Z poruszonych 
przez nich spraw, na szczeg61
nq uwag~ zasluguje informacja 
p. Andrzeja Lasockiego 0 wyni
kach kontroll przeprowadzonej 
na terenie cegielni Kosewo i za
kladu g6rniczego (zwirowni) 
Paulinowo II. W pracach komisji 
uczeSlniczyl lei Inspektor z Ma
zowieckiego Urzt;)du Wojewo
dzkiego. 0 ile w pierwszym za
kladzie nie slwierdzono wit;)
kszych uchybieri j zalecenia 
ograniczyly sifi) glownie do po
trzeby umieszczenia odpowied
nich tabl iczek, to w wypadku ko
palnl kruszy;va przekroczenia 
przepis6w byly bardzo powai
ne. W zwiqzku z tym radni zob
ligowali Burmistrza do podj~cia 

dzialan w kierunku zaprzestania 
wydobywania kruszywa na tere
nie zloza "Paulinowo II". 

Ponadto Rada w glosowaniu 
imlennym podjfi)la decyzj~ 0 

ujawnieniu diet radnych (za 
udzlar w pracach Rady, Zarzqdu 
i Komisji) pobranych w roku 
1999 oraz przyj~ta rezygnacj~ 

radnego Grzegorza Arcisze
wskiego z czlonkostwa w Komi
sji Rewizyjnej. 

Wynotowl A.Z. 
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1. Ekologia 

Zarzqd Narodowego Funduszu Ochrony $rodowiska i Gospodar
ki Wodnej poin ormowal, ze po rozpalrzeniu wniosku dotyczqcego 
budowy skladowiska odpad6w komunalnych we wsi Jask6lowo, 
gmina Nasielsk, zakwalifikowal to przedsi~wzi~cie do dofinansowa
nia ze srodk6w Narodowego Ft..nduszu w roku 2000 i proponuje 
dofinansowanie w tormie pozyczki nie przekraczajqcej 50% kosztow 
calego przedsi~wzi~cia. Obeenie b~dq prowadzone w tel sprawie 
negoejaeje. Powyzsza sytuacja obliguje wladze samorzqdowe na
szej Gminy do bardziej zdecydowanych rozmow z gminCj Wieliszew, 
aby zdeeydowac ezy bf;!dzie 10 inwestyeja wspolna, ezy tez Nasielsk 
podejmle trud budowy samodzielnie. 
Rozpocz~y si~ prace przy budowie kanalizaeji sanilarnej na 

osiedlu Pilsudskiego II. Zadanie wykonuje firma z Ciechanowa 
"Melwobud". Opr6cz realizaeji sieei kanalizaeyjnej wykonawea wy
buduje przykanaliki w liniach rozgraniczajqcych do posesji, ktorych 
wlaseielele zawarli z firm.=l umowy. 

2. Nowe wodociCl9i 

Zakoriczono budoWf;) i dokonano odbioru wodoeiqgu lqczqeego 
Nasielsk z Piescirogami (u!. Kolejowa). Wykonana siee rna 2670 m 
dlugosci. ()jugosc 64 przy!qczy wynosi 2158 m. Inweslycjf;! realizo
walo Przedsi~biorstwo Robot Wodno-Kanalizacyjnych Eko-Wodrol 
ze Szczytna. Prace rozpocz~1y si~ w roku ubieglym, ale ze wzgll;!du 
na warunki pogodowe zostaly zakoriczone dopiero teraz. Na trasie 
wodociqgu znajdowaly si~ dwie linie kolejowe i trzeba bylo wykonac 
przejscia pod lorami. 

W czerweu mial miejsce odbior sleci wodociqgowej wraz z przy
lqczami w miejscowosei Paulinowo. Dlugosc sieei wynosl8813 m, 
dlugosc 62 przylqczy 2113 m. Inwestycjf;) realizowal Zaklad Urzq
dzen Wodnych z Mlawy. 

Firma z Mlawy koriczy lez budow~ sieci wodoeiqgowej wraz z 
przylqczami we wsi Popowo Sorowe. 

3. Ktopoty z wode) 

Pod koniec czerwea pojawi!y si~ ktopoty z dostawq wody z sieei 
zasilanej ze Stacji Uzdatnianla Wody w Jaekowie. G!6wnq przy
czynq byl zwi~kszony pobor wody. Duzyeh jej ilosei uzywano do 
podlewania ogr6dk6w. Ponadl0 rozpoczq~ sil;l sezon mrozenia 
owoc6w w zamrazalni. Przedsi~biorslwoto zuiywa bardzo duie 
i10sci wody. W celu poprawy syluacji ZGKiM zwr6cil si~ do 
odbiorc6w 0 niepodlewanie ogr6dk6w w godz. od 6.00 do 22.00. 
Ponadlo przeprowadzono rozmowy z firmq Binder w celu ograni
ezenia przez niq poboru wody. Uslalono, ie w procesach produ
kcyjnych. gdzie nie polrzeba wody uzdatnionej, przedsi~biorstwo 
wykorzysla WOdlil z wlasnego uj~eia. Nalomiast tam, gdzie po
Irzebna jesl woda uzdalniona, b~dzie ona pobierana z wodoclqgu 
miejskiego. Przygotowywana jest lei dokumenlacja na przylq
Gzenie nowego odwiertu. Jesl to bardzQ potrzebne, poniewai w 
ostalnim czasie gwaltownie wzrosla ilosc odbiore6w wody. 

4. Gaz 

Kontynuowane sa rozmowy z Mazowieckim Okr~owym Zakla
dem Gazowniczym na temal gazyfikacji kolejnych ulic w mieseie 
oraz osiedli w MorQaeh, Siennicy, Mogowie, Pieseirogach. W lej 
sprawie Burmistrz klikakrotnie odwiedzil t~ inslytucjf;). 

5. Zdrowie 

Zarzqd powolal pelnomocnika do spraw ulWorzenia Samodziel
nego Gminnego Zespolu Opieki Zdrowotnej. Zoslal nim lekarz pan 
Andrzej Krzyzanowski. 

Pani wiceburmistrz wraz z Komisjq Zdrowia odwiedzila Zaklad 
Opiekunczo-Leezniezy w Plorisku. Celem lej wizyty by!o zaznajo
mienie si~ czlonkow Komisji z lunkcjonowaniem lej placowkl. Tego 
samego dnia odbyto si~, ale jui w Nasielsku, spotkanie pani kierow
nik ploriskiego zakladu z naslelskq Komisjq Zdrowia. Wsp61nie 
odwledzili kompleks po bylej jednoslce wojskowej. Tam zaslanawia
Ii sif;) nad moZJiwoseiami przystosowania obiektu do cel6w zorgani
zowania podobnego zakladu na terenie Nasfelska. 

6. Mtodzi matematycy 

W konkursie matemalycznym "Kangur" uczniowie Szkofy Pod
stawowej nr 1 zaj~1i 1 miejsce w kalegorii najwyiszej sredniej w 
wojew6dztwie mazowieekim. W nagrod~ organizatorzy ulundowali 
wycieczk~ (odb~dzie sif;) we wrzesniu). Wladze samorzqdowe ob
darowaly szkol~ mikrofonem bezprzewodowym. Zwyci~ski zesp6t 
przygolowala do konkursu p. mgr Irena Skowronek. 

7. Promocja Gminy 

Wladze samorzqdowe Gminy planujq wsp61nie z Aeroklubem 
Warszawskim zorganizowac festyn na lerenie lotniska w Chrcynnie 
(prawdopodobnie 23 lipea). Jego celem obok dobrej zabawy b~dzie 
prt;Jmocja firm z lerenu aszej Gminy pola,czona z prezenlacjq 
OSlqgnl~C Aeroklubu Warszawskiego. Czlonkowie tego "powielrz· 
nego" klubu od lat dzialajq na naszym lerenie. Przewiduje sif;), ze 
nie Iylko b~dzie mozna z bliska oglqdac pokazy lotnicze. ale lak..Ze 
wzbie si~ w niebo. 

8. Przetargi 

W lipcu zoslanie przeprowadzony przetarg, kl6rego celem b~dzie 
wylonienie wykonawcy chodnika na ulicach: SI. Starzyriskiego, Sw. 
Wojciecha, Zwirki i Wigury. 

9. Hala sportowa 

Mima wakacji hala sponowa If;)tni zyciem. Czasami jednak spor
towcy mUSZq bye przepraszani, poniewai: lrzeba usunqC uslerki, 
Jakie u]awnily si~ w Irakcie dotychczasowego jej tunkcjonowania. 
Wszyslko po 10, aby w Irakeie roku szkolnego moina bylo pracowac 
bez przeszk6d. Ola grup korzystajqcych z hali mamy pomyslnq 
wiadolTlosc - w lipcu zoslanCj zainstalowane tv kotary, dzi~ki kt6rym 
moina b~dzie half;! dzielie blyskawicznie na trzy CZf;sci i poszcze
g61ne grupy nie b~dq sobie przeszkadzac w zaj~ciach. Kotary 
zainstaluje firma "Pesmenpol". 

Nolowal AZ. 

SOY1- WerKI 

1987 do czerwca 2000 w 
Szkofe Podstawowej Nr 1 
w Nasielsku. 

W 1998 r. zoslala wy
brana w wyborach samo
rz(ldowych na radn(l mia
sla i gminy i powierzono 
jej lunkcj~ przewodniczq
cej Komisji Oswialy. Kul
tury i Sportu. W ezerwcu 
bL na sesji rady miejskiej 
powierzono jej slanowi
sko z-cy burmislrza. 

Z zainteresowan - bar
dzo lubi czytac ksiqiki, 
przewainie biogralle, 
oglqdac dobre filmy ; 
oczywiscie jak wif;)kszosc 

Urodzila sl~ w Klukowie M~ kobiel uwielbia szycie, na kt6re 
zatka. Matka dw6jki c6rek leraz b~dqc wiceburmislrzem 
bliiniaczek Juslyny i Manyny . nie blildzie miala zbyt wiele cza
uczennic III klasy Liceum Og61 suo 
nokszlalcqce90' Szko!~ Pod U ludzi nie znosi glupoty i 
slawowq ukonezyb w Lubomi chamstwa, nalomiast ceni 
nie. Nast~pnie 6-letnie Siudium szczerosc i otwartosc. Jest bar
w PuHusku i WyZSZq Szko!~ dzo tolerancyjna. 
Humanistyeznq w lowiczu. Z chwila zoslania radnq, a 

Pierwszq swojq prae~ rozpo' obecnie Z-Cq burmistrza chcia
cZl;!a w 1980 r. w szkole w Po laby poswif;)eic sil;! pracy dla do
powie Borowym, nast~pnie od bra gminy I jej mieszkanc6w. 
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(PodSUDlo'Wanie) 
Zblii.a si~ polmetek kadencji obecnej Rady. W zwiqzku z 

tym przedstawiamy mieszkancom naszej Gminy wykaz zre
alizowanych w tym okresie wai.niejszych zadari inwestycyj
nych. 

WODOCIAGI 

Miejscowosc (uliea) Dlugose 
sieci 

Krzyezki Pienlqzki 
i Szumne 3.090 mb. 

Studzjanki - D~binki 12.950 mb. 
Nasielsk, ul. Graniezna 1.028 mb. 
Nasielsk, ul. Stasz.ica 146 mo. 
Piesciro~i Stare, 

ul. Ko ejowa 2.694 mb. 
Paulinowo 8.813 mb. 
Czajki 1.350 mb. 
Popowo Borowe 5.987 mb. 
Pnlewska Gorka 2.238 mb. 
Piescirogi Nowe 1.324 mb. 

Dlugose 
przylqezy 

lIose 
przylqezy 

1.138 mb. 
6.354 mb. 

277 mb. 
64 mb. 

31 
175 

10 
6 

1.521 mb. 
2.009 mb. 

224mb 
685 mb. 
562mb. 

1.247mb. 

58 
55 
15 
19 
19 
50 

Razem: 39.620 mb. 14.081 mb. 438 

Uj~eie wody w Cieksynie: 1 odwiert - 44 m. 

DROGII CHODNIKI 

Broninek - K~dzierzawiee - nawierzchnia asfaltowa (gru
bose 3 + 4 em), szer. 4,0 m - 1000 m. 

Lelewo - Zaborze - Torull Dworski - podbudowa zwirowa, 
rowy, przepusty, zjazdy - 5306 m. 

Mogowo, ul. Krzywa - nawierzchnia astaltowa (grubosc 3 
+ 4 em), szer. 4,0 01 - 400mb. 

Nuna - nawierzchnia asfaltowa (grubosc 4 + 4 em), szer. 
6,0 m - 500 mb. (partycypacja gminy w kosztach - 50% 
wartosci zadania). 

Mazewo - podbudowa zwirowa - 1578 mb. 
Nasielsk, ul. Staszica - chadnik z kostki "Polbruk" szer. 2,5 

m - 350 mb. 
Nasielsk, ul. Cmentarna - chadnik z kostki "Polbruk" - 155 

mb. 
Nasielsk, ul. Elektronowa - remont chodnika i parking 

(ctlOdnik, parking z kastki "Polbruk", porzqdkowanie terenu. 
urzqdzenie terenow zielanych). 

[NNE 

Nasielsk - kanalizacja sanltarna "Pilsudskiego I" - dlugosc 
sieci 2225 mb., 65 studni, mozliwosc podtqczenia 103 odbior
cow. 

Nasielsk, ul. Staszica - kanalizacja deszC20wa - 350 mb. 
Nasielsk, ul. Jasminowa - kanalizacja deszczowa - dlugosc 

- 155 m, 7 studni rewizyjnych, 3 przykanaliki. 
Nasielsk - remant biblioteki - wykonczenie i oddanie do 

uzytku pomieszczen (I i II pi~tro). 
Nasielsk - blok dydaktyczny dla gimnazjum (7 pomiesz

czen lekcyjnych, szatnla, zaplecze socjalno-sanitarne). Na 
ukonczeniu jest blok zywieniowy. 

Popowo Borowe - kotlownia C.o. (instalacja c.o. w budynku 
szkolnym + kot!ownia olejowa). 

Piescirogi - remont pomieszGzeri w Zespale Szkol nr 2 
(remont 2 sallekcyjnych, urzqdzenie w jednej znich pracowni 
komputerowej - 15 komputerow, oprogramowanie. Remont 
lazienek (glazura. terakota, sanitariaty). 

Cieksyn - remonllazienek (glazura, terakota, sanitariaty) w 
Zespole Szk61 nr 3. 

Nasielsk - odwodnienie terenu przy hali sportowej. 

2/3.06. Z lerenu budowy w 
Zabiczynie ieznany sprawca 
skrad! belOniarki;! wartosci 1300 
zl. 

7/8.06. nieznanl sprawcy do
konali w!amania do baru piwne
go w Studziankach. Skradli art. 
spozyweze, piwo. papierosy i in
ne artykuly na kwot~ 300 zl. 

8/9.06. nieznani sprawcy do
kana" wlamania na teren firmy 
"Elek roptas1" w Nasielsku skCjd 
ukradii narz~dzia wartosci 1500 
zl. 

12.06. z posesji przy ul. Dia
menlowej w Pieseirogach skra
dziony zosta! motocykl "CZ". W 
wyniku przeprowadzonego sle
dztwa polieja odzyska!a skra
dziony pojazd. 

13.06. dokonano wlamania 
do obory w gospodarstwie w 
Mi~koszynie, zlodzieje wypro
wadzlli krOW\l wartosci 1500 zl. 

14.06. w Ruszkowie nieznany 
sprawea skrad! z niezabezpie
clonego garazu samoch6d 
"Polonez-Alu" wartoscl 
13.5000 zl. 

17.06. nieznani sprawey do
konall kradzieiy bulli gazowyeh 
11 kg. 39 butli warte bylo 4700 
zl. 

18.06. zlodzieje dokonali wia
mania do barakowozu firmy 
,.Gama·'. Z baraku mieszezq
cym biuro wtamywaeze skradli 2 

komputery. fax, drukark~ i inny 
SF.rz~1 biurowy wartosei 15.000 
z. 

19.06. z dzialki rekreaeyjnej w 
Dobrej Woli nieznany sprawea 
skradl motor m-ki "Kawasaki" 
wal10sei 20.000 zl. 

19.06. z lerenu firmy •. Eleklro
pJast" 2 sprawc6w skradlo sa
moeh6d "Cinqueeento" wal1os
ei 11.500 zl. UciekajCjcy przed 
polieyjnym poscigiem amatorzy 
eudzyeh samoehodow rozbili 
skradziony pojazd na lerenie 
Kosewa. a nast~pnie pr6bowali 
ueiee "Flatem 125p" laranujqe 
biorqCy udzial w poscigu radio
woz polieyjny. Sprawey kradzie
zy zoslali zatrzymani przez poli
ej'i1. 

19.06. zgloszony zostal polieji 
fakt kradziezy krzyia granilowe
go z terenu cmentarza w Cie
ksynie. 

25.06. z terenu budowy w Na· 
sielsku skradziono wiertark~ 
elektrycznq wartosci 300 zl. 

1.07. z terenu posesji w Ja
sk610wie nleznani sprawey 
skradli opryskiwacz eiqgnikowy 
wartosci 800 zl. 

1.07. w barze piwnym w Stu
dziankaeh. kilku b~dqeyeh pod 
wp!ywem alkoholu osobnik6w 
pobilo mieszkanea Mi~koszyna. 
ktory dozna! sUuezenia barku i 
og61nyeh obrazerl ciala. 

Drodzy Panstwo' starczy poloiye na chore miej· 
W ostalnim artykule omowi see termofor z zimnq wodq i ka· 

lem podstawy i eele fizykotera walkami lodu. W aptekaeh by· 
pii. Tym razem zaezn~ omawiac waja dostwne pakiety w postaei 
poszczeg61ne jej rodzaje. foliowego woreezka, ktory po 

zgnieeeniu w wyniku reakeji 
Leczenie ciep/em ehemicznej zmienia si~ w lodo
Miejseowo stosowane cieplo wy oklad. Poleeam takie pakiety 

daje przekrwienie, pobudza fa na wycieczki i sportoweom. W 
goeyloz~. zwi~ksza elastycz upalne dni pakiet taki schlodzi w 
nose kanki lqczneJ. W efekeie razie potrzeby napoje. Jesllekki 
iagodzi doiegliwosci w proce I nJeduzy. Stosowanie zimna 
saeh zapalnych i zwyrodnienio przynosl korzysc w zakrzepo
wych. w ktoryeh mala jest periu wym zapaleniu iyl powierz
zja tkankowa. Cieplo skuteezne ehownyeh. Zwykla iylakowa
blildzie w zwyrodnieniaeh sta tose goleni z tendencjq do ob
wow, ulatwi rormowanie sif; ra rz~k6w, opr6cz leezenia ucisko
pni, zlagodzi bol i podzia/a roz wage (opaska elastyczna, spe
kurczowo w chorobaeh narzq ejalne rajstopy), powinna bye le
dow jamislyeh, np. jelit. ezona raz dziennie 10-15-se

kundowym dreptaniem w si~ga· 
Leczenie zimnem jqeej kolan zimnej wodzie. Wa
StosDwanie zimna dziala runkiem jest nieuszkodzona 

przeciwobrzE;tkowo, przeciwb6 sk6ra, bez zmian troficznych. 
iowo 1 przeeiwzapalnie. Wska Zimny kr6tki 5-10-sekundowy 
zane Jest w urazach, krwiakaeh, prysznicpoleeic mozna 050bom 
skr~Geniaeh stawow, kontu z pierwotnq hipotoniq ortostaty
zjaeh. W razie oparzeri pozwala cznq i wagolonikom. 
uniknqc uszkodzeniu gl~biej le Hartu ducha idala zyezy Pari
iaeyeh tkanek. stwu 

Terapiajest prosta i moie bye 
przeprowadzona w domu. Wy- lekarz Cezary Rusek 
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....,., pomiE;:dzy druzy

narni samorzq
dowymi z Nasiel
ska i Mlawy. Na 
niedzielE;: zapla
nowano festyn. 

o gOdz. 14.00 
na boisku Szkoly 
Podstawowej nr 
2 zabawE;: rozpo
cZ ~I a orkiestra 
strazacka. Na
slE;:pnie przy
szed! czas na gry 
i zabawy sporto
we. Moglismy zo
baczyc mi~dzy 

innymi slalom na 
rolkach, w ktorym 
zwyci~zy!a Anna 
Hrycluk, lurniej 
par w koszyko
wk~, symultan~ 
szachowq pro
wadzonq przez 

Pan WlodzimiBrz Kwiatkowski i uczestnicy symulta- pana W!odzimie
nyszachowej rza Kwlalko

wskiego. Turniej 
strzelecki prowa
dzU pan Czeslaw 

Jak co roku Nasielski Os Kozlowski. Jednak najwi!?
rodek Kultury organizowat kszym zainteresowaniem 
obchody dni naszego mia cieszy! si!? konkurs drwali, W 
sta. W tym roku odby!y si~ kl6rym triumfowali panowie 
one w dniach 17 i 18 czerw Arkadiusz Dlutowskl I Jacek 

Z~Ci~zCY konkUrsU drwali panowie Arkadiusz Dlutowski i Jacek Kurable
WICZ 

cie wystawy malarskiej Ada wej, w kt6rej gl6wnC\ nagrod~
 
ma Dominika Koiakowskie byl rower gorski.
 
go, a na stadionie moglismy Oko!o godz. 18.00 na sce

oglqdac mecz pilki noinej nie zaprezentowaly sl!? trzy
 

zespo!y rockowe (DROPSY, 
SECOND, PLAY BACK), kto
re na co dzieri dzia!ajq przy 
Nasielskim Osrodku Kultury. 

Duzym zainteresowaniem 
cieszyl sif;:1 r6wniez pokaz 
sprawnosci jaki oglqdalismy 
w wykonaniu nasielskich 
strazakow. 

o godz. 19.30 przyszedl 
nareszcie czas na gw6idi 
programu. Na festynowej 
scenie zaprezentowala siE;: 
amerykariska grupa TWO 
TWENTY w skladzle AN
THONY CANGEMI - bas, 
TIM FOX - perkusja, BOB 
KEMP - spiew, KYLEKINNA
MAN - gilara, DIANNE KU
KLINCA - spiew, MIKE LE
NOX - klawisze, JILL OSIEL

KI - spiew, BRIAN REED 
gilara. Zespo! zaprezenlowal 
nasielskiej pUblicznosci 
przeboje muzyki rockowej. 
Muzycy grail mi~dzy innymi 
utwory takich zespoi6w jak 
QUEEN, RED HOT CHILI 
PEPERS, LED ZEPPELIN. 
Nic dziwnego, ze jeszcze 
d!ugo po koncercie rozdawali 
autografy. Okolo gadz. 21 .00 
rozpocz~la slfil zabawa tane
czna. 

Organizatorzy festynu 
skladajq serdeczne podzi~
kowania asobom oraz fir
mom i instytucjom, ktore 
przyczynily si~ do uswietnie
nia obchod6w naszego mia
sta. 

M.T. 

Tradycyjnie wczerwcu od
byla sir;l Parafiada zorgani
zowana przez nasielskich 
ksililzy. 

Na plac przy Liceum Ogol
noksztalcqcym przybylo kil
kuset mieszkaric6w Nasiel
ska by obejrzec rywaljzuj~
cych ze sab~ uczestnik6w 
roi:nych gier i konkursow, 
posiuchac dobrej muzyki, a 
przede wszystkim zobaczyc 
i uslyszec znanq polskq pio
senkarklil Danut~ Rin. 

Kurabiewicz. Przez caly czas 
lrwania festynu mozna bylo 
kupowac losy loterii fanto

ca. 
W sobat~ 17.06. w sali ki

na Niwa mialo miejsce otwar-

Odbyl siQ rowniei: wyscig 
kolarski na trasie Nasielsk 
Budy Siennickie - Nasielsk, 
oraz wyslqpii nasielski char 
koscielny. 

I jak to zwykle bywa na 
zakonczenie "polanc6wka". 

Mark Danuta Rin 
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Alkohol· mlodosc ·sprzedawca
 
W Uslawie a wychowaniu dzicielskiej sprzedawcow. 

w trzezwosci i przeciwdziala Na pewno takie szkolenie nie 
niu alkoholizmowi z dnia 26 przyniesie rezulla/ow od za
pazdziernika 1982 r. w arty raz. Niektorzy sprzedawcy, 
kule 1. czytamy: "Organy ad mimo tego, ie za sprzedai 
minislracji rzqdowej i jedno alkoholu nieletnim grazi Ulra
slek samol'Zqdu lerylorialne ta licencji lami~ prawo. Tlu
go SCI obowiqzane do podej macz<\ sif;) zazwyczaj w len 
mowania dZialan zmierzajCj sposob: Boj~ si~. Obawlam 
cych do ograniczenia spozy si~ skutkow nie sprzedania 
cia napojow alkoholowych". alkoholu osobie nietrzeiwej 

We wtorek 3 lipca w Urz~ itp. Moze w tej sytuacji po
dzie Miejskim w Nasielsku trzebna bylaby wsp6fpraca z 
odbyJy si~ szkolenia dla PolicjC\". 
sprzedawcow napojow alko Uczestnicy, w rozdanej po 
holowych. Z inicjatywC\ zor zakonczeniu spotkania an
ganizowania lego typu zaj~6 kiecie, bardzo wysoko ocenili 
wyslqpila Komisja ds. Roz poziom prowadzonych zajE?c 
wiqzywania Problemow AI oraz korzysci osobisle i za
koholowych. wodowe jakie przyniosla im 

W gminie Nasielsk istnieje obecnosc na tym szkoleniu. 
80 punkt6w, w ktorych mai Szkoda, ie tylko okolo 
na kupic alkohol, w tym 70 50% wlascicieli sklepow lub 
sklep6w (w 56 oprocz piwa sprzedawcow pojawilo si~ na 
mozna kupic r6wniei. wina i spotkaniu. Myslf;) , ie chyba 
alkohole tzw. nisko procen nie wszyscy podchodzq do 
towe, w 26 r6wniei w6dk~ i problemu sprzedaiy alkoho
wysokoprocentowe alkoho lu nieletnim wystarczajqco 
Ie) i 10 lokali gastronomi powainie. Dla nieobecnych 
cznych (4 lokale opr6cz pi przyloczl;) fragment lislu ro
wa majq zgod~ na handel dzicow i wychowawcow z le
alkoholami niskoprocento renu ealej Polski, jaki wysto
wymi, a trzy zgod~ na sprze sowali do sprzedawcow na· 
dawanie wysokoprocenlo poj6w alkoholowych: 
wych wyrobow). Jak na tak "Szanowni Paristwo! 
niewielkq gmin~ to nie malo, Bardzo wiele os6b zaintere
dlatego tym bardziej lakie sowanych jest tym, ezy prze
zaj~cia Sq polrzebne. strzegacie prawa (... ). B~dzie 

Szkolenie prowadzila pani takich os6b coraz wil;)cej. 
Anna Otocka pracownik dzialu Chcemy najpierw zwrocie 
profilaktyki Panstwowej Agen si~ do tych z Panstwa, kt6rzy 
cji Rozwiqzywania Problemow si~ z nami zgadzajq i nie 
Alkoholowych. GI6wnym te chcq sprzedawac alkoholu 
matem zajef; byla sprzedai. al dzieciom (... ). Chcemy utwo
koholu osobom nieletnim ioso rzye "superligf;)'" uczciwych 
born znajdujCjcym siE;l pod sprzedawcow i doslarczyc 
wplywem alkoholu. im ulotki dla mlodziezy, wr~· 

czane zamiast bulelki. Wie
Jak powiedziala pani 010

my, ie jest wielu takich ucz
cka: "Szkolenie rna na cefu 

ciwych sprzedawc6w. Baruswiadomienie sprzedaw
dzo cenimy ich rzetelnoSC. com odpowiedzialnosci za 

Bedqjednaktacy, do ~oprzestrzeganie prawa. Z 
rych przemowi jedynie sila sondazy przeprowadzonych 
kontroli i groiba ulraty zez

w cale} Polsce wynika., ze 
wolenia. Mamy zamiar do70% mlodziezy ponizej 78 
trzee i do nich, tyle, ie juiroku zycia me rna probfemu 
innymi sposobami". z zakupem alkoholu. 

Podczas szkolenia staram 
si~ odwotywac do postawy ro- M.T. 

W zwiqzku z ciqgle rosnq os6b nie podporzqdkowujq
cym zainteresowaniem mie cych sif;) mogq bye stosowa
szkanc6w gminy Nasielsk te ne powazne kary pieni~ine). 

matykC\ "Chreynna" b~d~ Bardzo milq niespodziankCj 
staral sili! rzetelnie ina biezq byla wizyta Pani Krystyny Ra
co informowac Panstwa 0 czkowskiej z·cy burmistrza, w 
sprawach dolyczqcych celu zapoznania si~ z obie
"Kompleksu Lesnego". ktem, oraz mozliwosciami dal
Przedslawiajqc dalsze losy szego rozwoju. Po przedsta
obiekt6w po bylej Jednostce wieniu nowych moi.liwosei 
Wojskowej w Chrcynnie, in adaptacji obiektu, Pani Bur
10rmuje naszych czytelnik6w mistrz okazala duie zaintere
o kolejnych wainiejszych sowanie, oraz wyrazila calko
wydarzeniach z poprzednie wite poparcie. Wstf;)pny plan 
go miesiqca. Niestety na po zagospodarowania przewidu
czqtku czerwca mialy miejsce js usytuowanie Zakladu opie
dwa dose przykre incydenty kunczo-Ieczniczego, Gminne
zwiqzane z podpaleniem lasu go osrodka sportu i rekreacji 
w bezposrednirn sqsiedztwie oraz firmy KOMPOL (przed
terenu wojskowego. W pier stawionej w poprzednich arty
wszym przypadku splonelo kulach). G16wnym celem ww. 
ok. 1 ha sci61ki lesnej. Poiar planu jestwykorzystanie moi:
udalo siE? opanowac dzieki in liwosci adaptacyjnych obie
terwencji straiy pozarnej z ktu, utworzenie maksymalnej 
Krzyczek, Nasielska, wojsko ilosci nowych stanowisk pra
wej strazy poiarnej z Olszew cy, pozyskanie funduszy nie 
nicy oraz strazy lesnej z Plon obciqiajC\cych budielu gmi
ska. W akcji gaszenia poiaru ny. Obecnie zoslaly rozpocz~
brali rowniei: udzial zolnierze, Ie prace zwiqzane z kosztory
kt6rzy zabezpieczyli pogorze sem adaptacyjnym obiektu, 
lisko przed ewentualnym dal jednoczesnie prowadz~ dzia
szym rozprzestrzenieniem si~ lania zmierzajqee do pozyska
ognia. Zdaniem straiak6w by nia (zlokalizowanej w bliskim 
10 to urnyslne podpalenie. sqsiedztwie) strzelnicy dla po

W drugim przypadku podpa trzeb miejscowego klubu 
Jacza sploszono (ktory zdolal strzelecklego, Realny termin 
zbiec z rniejsca przest~pstwa) przekazania calego obiektu 
co uniemoiliwilo podpalenie (na rzeez gminy) wst~pnje jest 
przygotowanego w tym celu planowany na miesiqc wrze
drewna. Szczeg61ne podzie sien. Termin len jest zaleiny 
kowania kieruje do policjanl6w od skutecznosci przekazywa
z komisarialu wNasielsku kt6 nia przez Agenci~ Mienia Woj
rzy przeprowadzili sprawnq skowego. Pragn~ r6wniez wy
akcj~ przy uZyciu psa tropiqce jasnic iz dotychczasowe dzia
go, nieste1y wi~j szczeg6f6w lania (moje oraz wladz samo
nie mogE? ujawnic. rzqdowych) ktore wydajq si~ 

W obu przypadkach iney przedwczesne, Sq calkowieie 
denty Ie stanowily powazne uzasadnione. W chwili przej~
zagrozenie dla obiektu, oraz cia obiektu, aktualny projekt 
calego kompleksu lesnego. musi ruszyc "pelnq parq" jui 
Wobec powyzszej sytuacji w formie oticjalnej. Uwaiam ii 
apeluj~ do spoleczenstwa 0 tylko lak zdecydowane i kon . 
zachowanie rozsqdku i kretne dziatanie przynlesie 
szczeg61nej ostroinosci, jed pozqdane efekty, na ktorych 
noczesnie przypominam 0 1ak bardzo nam zaleiy. 
nadal obowi<\zujqcym zaka
zie wstl;)PU do lasu (wobec Krzysztollukaszewicz 



Malowany pami~tnik
 

Adama Kolakowskiego
 
W cyklu artykul6w prezentu cza rodziny i sZkoly. Adam Ko

jCjcych ciekawych ludzl. a wywo lakowski wie, jak wiele zawdzi~
dzqcych si~ z ziemi nasielskiej, cza swoim rodzicom. Mial tez 
piszemy zazwyczaj 0 osobach szcz~scie, ze na swojej zycio
starszych, posiadajqcych dui.e wej drodze spotkal pasjonata 
doswiadczenie i.yciowe i zna IUdowego ar1yst~ rzeibiarza. 
cZCjce osiqgni~cia zawodowe. Panstwo Kolakowscy udost~

Ostatnio jednak coraz cz~sciej pnili mu kawalek dZialki, na kt6
informujemy 0 sukcesactl mlo rej rozstawl! sWCj pasieke. Adam 
dziezy_ Niekt6re z nich majq naj polubil "dziadka ad pszcz6lek" 
wyzszy mi~dzynarodowy wy (tak go nazywal) i zaprzyjainil 
miar, jak chociai.by zloty medal si~ z nim. Bardziej niz pszcz6lki 
olimpijski Renaty Mauer. Ona interesowaly go jednak 
osic19nlilla jui: szczyly. Wszy· rzeibione przez pana Stanisla
stko wskazuje, ie jeszcze dlugo wa Perytialkiewicza ligurki diab
bf;ldzie doslarczala nam rados 16w. Pilnie przyglqdal silil pracy 
nych przezyc. artysty ama ora i bacznie slu

Milosnikow naszej maJej na chal jego uwag. Dzisiaj to pro
sielskiej ojczyzny cieszy tei. to, centuje. Zwlaszcza w pracowni 
ze spora grupa zdolnej mlodzie rzetby. 
iy krok po kroku wspina sif;l co Informacje 0 malarskich wy
raz wyi.ej po slopniach zyciowej stawach Adama Kolakowskiego 
kariery j rozslawia swoje miasto znalazly sif;l w prasie, radiu i te
i gmin~. Pisalismy juz 0 utalen lewizji. Nie wszyscy jednak zda
towanym tancerzu. cukierniku, wall sobie sprawl;' ze zwiCjzk6w. 
wokalistce ezy tenisistach stolo Jakie ICjczq mlodego artystlil z 
wych. Obecnie przedstawiamy naSZq gminCj. A przeciei on tak 
kolejnego zdolnego mtodego CZlilsto lu przebywal. Tu tezmie
czlowieka -Adam a Kolako szka wielu czlonkow jego rodzi
wskiego. Jego zyciowCj pasjCj ny_ Korzystajqc z okazji, jakCj by
jesl malarstwo. ty obchodzone w ezerwcu On' 

Adam urodzil si~ w 1981 roku Nasielska, Nasielski Osrodek 
w Opinog6rze. Tu lei mieszka. Kultury i Towarzyslwo Milosni
Obecnie Jest uczniem piqtej kla k6w lieml Nasielskiej zorgani
sy Og61noksztalcqcego Liceum zowaly w kinie wystaw~ jego 
SZluk Pi~knych w Warszawie. prac. 
Jego opiekunem jest prof. Piotr Jej otwarcie naSlqpilo 17 
Kaliciriski. Osiemnastoletni arty czerwea. Obeenyeh bylo wielU 
sta inleresuje sif;l lei rzetbq i mieszkancow Jackowa i Nasiel
fotografiCj. ska. Wsr6d ~osei dostrzeglismy 

Z ziemiCj nasielskq zwiqzany przedstawicleli wladz samorZq
jest poprzez wojq matk~, paniq dowych gminy i powiatu. przy
Krystyn~ Kolakowskq (z domu byli tez reprezentanci ciechano
DobrowolskCj). Byla ona miesz wskiego srodowiska kulturalne
kankq Jackowa. W Nasielsku go j Nasielskiego Towarzystwa 
ukol1czyla Szkol~ PodstawowCj Kultury. Uroczystosc otwarcia 
nr 2 i Licevm Og6lnoksztalcqce. wystawy swego ucznia za
Po studiach i zamCjzp6jsciu za szczycil obecnosciq prof. Stani
mieszkala w Opinogorze. Obec slaw Kalicinski. W )ego pracowni 
nie pracuje w ciechanowskim Adam pog!~bia wiedz~ i dosko
osrodku metodycznym dla na nali umiej~lnosei malarskie. 
uczycieli. Na wystawie znalazlo si~ po

Rodzice mlodego malarza nad 30 prac malarskich Inlode
wczesnie zorientowali sifil w Uz go artysty. Wil1kslOSC z nich to 
dolnieniach syna. Dzieci zazwy portrety. One tei wzbudzily naj
czaj chliltnie malujCj, ale rysunki wi~ksze zainteresowanie zwie
ich syna byly inne, bardziej doj dzajCjcych. przedstawione po
rzale. Nie SZCZfildzili wililc czasu stacie to glownie ludzie starsi. W 
ani pieni~zy, aby rozwinCjc je ich Iwarzach wida6 cierpienie, 
go talent. A pieni~dzy potrzeba ehorob~, klopoty zycia codzien
bylo duzo na farby, Pfildz1e. nego. Wzrok nasz przyciCjgajCj 
kredki i bloki rysunkowe. Tych slczegolnie oczy iyciowego 
ostatnich potrzeba bylo nawet spryciarza. rozanielona mina 
kilka na jeden dzien. Maly Adas wiejskiego pijaczka, sarmacka 
potrafil zarysowac caly blok w duma lokaln~o notabla. Autor 
ciCjgu godziny. poprzez srodkr malarskiego wy

Niekt6rzy znawcy ludzkiej na razu pokazal wnf;trze malowa
tury uwaza)Cj, ze wlasciwie kaz nego czlowieka, przedstawil je
dy czlowiek posiada jakies go zyciorys. W tym wlasnie wi
szczeg61ne zdolnosci. Problem dac malarski talent osiemnasto
lk"vi w tym, aby byly one we letniego ar1ysty z Opinog6ry. 
wlasciwym czasie ujawnione i Milym akcen em uroczystosci 
rozwijane. Wiele zalezy Iu od byla wystCjpienie przedslawi
otoczenia. Dotyczy to zwlasz- cielki srodowisk tworczych Cie

chanowa pani Ze
nony Cieslak-Szy
manik_ Jest ona 
poetkq. Zebranej 
na wernisaiu pub
Iicz nosci zap re
zentowala kilka 
wlasnycl) utwor6w. 
lostaiy one bardlO 
eieplo przyj~te 
orzez uczestnik6w 
spotkania. Poezja i 
malarstwo Sq po
krewnymi dziedzi
nami sztuki. To, co 
malarz wyraza po
przez. linie i barwy, 
poeta maluje slo
wem. Kulturalna 
uczta, jakCj w soba
t~ 17 czerwca za
inaugurowano ob
chody Dni Nasiel
ska, zostala wzbo
gacona najnowsza, 
dziedzinq sztuki. 
jakCj jest film. Na 
zakoriczenie uro
czystosci goscie 
abejrzeli dzielo An
drzeja Wajdy -lie
mi~ obiecanq. 

AZ. 

Owaj malarze Adam Koiakowskl i Jacek Gallilze
wski pozna1i Sl~ w czasie wernisazu w Nasielskim 
Osrodku Kultury_ Obaj wyrai:ajq ch~c wsp6lpracy. 

Rehabi itacja wDarlowku
 
Miejsko Gminny Osrodek Po

mocy Spoleeznej od wielu lat 
organizuje turnusy rehabilitacyj
ne dla os6b niepelnospraw
nych. W tym roku w dniach od 
14.06. do 28.06. uczestniczyly 
w takim lurnusie 63 osoby (bar
dzo duiy procenl stanowity oso
by powyzej 80 roku zycia). Miej
seem wypoezynku byl polozony 
200 metr6w od morza dom 
,.Bartek" w miejscowosci Darl6
wek. 

Uczeslnlcy podczas trwania 
turnusu mogli korzystac z zabie

gow rehabilitacyjnyeh_ Mimo ka
prysnej pogody korzystali row
niez ze slor'lca i spacer6w po 
plazy. Wszyscy czuli si~ swiet
nie i w fantastycznych hvmo
rae!) wrocili do domu. 

Wiemy, ie na wrzesien plano
wany d'es, koiejny 3-4-dniowy 
wyJaz w Bieszczady. Wszy
stkich seniorow zapraszamy do 
skorzystania z pobytu wg6rach. 

Blizsze informacje w MGOPS 
w Naslelsku. 

M.T. 

Uczestnrcy turnusu podczas rejSU statkiem Kasierika II 



Imi~ bohaterskiego prezy
denta Warszawy Stelana 51a
rzynskiego przyjmowa/y szko{y, 
druzyny harcerskie a takze pew· 
ne organizacje i instytucje jui. w 
roku 1945. Co wil;cej, pami~c 0 
nim byla juz bardzo i:ywa w od
dzialach powstanczych Wa1C2q
cej Warszawy, a wtedy nie wie
dziano jeszcze, jak potoczyly 
sil; wojenne losy Prezydenta. W 
zbiorach, kt6re eksponowane 
by/y w izbie pami~ci narodowej 
nasielskiej dwoJkl znajduje sil; 
znaczek Poczly Polsklej w Sa
warii (zorganizowali jq Polacy 
wyzwoleni z oboz6w koncentra
cyjnych w Niemczech tuz po ich 
zaj~ciu przez wolska koalicji 
anlyhitlerowskiej), na kt6rym w 
tie zrujnowanej Warszawy wid
nieje postac Prezydenta. I tam 0 
nim pamifi!lano. P6iniejsze lata 
nie byly zbyt pomyslne dla lej 
pamif;!ei. Inne by/y W20rce wy
chowawcze, inni bohalerowie. 
Nawet plac6wki, klare mlaly na
dane to imie, jakby 0 tym zapo· 
mnialy. 

Kiedy w roku 1969 Szkola 
Podstawowa nr 2 w Nasielsku 
niesmialo wystctpila do wladz z 
prosbCl 0 zezwolenie na przyj~
cie imienia Stetana Slarzynskie
go wlasciwie nikt n ie wierzyl w 
jej spelnienie. Nasza szk<xa by
ta pierwslq plac6wka. w Polsce, 
kt6ra po lataeb zapomnienia 
otrzymala imi~ Starzynskiego. 
Dopiero w kilka lat p6iniej imi(il 
to nadawano coraz czlilseiej. 

W roku 1994 z inicjalywy prof. 
Marka Drozdowskiego zorganl
zowano w PuHusku og6lnopol
ski zlot szk6/ imienia Stefana 
Starzynskiego. Gospodarze 
zlotu - Szkola Podstawowa nr 1 
w Pultusku. zaproponowala za
wiqzanie federacji szk61 i coro
czne ich spotkania. W roku ubie
glym Nasielsk goscit przedsta
wicieli szk61 i pfac6wek (sa. tei 
jednostki wojskowe, druiyny 

harcerskie) noszOlcych imil; Sta
rzynskiego z calej Polski. 

W roku obecnym "rodzina" 
Starzynskiego wyznaczyla so
bie spotkanie w Warszawie. Go
spodarzem byla Szkola Podsta
wowa nr 143 z ul. Stan6w Zjed
noczonych. Szkola la szczyci 
silil osiqgni~eiami we wdraianiu 
retormy szkolnej. Pewne ele
manly pracy w lej dziedzinie za· 
prezentowano przyby~m gos
ciom. Pokazano im tei lazienki. 

Stalym punktem programu 
dorocznych spotkari jest podsu
mowanie konkursu wiedzy 0 
Stetanie Starzynskim. Wsr6d je
go laureat6w znalazlo sil; troje 
uczni6w z. nasielskiej dw6jki. Sa. 
to: Adam Dobrowo.lski, Jaroslaw 
Kaminski i Jolanta Rosloriska. 
Adam Dobrowolski laureatem 
zosta! po raz drugi. Warto tei: 
wiedz.ieC, ie uczen len jako ie
dyny z bylego woiew6dz.tWa cie
chanowskiego 20stal finalislq 
konkursu historycznego w no
wym wielkim wojew6dzlwie ma
zowieckim i jeszcze przed ukori
czeniem klasy 6smej zapewnil 
sobie miejsce w renomowanym 
liceum warszawsklm. 

W tegorocznym spotkaniu 
wzi~li tez udzial przedstawiciele 
wladz samorzqdowych stoliey, 
prasklej dzielnicy, Kuratorium. 
Od czasu zmiany na stanowisku 
prezydenta Warszawy w spot
kaniach nie uczeslniczy nowy 
prezydent, pan Piskorskl. Po raz 
pierwszy nie byl tez obecny ini
cjator powolania federacji szk61 
Slarzynskiego byly dyreklor pul
luskiej jedynki, a obecnie wice
slarosla pultuski p. Witold Sara
cyn (zapomniano go zaprosic). 
Duszq calego spotkania byl, jak 
zawsze prof. Marek Drozdo
wski Nasielskq szkollil repre· 
zentowala osmioosobowa dele
gacja uczni6w z p. wicedyrektor 
Maria Bugalska na czele. 

AZ. 

Spolkanie szk61 im. St. Slarzyriskiego w Warszawie. Na pielWszy planie 
delegacia szkoly podstawowej z Nasielska. 

OGlOSZENIE 
o przetargu 

Zgodnie z Uchwalq Nr XXXVI/236/98 Rady Miejskiej w 
Nasielsku z dnia 9 marca 1998 roku, na podstawie prze
pis6w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce 
nieruchomosciami (JednoJity tekst Dz.U. Nr 46~ poz. 543 
z 2000 roku) oraz rozporzqdzenia Aady Ministr6w z dnia 
13 stycznia 1998 roku w sprawie okreslenia szczeg610wych 
zasad i trybu przeprowadzania przetarg6w na zbycie nieru
chomosci stanowiqcych wtasnos6 Skarbu Panstwa IUb 
wlasnosc gminy (Dz_U. Nr 9, poz. 30) larlild Mlejski w 
Nasielsku ogtasza, Ze W dniu 2 sierpnia 2000 rokU 0 
godz. 9.00 w sali nr 13 Urzedu Miejsklego w Nasielsku 
przy ulicy Kilir'lskiego 10 odbedzie si~ przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaz zabudowanej nlerucho
mosci stanowiqcej wtasnosc gminy asielsk. 

przedmiotem przetargu jest nieruchomosc poloiona w 
mieseie Nasielsku przy Ulicy Kilinskiego, oznaczona w 
ewidencji grunt6w numerem 1380/1 0 powierzchni 106 
m 2, zabudowana budynkiem pawilonu handlowo-uslugo
wego 0 powierzchni uzytl<owej 43,25 m2

, uregulowana w 
ksi~dze wieczystej KW 200045. 

Cena wywolawcza nieruchomosci wynosi 34.800,00 
zlotyeh (s!ownie: trzydziesci eztery tyslqce osiemset zlo
tych). 

Wadium w wysokosci - 3.500,00 zlotych. 
Postqpienie w wysokosci - 350,00 zlotych. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 

miasta Nasielska w/w nieruchomosc poloi:ona jest na 
terenach: adaptacja i uzupe{nienie zabudowy ma/omia
steczkowej z uslugami w pierzei zabudowy. 

Uzbrojenie terenu - wodociqg, kanalizacja, energia ele
ktryczna. Nieruchomosc jest otoczona urzqdzonymi uli
cami z brukowanymi chodnikami. 

W przetargu mogq wziqc udzial osoby fizyczne i praw
ne, jeieli wplacq wymagane wadium do kasy Urz~du 

Miejskiego, najp6Zniej do dnia 28 Iipca 2000 roku do 
godz. 15.00. 

Dow6d wplaty nalezy okaza6 komisji przetargowej. 
Wadium wplacone przez uczestnika przetargu kto'Y wy
gral przetarg zalicza si~ na poczet ceny nabycia. Pozo
staly osobom wadium zostanie zwrocone w ciqgu 3 dnl 
ad dnia rozstrzygniGcia przetargu przez ZarzC\d Miejski. 

Urzqd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia 
ustalenia nabywcy zawiadomi osobf;l ustalonqjako na
bywcf;l 0 miejscu i terminie zawarcia umowy notEirialnej. 

Termin uiszczenia ceny sprzedazy pomniejszony 0 

wplacone wadium uplywa najp6iniej na dzier'l przed 
podpisaniem aktu notarialnego. Zarzqd Miejski w Na
sielsku moze odstqpiC od zawarcla umowy. a wadium nie 
podlega zwrotowi jeieli osoba ustalona jaka nabywca 
nieruchomosci nie stawi si~ bez usprawiedliwienia w 
miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. 

Uczestnik przetargu moze zaskariyc czynnosci zwiq
zane z przep(owadzeniem przetargu do Zarzqdu Miej
skiego w Nasielsku. 

Skarg~ wnosi si~ na pismie, W terminie 7 dnl ad dnia 
ogloszenia wyniku przetargu ustnego. 

Szczeg6lawe informacje moina uzyska6 w Wydziale 
Ralnictwa i Gospodarki Gruntami Urz~du Miejskiego w 
Nasielsku pok6j nr 61ub pod numerem telefonu (0-23) 69 
12664,6912574 wew. 26 w godz. 9.00-15.00. 
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Zredakcvinej pocztv 
Redakcja Zycie Nasielska 

Uwazam, ie "Zycie Nasielska" jako pismo samorzq
dowe powinno poda6 do og61nej wiadomosci w formie 
wktadki do pisma (Iub innej) jak zostal wykonany budiet 
Miasta Gminy za rok 1999 z podzialem na poszczeg61
ne dzialy i paragrafy. Informacja powinna zawierac wy
konanie planowanych zadan pod wzgl~dem finanso
wym i rzeczowym. 

Taka sarna informacja powinna bye przekazana 0 

planowanym budzecie na rok 2000. 
Z powazaniem 

Janusz Konerberger 

Od redakcji. 
Pismo Pana zostanie przekazane Zarzqdowi Miasta I Gmi

ny. Mamy nadzjej~, ze w nast~pnym numerze ukai:e sifil 
informaeja na ten temat. 

Cl piosenkq Ci~ zegnamy" Profesorze', 
Lekeje prowadzone przez 
pana Fabijanowskiego byly 
eiekawe, nie pozbawione hu
moru. On sam byl unikalnym, 
niestereotypowym nauezy
cielem, kt6rego uezniowie lu
bili alba nie. ale kt6rego byli 
uezniowie nie Sq w stanie za
pomniec. 

Gdy patrzymy na to z per
spektywy lat, moi.emy smialo 
powiedziec, ze Pan Profesor 
byl dla nas kolegq. W 1984 
roku. gdy konczylismy nasiel
skie lieeum, na balu matural
nym zaspiewalismy piosenkfil 
dedykowanq pecjalnie panu 
Fabijanowskiemu: "Tq pio
senkq Ci~ zegnamy Profeso
rze ... "Dzisiaj zaspiewac juz 
nie mozemy, ale ehyba moze
my powiedziec: ,,00 widzenia, 
Profesorze" . 

Koledze 

Jerzemu Roszczenko 
wyrazy gl~bokiego wspolczucia 

z powodu smierci 

Ojca 
sktadaj~ Kolezanki i Koledzy 

Pan profesor Krzysztof Fa
bijanowski uezyl nas jfi!zyka 
polskiego. Przez ezlery lata 
On ten j~zyk nam przyblizai. 

Nazywam si~ Zaneta !:.ukaszewicz, jestem lrzynastolatkq lubiqcq 
pisac wszelklego rodzaju opowiadania i wiersze. Opr6cz lego lubi~ 
czytac ksiCjzki, jeidzic na rowerze i grac w koszyk6wk\l. 

Chcialabym skorzysta6 z okazji i przedstawic jeden z moich 
wierszy. 

/JWatacje 
z'DZI'E/WCZy;J\[f1" 

Sq wakacje, jest Dziewczyna, 
wi~c 0 szkole zapominam. 

Jest wesolo, jest O.K. 
dzis si~ razem ze mnq smiej. 

Wyjdi na taras, 
Sq tam lody dla ochlody 

i lezaki dla wygody. 
Nie zapomnij 0 gazecie, 

by dowiedzie6 si~ 0 swiecie, 
fajnych rzeczy i nowinek, 

moze wygrasz upominek, 
od DZlewczyny prosta sprawa, 

to jest tylko cool zabawa. 

Zd~yc przed zawalem serca
 
Corocznie na zawaly ser Wektokardiogram wyso

ca umiera ok. 100 tysifilCY Po kiej rozdzielczosci jest czy
lakow. Az dla 40% z tej grupy telnym i prostym w analizie 
plerwszym objawem choro sposobem rejestraeji pracy 
by jest zawal sercaf serca, czulosciq porowny

Przychodnia Kardiologiez walny do koronarografii i to
na "ASKLEPIOS" w ramach mografii ernisyjnej, bez po
Narodowego programu trzeby Ingerencji wewnqtrz 
Ochrony Serca skuteeznie ludzkiego eiala - okresla to 
od roku realizuje program badanie Pan Prof. Ryszard 
profilaktyki noszqCy nazw~ Krzemieniewski - tw6rca me
"ABCW". Bardzo istotnym tody. 
elementem tego programu Do wykonania badan za
jest unikalne w Polsce bada eh~camy osoby leczqce si~ 
nie wektokardiograflczne na seree jak i te wszyslkie 
serca wysokiej rozdziel osoby, kt6re znajdujq si~ w 
czosci HR QRS. grupie ryzyka zawalem ser

Badanie wektokardiografi ca. Do grupy Ie] nalezq: oso
czne jest badaniem umozli by z nadcisnieniem t~tni

wiajqeym szybko, tanio i bez czym, palC4ce papierosy, 
inwazyjnie ocenic aktywnos osoby z podwyzszonym 
ci elektryczne poszczeg61 poziomem choles1erolu, z 
nych fragment6w mi~snia nadwagCl oraz osoby pra
sercowego, a co za tym cujqce w warunkach s t r e· 
idzie ocenic zagrozenie za 5 u! 
walem serca lub przebyty Badanie jest cz~seiowo re
zawal wtedy gdy tradycyj fundowane i kosztuje 75 zl. 
nie (spoczynkowe i wysit Badania mozna wykonac w 
kowe) EKG oraz echokar Nasielsku w Szkole Pod
diografia pozornie pozo stawowej or 1, przy ulicy 
stajq bez zmian. Badanie Stasziea 1, w dniu 29 Iipca 
sklada si~ z Iradyeyjnego ba 2000 w godz. 9.00-18.00 
dania EKG wraz z opisem bez sklerowania. 
lekarza kardiologa oraz ba Obowiqzujq zapisy telefoni
dania wektokardiograficzne ezne pod warszawskim nu
go wysokiej rozdzielczosei merem telefonu: (0-22) 843 84 
wraz z opisem j zaleceniami 04 lub (0-22) 853 0242. Licz
lekarza kardiologa. ba pacjent6w ograniczona. 
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 MAT HIAI:.Y 
RUDOW A 

CEMENT. WAPNO.PUSTAKI
 
CEG~A KLINKIEROWA
 

STYROPIAN. STVROSUPREMA
 
WE~NA MINERALNA. PAPA
 

OTWORV I OSCI EZ:N ICE
 

NAWOZY SZTUCZNE 

Nosielsk, ul.Nawa WieS 27, tel. 691 28 92 

SkIep '1
 
artyRuty biurowe
 

Krzyszto! Frqczkiewicz 
~asielsk ul.ltynt'k 3 tel.69313 36 

ZnHl.nO
 
STU nRSHI
 

Helenal mlrOs.aUJ Homendarscy 
EQDjan-. 06-1.;z.O~iJJ.Dka 

teljrax:(023) 691 40 14 .... 
tel.kon'1.:0 90 204 4,58 

"teJ. kom . () 604 28 L 298 

OG£OSZENIfl DROBNE: 
- Spr::edam 2 "7.uki" 1981 i J978. 
.,Iupkl do ~I( Ita :; rur 2 J 2.5 cnln 
1'.'iadomo/,c Lnmell'ski 1,;:.I'zek PO[J()\1'O R()rOI,·e. 

- Spr::edam dornek wulnostojqc)' J75 m'
 
)j .~-[wlle SUYVlI'j'''' lI' No 'ielsku (ll'oc1a, gaz, ellergio)
 
lei (0-2 ) 6Y3 04 () - (po /7-tei!
 

'fERAZ W SPRZEDAZY ~ 
'fEI.EFONY .'O)J(UIKOWE ~ _ "' 

':"I.. "".Z"A 
P US~ tel. 693 0984 

GSM 

OGt.OSZENIE"'1 dniu 22 lipca 20001'. (Sobota)
 
od odz. 10()O zapraszan,y do
 
Przychodnj Rejonowej w Nasi el sku
 

na bezplatn~
 
KONSULTACJ~ KARDIOLOGICZNA
 

PAC.JENTOW (BEZ SKIERDWANIA) I 

L B~dzie przyjmowata kardiolog 
dr. Maria owalska - Dyszle~ska I 

Przedsittbiorstwo
 
"INSTAL" w Nasielsku
 

Zatrudni:
 
- inzyniera mechanika,
 
- inzyniera budownictwa instalacje sanitarne,
 
- ekonomist~ z wyz.szym wyksztatceniem,
 
- spawaczy,
 
- slusarzy,
 
- monter6w instalacji sanitamych,
 
- pracownik6w niewykwalifikowanych.
 

l Tel. 0-23 691 2262 __ 
CENY OGlOSZE' w Z\'ciu Nasielska: 
1.Ogloszenia drobne (SI0\\11C) - tyTko dla os6b
 

fizyczuych nie yrowadzqcych dzialalnosci gospo
darczcj - ,OOzl/slowo
 

2.0gloszcma pO\\ iazchnio\\e-n~IJ.lnicjszy modul 
reklamowy = l/ 1(istronv - 37,~Ozt 

Stosujemy bonifikatv (dot v-tu:?) in. 
za 2 edvcie - 15% 
za 3 cdyc',c - 20%
 
za 4 i \\ i :cej cdycji - 25%
 
oraz ~~~ dfa -'stale~o Klienta·' za ponownc lunicszcze

me n:1uamy \\ <·ZN' - 10% 



Z ostiJ..tlJkU chwili 

Zloto dla Re a ty
 
s~ bardzoW zakoriczonych w nie rencjach wyniki 

'1 

dzie1f? 9 lipca mistrzostwach obiecujqce, 
Polski wstrzelectwie Rena Za niecale 2 miesiqce 
ta Mauer zdobyla dwa zlote olimpiada w Sydney. W 
i 'eden srebrny medal. Wai imienlu czytelnik6w "Zycia 
ne jest to, ze zloto zdobyla Nasielska" zapewnliismy 
w konkurencjach olimpij mistrzyni~. ie bi;dziemy 
skich. Osiqgni~te przez niCj trzymali kciuki za Je) su
w poszczeg61nych konku- kees. 

Spacerkiem po Nasielsku
 
Milo jest poinfo owac. ie prawda jest w p6j prywatnym w 

wiele niedomagar'i w miescle pol panstwowym. ale znaJduje 
spostrzezonych podczas spa- s/lil w cBnlrum miasla I przecho
cer\<.u, zostaje przez odpowied- dzqc tq uhcq w ym mie/scu cz~-
nie sluzby dose szybko napra- slo W1dac sterty smreci. mlmo, 
Wlone, ze znajdujq silil tam pOJemniki. 

I lak: Nie mamy Juz smietnika Naszym zdaniem ustawienie 
przy SP Nr 1 I przy klnie. napra- lam jednego pojemmka na kol
wlone Sq chodnlki I polatane k ch i regularnego oproimania. 
dZlury na drogach. znacznle poprawiloby lad J po-

Ostatnio zwr6cilO naSZq uwa· rzqdek na tym podw6rku, 0 co 
g~ podw6rko przy ul Kiliriskl~o za naszym posrednlc wem pro
za bylym wleloletnlm naslelsklm SZq mleszkancy budynku. 
..maglslratem". Teren ten c Libera 

KRzvi6wKA Nr 7/2000 
Znaczenie hasel: 

Poziomo: A - rodzaj szabli polskiej: B - niespodv8wane uszko
dzenle sprz~tu; C - imil;l ostatniego cara ROS)I; D - zWlerz<;l domowe 
w mit. gr. opiekunka malego Zeusa; - nazwa jednej z cenlraltelefonii 
kom6rkowej; E - jest nlm na rl;ltny komar; - wybudowal go Pac; . 
oddzlela dwie posesje: F - doplyw WISry - przeplywa przez Matbor\<.; 
- populamie: plerwsza nula gamy, - zabronienie czegos: G - Imifi1 
tw6rcy oItarza w kosciele Mariackim w Krakowie; - najlepsza forma 
obrony; H - [noze bye na .,kas~" tub do wody; - odclen purpury; I 
kSICjikowe .•.0 mego"; J - polewa na gamkach, - skrot nazwy 
"Organlzacja Paristw Ameryki Srodkowej"; K . masz nad glow'l; 
przeciwieristwo snu; L - w nie90 sif) obr6clsz: -czarownik: l - ra unek 
na pustyni; -Iegendarny zalozycrel Krakowa; M - grecki odpowiednlk 
Erosa; -/6i:ko na slatku: N - imifil pramatki; - bezosobowe okreslenle 
czego:';. 

1 2 3 4 5 6 7 

Pionowo: 1 . pasmo gorskie ze Snlezkq; - zremla na ktorej rOSnl8 
zboze; 2 - to i " ... ", - imil;l zalozycielkf ,.Mazowsza"; 3 - rnaczej 
wieiskie gospodarstwo: 4 - hiS\' - nazwa hiszpansklej f10tyllt przewo
Zqcej zrabowane zlolo z Ameryki Pol.; - swinska marna: 6 - np. na 
kSlqzeczce mleszkaniowej; - rnaly plak z rodzlny wroblowatych; 7 
solenlzantka z 9 grudnla; - karclany tuz.lub pies All z elementarza, 
8 - bandzlor, drar'l; - pomagaJq 1m okulary; 9 - dokuczllwy ..brudny" 
owad; 10 - po rawa z jaj; - duzy mlotek; 12 chleb z maslem I 
dodalkami; -lml~ ostatniego krola InkOw; 13 - naszywasz na dziur~, 
- egipskle b6stwo Sionca; 14 - w!6kno sztuczne; - lezy na dnle 
morza; 15 jego POSqg pom6g1 zdobyc Troj!il. 

Rozwiqzaniem krzyz6wkl b~zle haslo wypisane z diagramu z 
kratek oznaczonych cyframl w prawym dolnym rogu. 

Rozwlqzanlem krzyi6wki z. nr-u 6/2000 ,.zyela Naslelska" bylo 
laciriskie przyslowie - "Ibi patria ibl bene" - czyh w popularnym 
przekladzie - ,.tam oJczyzna gdzle dobRe". 

Nagrod~ nlespoOzlankE;l wylosowata pani Grazyna Chuay z War
szawy Serdecznie gratulujemy 
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