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Ceremonial szkolny przewiduje na lak'i okolicznos6 wc!~gni~cie flagi na 
maszl, hymn i asysl~' sztandaru szkolnego 

Od pieciu tat szkota w Piescirogach Starych nosi zaszczytne 
Jmie KsiGcia J6zefa Poniatowski ego. W chwili pl'zyjmowania 
lmienia pelna jej nazwa brzmiata: "Szkola Podstawowa im. 
Ksiecia J6zefq Poniatowskiego w PieScirogach Starych". 
W zwiCjzku z reformCj oswiaty w naszym kr< iu zudania tej szko
ly i::Ostaly znacznie poszerzone, ponicwaz w jej sklad weszlo 
gimnazjum. Obecna naZW3 tej szkoly to: "Zespol Szk61 im. Ksie
cia J6zefa Poniatowskiego w Piescirogach Starych". Rcfol'ma 
jeszcze trwa i wkr6tce nastllpi jej podzial na szkol~ podstawo
W<j i gimnazjum. Jestesmy wiec w pcwnego rodzaju momencie 
prtelomowym, co walio bylo zaakcentowac i utrwalic w pa
mieci chocialby uczni6w pobierajqcych tu nauke. Bardzo do
brq okazji.j ku lemu byla kolcjna rocznica nadania szkolc imie
nia, a poniewaz byla to 5. rocznica, zadbano, aby obchody ]cj 
mialy charakter bardzicj uroczysty. 

Pami~tanie 0 pewnych datach Z Ilaszego 'l.ycia, a zwlas£:cza 
o okrqglych rocznicach, pelni bardzo waillq role VI zyciu kai.
dego czlowieka. W p~dzie codzlennego zycia zmusza lias do re
flcksji nad tym, co w minionYm okrcsic zl·obiljsmy. w Jakim 
miejscujestcSmy i nad tym, co zrobic winnismy, aby nowy czas 
by! jeszcze cfektywnicj a moze i efektowniej wykon:ystany. 
Temu tC7. sluzyly jubilcuszowc obchody nadania szkole w Pie

bi eusz szkoly wPiescirogach
 
scirogach Starych imienia k:i~cia .Tt·".efa Poniatow 'kiego, a data 
tcmu wyraz w swym wystqpieniu na poczqtku imprezy dyrek
tor szkoly p. Teresa Skrzynecka. 

Dziyki wspolnemu wysiikowi yrekcji, Hady Pedagogicznej, 
rod:dc6w i uc'.ni(,w uraz IVsparciu gminnych wJadz samOI-lCjdo
wych, instytucji, pn:edsiebiorstw uspolecznionych i prywatn::ich 
udalo siG unowoc7.cSniC w Illinionyc.h piyciu latach bazG 5zkol
nq. Cieszil tei \,vymierne n<1ukowe i sportowe sukcesy uczniOlv, 
Szkola odgrywa znaczCjCq 1'01<; w srodowisl\lliokalnym. Niew'lt
pliwy wptyw na dlllgCj liste: osi'Hm1t;:c miala praca wychowllw
cza zwiqzana 7. patronem szkoly skoncentrowana wok6l jego 
iyciov,:cj dewizy - "Niech ka).dy milosc vvl<tsn4 - kraju mit().~ci 

poswi~ci". 

W wypowiedzi p. Dyrcktor znalazly si~ tez slowa nicpoko
ju i zatroskania 0 dalsze losy oswiary w tej czesci naszej gmi
ny. Znane sil potrzeby, wytyczone cele strategiczne. Na roz
w6j rakujc jednak pieni~dzy. Dodatkowo, trzeba bez prze
rwy remontOwac zbuuowany W okreslony spos6b budynck 
szkolny. l\ktualnie nalezy w tryble awaryjnym wymienic in
stalacj~ centralnego ogrzewania. Przy okazj i trzcba zrobic to 
tak, aby kot1o\\'nia spetniala wymogi ekologiczne i ekonomicz
nco Inn'l bulqczki' szko!y jest brak pomieszczen. Nauka juz 
prowadzoua jest nil dwie zmiany, a ucwi6w jeStctC pr'lyb~-

dokoflczenie na SfT. 5 

Gdzie sie leczyc,
 
jak S·v leczyc ?
 

Powszechn2)je:t narzekanie na refnrlll~ slLri.by zdrowia. Na
['zel amy n<l utrudniony dOSlt,:P do lckarzy, a zw1aszcza do lcka
ny specjalist6w. Reforma \Veale nie jest taka zln jak si~ pisze i 
m6wi, a niedogodnosci wynikajij w wi~kszej cz~.sci z niedoin
formowania pacjentow odnosnie ieh praw. Dla pewnych os6b 
jest to bardzo wygoulle. 

Przekazywac \Vi~c bedziemy informac.je (skr6towe) 0 moili 
IVo.sciach korzystania z placowek medycznych w najblizszym 
s'-1sieu'ltwie naszej gminy, a maj'lcych podpisane kontrakty z 1\:a
sami chorych. Wiadomo~ci nasze S'-1 sprawc!zone. 

Przypominamy najwazni jsze 2asady reformy: 24 godzinna 
opicka lekarza rodzinncgo (dziataj,!cego samodzjelnie lub w 
ramach poz; 8-18 przychodnia, 18-8 nocna po 110C lekarska - npl); 
pacjent wybiera specjalist~ i szpital. Do szpirala i specjalisty 
tr'Zeba posiac!ac skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdro
wotnej Cbez wskazania przychodni). 

Na slronie 9 pl-lekazujemy informacje 0 moil iwosciach kol"1.Y
stania z lcczcnia u lckarzy specjalistow IV poraJniach Pt-lyc.hod
ni Spe jalistycznej IV Nowym Dworle M<lz. Nfiesci si~ ana SOOm 
ad dworca kolejowego i autobusowego oa ul. Paderewskiego 7. 
tel. 775-20-37 (do 39). Zapisywac si~ do lekarzy moina osobiscie, 
telefoniczlIie 1 b za posrcdniclwem os6b trzecich. Potrzebny jest 
Iegltymac.ja tlbezpieczeniowa lub inny dokument uprawniajqcy 
do bczptatnego leczelll11 w ramach Mazowieckiej Regionalnej 
Kasy Chorych (pl-lY pierwszej wizycie dokument z nr. PESEL). 



ACZA 
Naposiedzeniu w dniu 10.05 ZarzgdMiejski zapoznal si~ zpismem Komisji 

Regulacji ds, Gmil~ IV-,lz,!C~iv;vych Zydowskic!?- w sprawie rozpocz?cia post?
powania w celli zwrotll gminie wywaniowej Zydowskiej dzialki poloionej w 
Nasielsku przy ul. Rynek. Postanowiono dokonac analizy istniejqeego stann 
prawnego dzialki, by na nast?prlie opracowac moiliwasei. uregu Iowan ia zaist
nialego problemu. 

W nast~pnym punkcie rozpatrzono pi
.;n . skierowane do Zarzqdu: 
-. odmownic rozpatrzono podame pana 

A. Tyskiego 0 umorzemc podatku za I'o . 
2000wkwocle 7,718 zt. za oblekt kotlow
ni przy ul. Elektronowej W Nasielsku. 
pozytywnie ustosunkowano si~ 

do prosby wsp61noty wiejskiej IVsi Jete
k wo Wloscianskie umorzenie zale
glych rat podatklJ roLI ego wspolnoty 
IV kvv'ocie 208 z1. 

Zarz<jd zapoznal -i~ z wynikiem oglo
szonego pl'zetargu na reaJizacjQ inwesty
cji - czyszcza.lnia sciek6w IV asielsku. 
PI'ojekt b~dzie opracowywala firma" BI
PROWOD" z Warszawy, k ora w occnic zc
orala J1ajwi~ce.i punk tow i kt6rej projekt 
oczy zczalm zostal oceniony przez konsul
tantow bardzo wYSOk0. 

Burmistrz. B. Mucha poinforrnowal Za
rzfjd 0 p]anowanym og 'oszeniu przetaI' 
g6w na wyl<onani inwcstycji: 
- budowa Stacji Uzdatniania Wody 

\II Cieksyni<', 
- budowa szatni przy S2ko] Podstawo· 

wej w Nasielsku 

Przewoclniczqcy Zm-zqdu przekazal in
formacj~ 0 planowanym 11' dzicll 
14.05.spotkaniu w Gazowni Warszawskicj 
w sprawie kontynuacji gazyfikacJ i gminy 
Nasielsk. 

Ha drugim rnajowym po 'ieozenill Za
l'Zqdu Miejskiego w Nasielsku rozpatrzo
no nast~pujqce sprawy, 

Podanie t'i11ny "Dantex" z J\'asielska do
tycz4ce zwit;:kszcnia bezpieczellstwa ru
chu rogowego na ulicy Przemysto
wej, w okolicach tego zak!adu przekazano 
do opracowania i realizacji pracowniko
wi merytorycznemu U.M. 

\J>,! sprawic podania p, \V. Ostrowskie
go z ul. POW 0 zmian~ przeznaczenia 
dziaiki ( z rolncj - na budowlan'l pod bu
downictwo jednoro zinnc) wyjasniono 
ze powyiszy teren uj~ty jest w II etapie 
Zmian Planu Zagospodarowania Przc
strzennego Na ielska i wsi podmiej
ski h. Wobcc zlozonej przez jednego z 
mieszka6cow miasta, skargi do NSA na 
uchwal~ Rady Miejskiej dotyczqC'l Za
gospodarowania Przestrzennego, wszel· 
kic dzialania Rady i ZarZ'ldu fvli jskic

go uwarunkllwane SCI oczekiwan) III wy
l"okiem qdowym. 

Zall.Cjd pn:ychyillic rozpatrzyl podanic 
Gminnej Sp6tozielni IV Nasielsku 0 odro
czenic terminu platno 'ci [Jodatku ad nie
ruchomosci Zi.l mce V i VI do 30.06. br. 

Pani Aniela Rogal 'ka - Skarbnik Gm!
ny przedst wila Z<lrz<jdowi stan wykonu.
nia budietu gminy za Tkwartal br. Po ana
lizic stwicrdzono ie n<\itrudni 'jsza sytu
acja flnansowa jest w dziale rtatIlo'cj za 
wykonane imvcstycje IVodociCjgowe j dro
gowe na tcrenie gminy. 

Zarzqd Miejsld zapoznal si~ z wnill
skiem gnlpy radnych zawierajqcyrn skar
g<;l na dzialanie ZarzCjdu. Wn'ose' ten zo
stanie rozpatrzony n<l najbliiszej zamknie
tcj sesji Rady IVlicjskiej, ktorej tcrmin wy
znaczono na 11 czerwca. 

Zarl<jd pl-zychylnie rozpatl-;,yl podanie 
Kornendanta lVliejsko-Gminnej 0 P 0 fl
nan owaniu ze srodk6w budzctowych 
gminy biezC!cych remant6w budynkow 
naleztlcych do s rail'. 

Zarzqd postanowil przekazac 10 10 z 
og61nej kwoty przeznaczonej la dzialal
nose Och tniczych Strazy Poiarnych na 
terenie gminy Nasielsk na cel - hiei<jc(; 
utrzymanie i remont}' budynk6w i p1'lyle· 
glego terenu. 

wynotowal .\-V 

I Gmina Nas"elsk
 
Jako wlasciciel zabudowanej nieruchomosci polozonej IV Chrcynnie kolo 
Nasielska Vi zwiqzku z zamiarem ulwarzenia na lej bazie placowki luzby 
zdrowia Ij zakladu opiekunczo-Ieczniczego lub piel~gnacyino-oplekun-
czego. hospicjum itp. zgadnie zan. 32 c ustawy zdnia 30 sierpnia 
1991 r. 0 zakladach opiekl zdrowolnej (Oz. U. Nr 91 pOZ. 408 zpoin, 
zm.) oraz na padstawie uch: aly Nr XX1l1/169/01 Rady Miej kiej IN Na
sielsku zdnia 2 lulego 2001 roku. 

Zap rasza 
Krajo'Ne i zagraniczne osoby fizyczne i prawne zalnleresawane uwarze

niem plac6wki sluzby zdrowia do skladania aert wcelu podj~cia rokawan w 
sprawie. 
1. lItworzenia sp6tki prawa handlawego zudziafem gminy Nasielsk, 
2. wniesienia nieruchomo$ci wChrcynnie wrozumieniu art. 46 § 1 kodeksu 

cYWllnega do sp6lki prawa handlowego tzw. inwestora slra egicznego, 
3. ul '1orzenia przez oleren ow zaktadu opiekul\czo-leczniczego n bazie
 

uzyczonej /wydzieriawionejl przez gmin~ Nasielsk nieruchomo$ci
 
potozonej wChrcynnie kolo Nasielska.
 

Oferta powinna zawierac: 
1, podslawowe dane 0 olerencie: 
- nazw~, - adres. 
- aklualny adpis zrejestru sqdowego lub zaswiadczenia zewidencji 

dzialall10sci 9ospadarcze j.
12. udokumenlowanq inlormacl~ 0 syluacjl majq kawej wraz zpotwierdzeniem 

wiarygadnosci finansowej, 
3. kancepcj~ utworzenia zakladu opieki zdrowotnej w formie zol, zpO.
 

hospicjum lub Inne /planowalle inweslycje, program dzialania, zr6dfa
 

linansowania inweslycji oraz dzialalnosci pie\~gnacYinei. optekunczo
leczniczej!, 

1\ inne islolne wg. sktadajqcego o!erl~, inlormacje i dokumenty. 
Wadium wwysokosci .000,00 zl./slownie: I~C lysi~cy zlotych) nalezy 

wplaclc na konto Urz~du Mlejsklego wNasielsku, 85 Nasiels 364004-09. 
Oawod jego uiszczenia naleiy przedloZyc wmiejscu skladania olerl 

najp6zniej wdriu, VI kt6rym uplywa lermin skladania alert. 
Wplacenie wadi m jest '1arunkiem koniecznym vznania olerly za 

wazl1q, 

Oferty moina skladac wterminie do dnia 3 lipca 2001 r.
 
Urzqd Miejski VI Nasielsku
 

ul. Kilinskiego 10
 
05-190 Nasielsk po . nr 10 I p.
 

znapisem. "Oferta - plac6wka sluzby zdrowia wChrcynnie"
 
Przed zlozenlem oferty moina 0 rzymac in'ormacj~ dotycz<jCq obiekl
 

VI Chrcynnie.
 
Urz<jd Miejski wNasielsku zas rzega sobie prawo odsl'lpienia od raka van
 

bez podania przyczyny.
 

BVRMISTRZ 

I 
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1.0swiata. 
W tI'akcic wakacji kontynuowana btil

dzic w Szkole Podstawowcj I' Nasiclsku 
budowa szatni. PI'zewiduje siG zakol)(':zc
nie prac w poziomie parteI'll jeszcze 
prz.cd rozpocz~cicm nowego roku 5zkol
n go (pod klucz). Na realizacje tego za
'dania przewid7.iane Sq pieniqdze w bu
diecic grniny. 

W chwili obecnej pI'zygotowywanajest 
rnodyfil<acja projekttl technicznego roz
budowywanego obiektu pod kqtcm nad
budowy rej cz~sci 0 jeszcze jednq kondy
gnacjtil w stOsunku do projektu pierwot
nego. Projekt ten sfinansuje Komitct 
Hodzicidski. 

W Szkole Podstawowej VI Nasielsku 
powstal ptoblem z dachem nad salq gim
nastycznCj. Konieczna jest natychmiasto
wa wymiana oeieplenia stropu i wykona
nie nowego pokrycia daehu. Ustalono, ZC 
ten problem szkota zalatwi we wtasnym 
zakresie. nyc moze znajdq si~ iyczliwi 
sponsorzy, ktorzy pomogq szkoJe rozwiq
zac t 'n problem. 

Szkola Podstawowa w Popowie - Roz
strzygni~ty zosta1 przetarg na t'ozbudowG 
tcj szkoty 0 budynck szatni. Prace wyko
na do konca wrzesnia firma pana Trusz
kowskiego. Projekt . finansowal Komitet 
Rodziciclski, a realizacjl;\ zadania optaci 
Gmina. 

Zespol Szkol Ill' 2 ,v Piescirogach Sta
rych - Istnicjt..: pilna potrzcba wymiany 
instalacji cCl1tralnego ogrwwania i zmia
ny technologii wytwarzania ciepla. 
W przygotowanym przez Komitet Rodzi· 
ciel ki projckcic zaklada siC zastqpicrJic 
kotlowni wQg)owej olejowq Z moiliwosciq 
przystosowania jcj do gazu ziemnego. 
W chwili obccncj wiadze samorzqdowc 
poszukuj<j w roinych micjscach ir6dcl 
sfinansowania tego zadania. 

2. Wodociqgi. , 
W wyniku przetargu zostal wytonio

ny wykonawca Stacji Uzdatnjania Wody 
w Cieksynie. Obiekt ten br:dzie budowal 
Zaklad Obstugi Budownictw3 i lnwesty
cji z Sierpca. Reprezentuje go p. Janusz 
Sekulski. W najblizszych dniach podpi
sana zostanie umowa. Przewidujc Sl~, 'l.e 
prac zostanq rozpoc'l.~te w c'lerwcu. 
Osii.jgnir:cie efektu tcehnologicznego 
przewldzianejest w harmonogramie in
west. cji na 31 sierpnia br, W tym mo
menCle powinien nast<lpic chociaiby 
minimalny odhi6r wady (np. szkola 
i przychadma). Brak odbioru wody gro

zi zn is7.czeniem nj c.;ktol'ych urza,Jzen, 
a zwlaszcza filtrow katalitycznych. 
Wszystko wi~c zaleiy od sprawncgo dzia
lania Spolccznego Komitetll Budowy 
Sieci Wodocii.jgowej, l<t6ry zobowi,~zal 

sj~ wykona6 dokumentacjl; technicZllCj 
sieci doprowadzaja,cej wodt:. 

Rozpocz~cie tej inwestyeji jest po· 
c7.qtkiem realizacji wodocii.jgowania 
12 miejscowosci poiozonych w rej onie 
Cieksyna. 

Trwa budowa sieci wodociqgowej 
\V miejscowosciach: Chrcynno, Mazewo 
Slustowo, Nowa Wrona, Morgi. Prace zbli
'tajq si~ do kOlka i prawdopodobnie ju~: 

w nast~pnym numert ,Zycia Nasielska" 
poinformujerny 0 ich zakonczeniu. 

3. Drogi. 
W czerwcu pl-lewidziany jest odbi6r 

kolejnego odcinka drogi Broninek - Ki;'
dzierzawiee. IN chwili obecnej trwajCj pra
ce konczqce ten etap budowy. 

Pn~ygotowywanajest dokumentacja na 
bl1c1o\l'~ drogi gminnej w Nowej Wronic. 
Przewiduje siE;) budo\V~ drogi 0 nawicrzch
ni bitumicznej. 

Pl-zygotowywanajcst ciokurnentacja na 
budow~drag osiedlowych, chodnikow i 'la
gospodarowania terenu na osiedlu Pitsud
skiego 1. W nastc;pnym etapie",'ykonana 
b~dzic podobna dokurm:ntacjil na osicd1e 
Pi lsudskiego II. 

4. Oswietlenie. 
T<ontynuowana jest modernizacja 

oswiellenia ulicznego w gminie. Aktu
alnic prowadzone Sq prace na tercnie 
rn iasta . 

5. Ekologia. 
Projckt techn ic7.l1y nil budowo;: wysy· 

pis1\a odpad6w komunalnych jest juz 
ko;npJctny. Wtadze samorz<jdowe Gminy 
zlc'7,y1y wnio:ek 0 uzyskanie pomocy fi
nansowej (dowcji) z Programu Aktywi
zacji Obszarow WieJskich i oczekuj<j na 
uzyskanie potwierdzenia uzyskania odpo
wiednich srodk6w. Z chwil q wydania de
cyzji zatwierdzajqcej wniosek zostanie 
ogloszony przetarg na wykonanie lego 
zadania. 

W drugicj polo\-','i.: czerwca odb.;dzic 
si~ spotkanie Komisjl lnfrastruktury 
w sprawie podj~cia decyzji wY7.l1aczaj<j
cych kicrunki dalszych dzialat'l majqcych 
doprowadzj(; do dokoilczenia gazyfikacji 
gminy. Pod llwagt:; brana jest moiliwosc 

utworzcnia Sp6tki Skarbu Gminy, kt ra 
przej~laby calose zadaft dotyczi.icych za
opatl'zenia gminy IV gaz. 

6.Chrcynno. 
Za 150 OOOzl Gmina zakupiia od Agen

cji j\1icnia Wojskowego obiekt po bytcj 
jednostce wojskowcj w Chrcynnie. IN 
sprawie tej zostat j uz podpisany akt no
tarialny. 

Wlad'te samol7.:cjdowe zamierzaj(j Ut\IO

rzye w zakupionym obickcie plac6wk~ 

sluiby zdrowia 0 charaktcl-le opiekuflczo 
- leczniczym, pielr:gnacyjno - opiekull
czym tub hospicJum, Wystosowano zapro
szenie do kl'ajowych i zagranicznych osob 
fizycznych i prawnych chcqcych uczest
niczyc w realizacji tego przedsi~wziE;)cia 

(Szczeg6ty w biezi.jcym numerze "Zycia 
Nasielska" str. 2). 

7. Koncert organowy. 
Pani Joanna Ostaszewska, organis a 

parafii 51'.'. 'NOJciecha w Nasielsku, zor
ganizowala w naszym kosciclc koncen 
organowy, Zaprosila do Nasielska panow 
Pawla Kaczyflskiego i Andrzeja Sochae
kiego - mlodych organistow pracujqcych 
w parafiach warszawskich. Grali Olll 

utwory Jana S. Bacha, F. MendelssohDi.!, 
A. Chlondowskiego, T. Aberga, Younga. 
Koncert spotkal sie z dllzym zaintereso
waniem mieszkCillc{)w miasta i gminy. 

Jak pisze wzaproszeniu p. ,Joanna Osta
szew l,a, pr,~ez wsp61nc sluchanie !nU/.y
ki organowej pragnic poszerzyc krqg jej 
mitoSnik6w. 

7, Matury. 
Swiadectwa maturalne r01l:u 2001 zo

staly juz rozdane. W LiCCU111 Og61no· 
ksztalc[jcym otrzymal 0 je S5 os<ib (do cg
ZamilJll przystLjpilo S7 osob), W Zcspole 
S2k61 Zawodowych swiadectwa matural
ne otrzyrnalo 6~ 0::;611 (do cgzaminu przy
stqpiJy 74 osoby). Uczniowie ci otn::.yma
Ii rOlVllici tlyplom zawodawy technika. 
Dyp]om taki otrzymnlo )Jooadto 7 os6b, 
ktore UkO(lCZyly technikum, dIe nie przy
~t:qpdy do cgzaminu maturalnego, 
Uczniowic kO(lCZqCY szkolQ zawodowq 
skladajq aktualnie egzaminy z pn.edmio
tow zawodowycil. SZkol~ t~ UI\Olie<:y oko
10800s6b. 

8. Wykopaliska. 
Dyrckcja LO planuje przy wsp61pra

cy z Instytutem Archeologi) i Etnografii 
Polskicj Akademii Nauk przeprowadzic 
pracc wykopaliskowe na nasielsl<i m 
"Kopcu". Pod opick<j dweich pracowni
k6w naukowyeh pracowac b~dzic 6 stu
dent6w z WSH w Pultusku i Uniwersyte
tu Kardynata Wyszynskiego w Warsz'l
W1C. Pomagac im b~dzJe 20 uczni6w na· 
5Z go LO, Prace bl;d4 j)rowadzone IV 

dniach 5 - 20 slCrpnia. 

I\otowal AZ. 
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Dowarto'ciowywanlC Sl(( jest zgodnc z naturq czlowicka 
i weale nie jest pn:ejawelll ychy. Czysto slyszymy, ie ktos ko
'o~ lna U obiscie, z kllll' rozmawial lub .:hoci<lzhy byl w bli

sl\lcj ( dlcglosc1 ()U kogos w3znego 1\ gdy jest [0 nsoba 0 na
m.lwdc: nic[1rzcmiJaj<\.ceJ wielkosci powod do dumy jest jesz
'zc wi ks"y. 

Takim c:duwicki IT1 byl nicwqtpliwie Kardynal Stefan Wy
-zynski. .lego autorytet jest powszechnie uznawany. Na"ywa
my Go Prym~tsem Tysi<.jclecia. Panlll;:tamy tei stOW';l lllnego na
;"zcgo wielkkgo rodaka mov·,,'JqcC 0 tym, if:: nie byloby p. picza 
Polaka, dy!Jy ni~ wierna sluzba Bogu i ludziom tcgo wlasnie 
Pl 'masa 0 tym wszystklm \Yarra pamit;rac \\ setnq roczlll G 
jego U 'odzin 1 d~\'uuziestq oczniq jcgo ~mi rei. Hok 2001 oglo
szony 'est .lego rokicm \V Watykanic rOZ[lOCtcll sit,' .Jego 1'0
ces bcatyCikat.:yjny. 

1 marca 1981roku czterdzic toosobowa grupa dzicd z Na
siclska mlala z' szczyt spotkac na swej zyciowcj ul'odzc Kat'
etynala Stdalli.l WyszYl1skicgn. fialo to mie,jscc w katctlrzc 
war zawskicj w czasie Ilroczystosci poswif;:ccnia i odsl )ni~> 
Cia tablicy - [Jon nilza prezycJ.cnta Stefana Stur2ynsl,!cgo. Ur()
c~Yi:itosci 1'zowod iCl'.yt I<s. I<ardvnal StL:fun VysL.ynski. War
It; honorowq przy odslanian j rablicy pelnil poczct sz\anda
\'O\\lY 'zkoly Pod tawowc nr 2 im. StefanH Starzynskiego 
\\.• 'asiclsku w skladzie: Ircna Zicminska, Graiyna [{arwic
ka. Robert Chrzanowski. Po skorrczonej uroczystl\~ci Ksiqdz 
Prymas spotkal si<; z caiCl naSZq gnlpCl. Cieszyl siC z t~go S[10
tkania z dziccmi, 1 a jcgo Iwany widac juz byro jcdnak cicr
j)lenie. a pamiCjtkl} wszyscy otn:ymali lIlectaliki z wizcrun
k em Matkl Brl'icj. 'vVicln, ic tu spotkante utl,w)!o \'.' scrcach i 
[Jamicci uczes nlkow tego wydarzenia, Bye blisko \ak niczwy
klcgo czlowieka to naprawdt; powod 0 dumy. 

1jes2czejcdno. Wiele os6b luhi sic< w swej codziennej dZla
taIIlO' Cl pudpierac sfowami K. i~dza Prymasa. To dobrzc. \Vai
ne Jest jcdnak to, aby ich c2yny by!y zgodn z tym. c stowa 
te Za\\'lcrajq. \\' przcciwnym wypadkll bQdzic to natluiycic de
likatnic m{)wiqc). Mnie os biscie podo (l si~ wsk1:lzowka dla 
nas Po!ak()\\,: ,,1 rzeba Ojczyznr: naSZq urzqdzic w duchu chrze
scijaliskiej sprawiedliw sci i pokoju, Trr.cba ni'l tak kicro
\ 'at, aby w. zy 'cy Polac)' czuli siC; w Ojczyzni jak IV swoim 
domu". 1y~1 " :'-,t,; lasi ezy\ 'Inky Sq odobnegn "dania. 

z. 

~lfllJ.. t 

encja 
wy cza PS 

W sobotl;l2 czcrwca Jdbyta ~lt: w ."~owym Dworl.c 1\'laz. powia
to \ a KOI wcncJ8 Wybon:I.H I'olskiego SlroJ1llictwa LlIdowego. J 'uj
\'aZnieJszymj pllnktall1i porzijuku obrad 11<\ tym spotkaniu byl~l 

prezcntacja rogramll wybun:zego PSL i wyb6r kandydato w 
Stronl1lctwa 7. powiatu no\Vodworskiego na list~ kamlydatow tego 
ugrllpowania w naszym okrt;glJ wybor ·zym. 

Program. z jakim Stronnictwo 'dzic do tegoroczllych vybo
1'0\\ parlamentamych, przcdstawila p. I[aria KowaJska Z (i

sid~ka ZgrorTladzeni na Konwencji zadccydowali, it:' \l'sr6d kan
dydatrlw m1 post6w 1I1l11cszczonych na okr~gowcj lisclc wybor
czcj PSt. Wll1rlI si~ zna!czc panowic: Bcrnard Oarillsz luella
b\lrmistrz Nasiclsk£l i Antoni 1'n;710wicz - w6jt gminy Czosno\\', 

W trakclc spotkallia Illdowcow powiatu nowoc!wor kiego lI'y
st'lpit zesp(){ artystyc'l.ny zc Szkoly Podstawnwcj w opowie, 

AL. 
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8 marcit we wszyslkich szkolach gmmy j 'aslelsk zostal gl05zo
Ily Og61nopolski Konklll, Plastyezny - "ZapObiegajmy Poiarom", 
kt6rc 0 orgamzatorcll111a szczehJu gminnym byl Komendanl1'lficj· 
sko Gn inny OchotniczeJ 'traiy POZtll11cj pan 7:bigniew %ari.\Iiski. 

. cze rnicy konklll'ow,di ze sobq w eztercell grupaeh wieko
wych (klasy"O" -lH, klasy IV - VI, gin11luzjum. szkoty srednie). 
Do Konkursu zostalo zgloszonych 215. .Jury IV sktadl.ie: I(rystyna 
Eaczkowska \Vict; blll"lnistrL, l\Llam Stamirowski dyrcktorT':asiG!
skiego Osrodka Kultury, kpl. poi. i\1ariusz Torbus - Z -ea Komen
uanta Powiatowe (l PSP, ZbignicIV Zaraftski KOl1lcndant Micjsko 
- Gminny ZOSP RI'. Edyta Gruuziriska - plastyk szko!ny. dokona
to occny prac i po:tat owilo wyrozlllc 34. 

Wr~czenie nagr6d odbylo si<; 4 ll1aja IV UI7.~d7.ie MJejsklm \\' 
Nasicbkll. Nagrodami IV konkursi by!y, kwalifikacj<.\ na szcze
bel powiat wy oraz nagrody rzecZQwc ufundowane przez na
sielskie zaklady prilCY i plac6wki handlowe, Vv'sI..Y cy lJezeslni
cy konkul'slI on zymali s]odyezc. 

Komendallt Miejsko GminTly ZOSP HP sklada serdecwe po' 
dzi~kowaniafundatornmnagr6d, lJpomillkoll'i slodYGzy. 

7.. ostatnicJ ChWlli; ;mane Sij JUz wYlllkl etapll powiatowcgo 
konl<ur u "ZapllbicgaJmy pozaro111", Do etapll wojewodzkiego 
zakwaliflkowalo ~i<,: 6 osob z tcrcnll l1ilszej gminy na 0 6\n<\ liczbt; 
12 prat: vybl'unycll prl.cl'. jury powi<1towe, S(j to: Tomasz Kra
sinski - SP POPUW( 13orowe. Maja Grudziflska -. P nr 2 :'-l'asielsk. 
I new ~ To\\'(]siel~ka- SP Popowo Borowe, Sylwia Charzynska 
ZS n1' 1 Nw:;iclsk, MaJ~ onata OSilisk<l- ZS nr 1 NaslClsk, Tzabc
la J3ilinska - lasiclsk. 
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JUBILEUSI SIKOLY WPIESCIROGACH.
 
dokonczcrtie ze sIr. 1 

dzie (gimnazjum j szl<ola podstawowa), 
Kon iec wypowi dzi p. Dyrektor byl jed
nak optymistyczny. Liczy, Z8 poclobnie 
jak bylo to do tej pory, znajdq Sif;l Judzie 
zyczliwi, kto1'2Y pornog<t zreaJizowac za
mierzone cele. Chodzi bowiem 0 dobrc 
przygotowanic dzieci do zycia \v nowej 
rzeczywistosci XXI w. 

Jubileuszowe uroczystQsci pieci oleciv 
nadania szkole imienia odbyly si9 
11 maja. Op1'ocz uczni6w i nauczycieli 
przybyli na nie nauczyciele emeryci tej 
szkoly, przedstawiciele samorzqdu gmin
nego, radni PQwiatowi z terenu gminy, 
pl'zcdstawiciele zaklad6w pracy wspol· 
pracujqcych ze szkolq, przedstawici Ie 
szk61 z terenu gminy, czlonkowic Rady 
RodzicOw. Pierwsza ieh czr:~c odbyJa si y 
w k05cie1e. Zebrani u czcstniczyJi w uro
czystcj Mszy s\V. 

Cz~sc druga odhyla si~ na boisk\l 
szko!nym. Zgodnie z ccremonialem pr2e
wiclzianym na t~go rodzaju okazje rozpo
czc:to jq od raportu, wciqgni<:cia flagi na 
maszt i hymnu. Spolecznosc uczniowska 
powirala gosci tancem nowoczesnym w 
rytmje disco wykonanym przel'. szkolny 
zespOl "Akcent". Kolejne punkty tej cz~
:ici uroczystosci to okolicZllosciowc wy
stilpicnia p. Dyrektor, Burmistrza, Rady 
Hodzic6w i zaproszonych gosci oraz mon
l,a2 slowno - muzyczny poswit;cony pa
tronowi :1zkoly. 

dana impreza to wynik pracy i zaan
gazowania calej szkoJy -uczniow, nauczy
cielj i rOdzic6w, WspoJnie z p, Dyrektor 
prowadzit jg p. Piotr Kowalski. Program 
artyslyczny przygotowaty dzicci pod kie
runkiem pan: BozellY Majewskiej, Doro
ty Sicrzputowskiej i Hanny Sotowicz. De
koracjf; wykonaly dzieci pod kierunkiem 
pan: Jolanty Pi6rko\\'skiej, Sh1\vomiry 
Mazurkiewicz i Hanny Goln\J<. 

AZ. 

tMlodf artysci z Pop~w 
Warunki nmrki i pracy dzieci wiejskich Sq nieporownywal

ne w stosunku do moiliwosci, jaki c majq w tym '1.akresie dzieci 
mieszkaj'lce w l11iastach. Rzadziej te:t Sq pokazywanc w tcle
wizji, trudniej im 0 znacz<4cy sukces, A jest wsr6d nich wiele 
zdolnych i utalentowanych os6b. Dobrze wi~c, gdy znajdq sir: 
ludzie, kt6rzy starajq siy poznac ieh zainteresowanla i moili
wosci, rozwinqc je, a nast~pl1ie pokazac srodowisku a nawct 
szcrszym kr~gom. Zc zjawiskicm tym mamy do czynienia 
IV "zl<ole w Popowie kierO\vanej przez p. Tercs<;l Przybysz. Nie· 
dawno pisalismy 0 zaprezentowanych przez mlodziei t j 5zko
ty jaselkach i pracach pIa. tycznych. Ostatnio spotkalismy d7.ie
ci z tej 5zkoly na dwoch imprczach - gminnej i powiatowej. 

W Jaskolowic Ilczruov,,'ie wyst'lpili na Gminnym Zjeidzic 
Sprawozdawczo - Wyborczym jednostck Ochotniczych Strazy 
Pozarnych, a IV Nowym Dworze Maz. oa Powiatowej Konwen
cji Wyborczej Polskicgo Stronnictwa Ludowego. Uczestnikom 
spotkan zaprezentowali barwne widowisko obrazujqce niewc
sole zycie wsp61czesnej wsi. PLLygotowali je pod kicrunkiem 
swej polonistki p. Jadwigi Szymaflskiej. W oby lwu wypadkach gorzatCl DhllOWS a, Eo lTt I<osr('wicz, Katarzyna Wi]ska, l1'll'· 
byli bal'clzo goqco przyj~ci przez zgromadzonq pub1 icznosc, lyna Charzylisko, Julita Chi mkowska. I.UZ<llllJ<l DG-bccka, Ma· 
Na okJaski naprawd~ zastuzyli. riusz .J~drzejcwski.tukaszJ<;drlcjew']o, PIOl!" Chlmkowskl, 

Wykonawcami spektaklu byli: Iwona Przybysz, Anna przy Pawcl KraslJiski, MiJl'ck Knyczko\\':;ki, Rafat \Viel-/.ch()Tl. 
bysz, Damian Wilski, Krzysztof\Nilski, Mmiusz Dturawski, Mal- A2. 



na, reakcje i propozycje rozwiqzan". Z in
o Panie, to Ty nQ nmie spojrzatd, nyeh waznyeh wydarzeli \ ,11to przypo
Twoje II -ta dzis wyrzckly me imi? mlllec dziet'l, kicdy otrzymal prawo nO· 
Swojq bm'k~ p~::cstu·.vi(/m ?W /.Jrzegu, 5zcnia slltanny. St310 sie to 18.09. 19971' 
Razem z Tobq nowy zaczn? dzis t6w. :wiecenia diakonatll otrzymal 

t.AJ 

Z prawdziw<\ radosci,! informujemy 
naszych czytelnik6w, Z oto kolejny z na
szych wspMbraci, Robert Kamillski a
siolska, GOstal pn;ez Boga wezwany do 
pelnienia sllli.by kaplanskiej - Jostal 
ksiydzem. 

Swi Qccnia aptanskie przyjql w kate
drze plockiej z 1''1k biskupa ordynariusza 
plockiego ksi~dza prof. ur habi Ii towane
go Stanislawa Wielgusa 2 czorwci.l 20011'. 
\V Oledzlelt; zas 3 czerwca br. odprawil w 
wym parafiaInym kosciele w asielsku 

!Vlsz~ Sw. Prymicyjnq. 
Wiadomosc ta jest ella nas tym bardzicj 

mila, pomewai ksi~dza Hobeeta Kamin
skiego traktowalismy w redakcji , Zycia 

asielska" jako PrzYJaciela i Koleg~, od 
kilku lat wspolpracowal bowicm Z reda 
cj<\ parafialncgo cZ'lsopisma religijno 
spoleczncgo "Adalb,~rtu ". Pismo to za
wsze darzylismy sympatii:l. cieszylismy 
si~jegu sukeesami i m,.rtwilismy si~ tym, 
ie przcz l,ewicn czas, z przyczyn obiek
tywnych, nie ukazywalo si~. Hadosc na
sza z faktu, zt;) parafia nasza dala Bogu i 
Ojczyzilie koJcjnego kaptana jest tym 
wi~ksza, poniewai. zbiegl si~ on z powro
t m "Adalbertusa" na nasz gminny ry
nek wydawniczy. 

Jcgo nowy, pierwszy numer (a 27 juz 
od poczqtku wydawania miesi~cznika), 

w calosci prawie poswi~conyjest ksit<dzu 
Robertowi Kaminskiemu. Jest w nim tak
ie artykul napisany przcz ksi~dza Rober
ta. Pt-6edstawil w nim sw~ drog~ do ka
planstwa I WllJe swej kaplaflskiej postu
gi. A zyeiow'l poprzeczk~ po tawil sobi 
niczwykle wysoko. W pn:edostatnim aka
pieie napi~a!: "Dzis, stojqC 1I progu ka
planstwa, patl-lC z I~k;~m, ale i z nad:t:ie

jq na mOJc dal ze iycie 1am ::hVlauo
mose, ze kaplallstwo l\ orzyli, zapatrze
n1 w Najwyzszego Kaplana Jczusa,ludzie 
wielcy i swil;ci". Wydaje si~, i.e w stwJCl'
dzcniu tym zawarta jest caia osobowosc 
mlodego kaplana l'odcm z Nasielska. Ta· 
kim go widzielismy czytajqc kolejncjego 
leksty IV "Adalbertusie", Wierzyl11y, 
i.e Dobry Bog pomo7.c Mu w realizacji 
tych zczytnych zamierz n. Tego Mu w 
imieniu calej rectak ji zyczymy. Jestesmy 
przckonam, ze Sq to takze qczcnia na
szych czytelnikth . 

Ksiqd Robert KaminskI jl;st rodowi
tyrn llasielszczaninem. Crodzil .-iQ 
17.XII.1975r. w Ow\ Dworze MelZ. Jc 
drugim z k01ei dzic~kicm paristwa Tere
sy (2 d. Pokorska) I Ryszarda Bogdana 
Kamiftskich (ojciec zmar \V rol<u 1997). 
Poslada dwojc rodzen ·twa - stnrszq 0 piQc 
1at siostr<; lren\: (obecnie Kazmierczak) 
i mlodszego brata tUkasz<.l, ucznia klasy 
pierwszej nasielskiego gimnazjum. la
uk\: wszkole podstawowcj pobleral w rTa
sielskll (SP 1, 1983 -1981). Szkol~ ~rcd

niq UkOTlc2yl takZe W 'asielsku (LO, 199 
- 1995). Lata 1995 - 2001 to ezas stlldiow 
seminaryjnych. Ukonezyl je 27 maja 
2001 r. W'czesniej, bo 29.03. br obroml pra
C!} magistersk<\ napisanq na Wydziale 

14.05 20001'. 
W ezaSle stllui6w w eminarium starn1 

siC; zdobyc WiCl\:.:e wieksz<.j niz przcwiclu· 
je to progt'am. Szczcgolni interesowaJ sir; 
prawem kanolllcznym, zagadnieIllam I 
ekul11enizmu, religioznawstwem, teologi<l 
l'undamentalmj Angazowal SIt; \II prace: 
ruchu O<lzowcg , pomagal na kol(lniach 
dIn dziecl organizowanych prl.el. Carita:, 
prez('sowul przcz dW[l l,ll,1 SCl11111urY.ll e
mu J<olu l\'lisyjnenlll, 1<11<;zal tC7. do Kola 
Milosi rdzia I Kola al1kowego. Wszech
stroll oscjt:go zainte1'eSOW<.l1111jawl1lla si<; 
juz \II cZQSic nauki szkolncj w Nasiclsku. 
Uczestniczyl W olimpiadacll pn:edmioto
wych. Szezeg61nie interesowal sit; 1010
gi(j i tealrCI11 Koledzy i znajomi spodzie
wali sit; naIVet, ie wybierl.c stlldia biolu
giczne. 

o zainteresowaniach dzicnl1lk'r kiclt 
jl1Z pi ·afem. Dodac jednak nalezy, ie me 
ograniczyly si~ one tylko do ['lisani' tek
stow do ..AelalbeI1usa". Anykuly zanucsz
czaf r6wnlcz w seminaryjnej gazetcc "Sur
sum Corda". Przygotowywaf tez I prowa
dzl! audycje w Katolickim Hat/ill Plock. 

Pl7.ytoczone fakty dobltnic ~wiat/cz4, ze 
nasz rodak, ksi<\dz Eobert Kamir'iski, b8r
tizo tarannie przygotowywal si~ do pel
nicnia sluz!>y kaplanskiej - zdobyl bo
wiem szerok<:j wied7.~, odbyt -zewidzia
ne praktykl duszpastcrskte, ksztalto \'a1 w 
tym kierunku swojq osobowosc. Wyrazcm 
gotowosci d podj~cia tcj zaszczytnCj, ale 
jakie truunej iyciowej misji Sq slowajcgo 
motta na kaplaJiskie zycie: "Panic, Ty 
wszystko \\'iesz, Ty wiesz, ie CiQ kocham". 

AZ. 
Teo 10gi ezn ym Un i - I""="-..----.......,--"..",.....-----...,,=Mr...,.,... =--.--........~__.
 

wersytetu im. Kardy
nala WyszYllskiego w 
Warszawic p d kie
runkiem ks. dr hab. 
Henryka Scwe1'ynia
ka. Temat pracy to: 
"Spor 0 krzyz 
w Oswi~cjmiu. Risto-

REKLAMA •• 

Transport: zwiru, piasku
 
(czarnoziem)
 

Praca diwigiem
 
Ustuga kopark -tadowarkq, r6wnarkq
 
walec drogowy
 

tel./fax (0-23) 69 31 753 
ul. Plonska 43 tel.kom 0-602 196 717 
05-190 Na ie sk tel.dom (0-23) 69 31 136 Ks Robert Kaminski udziela kaplariskiego blogos!awienslWa 



KRONIKA POLICYJNA
 
W okresie od 23.04.c.Io 5.05 z tercnu bylej 

asarni i kr61ikami Gminncj Spoldzielni w Na
sielsku nicznani sprawcy dokonali dCl110ntrzu 
i kradzicZy wyposaicnia. Byty to aluminiawe 
zJewy, biaLy, drzwi, rynny, alma, pr-.,:cwody eJek
tryczne 0 l'lczncj wartaSci 16.500 zL W wyni
ku przeptowaclzonego dochodzenia policja 
ustalila sprawc6w lej dewaslacjl j kradziciy 
oral osobq kt6ra kupowala kradziony z1om. 

8.05. z terenll posesji przy ulicy KolcjolYcj 
w Pidcirogilch, nicznany sprawca skradl rower 
g6rski wurl sci 500 zl. 

9.0.5. \II Mazewic Wloscianskim z domku ICI

niskowego Ola[(I K. nieznani spmwcy skradli le
lCwizor j pralkry 0 l<jcmej wartoSci 01<.2000 zl. 

Noeq 9/lD.05. \IV D~binkach nieznani spraw
<:.y dokonali wlamanill do garaiu J6zefa K. skqd 
~kradli wicnarki'; udarow'l, szlifierk~ k'llOW,!, 
kaniS-leI' z paliwem. Poszkodow<lny wyccnif 
slrary na kwotf; 1750 zL 

Nocq z 10/11.05 w Morgach niezllani spraw
'cy ~kradli z garazli samoch6d "Fiat 126p" war
tosci 7000 zl. nu szkodc: Boi.cny O. 

Tej samcj nocy IV Nasiclsku nicwani sprmv
l:y wlamati silt do budynktl gn~podarczcgo na 
po l:sji Andrzcja K. sk'ld skradli tuczl«,:, JDO m 
kabla elcklrycznego i rusztowunia mewlllWC 0 
l<jczncj wartosci 500 zt. 

12.05. w Andzjnic Tadeusz B .dokonal kra
dziei.y drcwna sosnoweg . Po~<:kodowana Eu
genia B. O(;enila strat~ na 1000 zl. 

Nocq 13/14.05 nieznani sprawcy dokonali 
kradziciy 8 przQ:;c/ ogrodzcniowych wartosci 
5007.1. na szkod~ TP.S.A. 

Dca 15/16.05 w Nasirlsku 1. l<:renu par
kin 'u \;, h. zaldadzie "Mcrn - ZCrll" przy 
ul.Elcklrol1owej nicznani ~pra\Vcy kradli S(l

mochod "Fiat 126p"WCtftusci 1O.OUD zt. na 
~7,kody AJiny G. 

Noc,! 16/17.05. nieznani sprawcy skradE za
parkowany prLy ul S\Clrzyn kiego w Nasiclsku 
~amoch6<.l ,.Ph I 126p" \I'artosci 7000zl. 
na s7,kod~ Anny D. 

18.0.5.nicwuni spmwcy skradJi "Fiuta 126p" 
Zilparkowanego przy ul. Mlynarskiej w Nasid' 
::.ku. I'oszkodowuny Wkslaw Cz. ocenil strat(( 
na 14.000 z'1 

'Iego samcgo dnia IV Pidcirogach wslal skra
dziony "Fial 126p" bfi:dijcy wlasnosciq ZCI10llU 
Sz. Poszkodowuny wyccrril strat~ na 600 zl. 

18.05. w poci,\gu rclacji Warszawa ~ Dzial
dowo Robert G. dokonat krutlzieiy lldefonu k(l
morkowego "Nolda ' wartosci 700 zl. W wYlli
ku POdj~lych przcz na:;lelsk'l polici~ dzialali 
zlodziej zostnl <:alrzyI1Hlny, (l teldon wr6cil do 
wla"ciciela Macieja G. 

2 .05. praeownicy Gazowni WUrSz.ClWs il:j 
zglosili flU Komisariat Policji fakt i.e 7; lcrenu 
rozpryzalni gazu \V Budu<:.h Sicnnickich niezna
ni sprawcy ~kradlj 2 Jampy oswietleniowl: war
losci 1000 zl. 

23.U5. l1asielska policja W 'zcl~la do.chodw
nie w sprawle Bozeny B. miesz.kanki Zabiczy
na, kt6ra w cclu l)sji!g)li~da korzysei maj<jtko, 
wych za obietnice z:.llal\vienia prac;y w Niem
czcc;h , pobierala ad zglaszajqcych 8i1; z c[llegc) 
kraju na unonse prasowe os6b, picni'ldzt: 
\V kwocie ok.60 zl. ad as by. 

Policja zwraca sil; do v zystkich, kt6rzy 
wplacili picni<lclze do Bozeny B. n znlos?l:nic 
sil; do «omls3rialu Policji IV asiclsk. 
Noc'l 24/25.U5 IV Cieksynic Z lerenu posesji 
jozcfu M. nie;;; ani spraIVcy ukradli bral11lf \\iaz, 
dow<! warlosci uk.40U zl. 

1.06 l1ieznani sprawcy dok nali wlamal1w 
do kiosku "Huell' J slojqcego przy til. Warszaw, 
skiej w Nasielsku. Skrodziono papierosy 
jan. pt7.crnyslowl: lJ l'l..:znej wilrLosci 7300 7.1 
na s<:kudQ Ewy 1\1. 

Tego samego dnin \\I Sltlclzi<lnkath nkznanl 
sprnwcy wla1l1ali sit; do budynku gospodarczt:
g~l na poscsji Wincentego B.,. skqd s~~adli ce
mcnt, WUp110, li.u;lk~ 0 14cznel warlosci 00 zJ. 

Noe'! 2/3.06 Z bulkonll bloku m1cszkalncg\l 
przy ul. Pilsudskiego, nieznnni sprawey ({oko' 
nHli krud7.i6.y rowerll gorsJdcgo WHrlOsci 
800zl.nu $zkodr< Karuf/.yny .. 

10.0- W Kr'lyCZ al:h Pieniq:LImc I splOrl<jl bu" 
dvnel-: gospodarczy wnn: zc zlwjduj4l:ym $1(; 

l~m wyposaicni m. Poszkodowany Marian R, 
()l:l:nil slraly na kWO(1; lO.ODO 7.1 

5.06.\\1 wyniku <:wureia in tala<:.ji clcktryczn~i 

ulegt spalcniu samochod "Zuk" zapafkowany 
ptzy ul. Warszawsldcj w Nnslclsku. WlasucltJ 
Igor N. ac nil straty na 6000 zl. 

I .()6 wMazcwic Dwotskim KrzysztofWldcro
wal cjqgnikicm "UrslJs" W slanic nietrzezwo
sci, Alkomat wykazal J ,89 promila allwholu 
\V \Vyd~'chanY!l1 powietrzu. 

Wynotowal W.M. 

- czas rozpocz'lC 
,-

Hurtownia Kanalizacyjno-Sanitarna Sanibud 

prowadzi sprzedaz: 

TALICZ
 
o 

Ceny hurtowe obowiqzujq - upust minus 5%: 
- dla instalator6w wsp61pracujG\cych Z firm". 
- przy zakupach na paragon lub faktun~ od 1000 z1. 

Hurtownia Kanalizacyjno·Sanitarna 05-190 Nasielsk ul. Warszawska 47 
tel.(023) 693 0279; tel./fax (023) 6930263 

pn-piqlek czynna od 6°°. 20°° 
sobota czynna ad 8'" - 16°0 

Przyjdi sprawdz i kup najtaniej 

BANK 
BP
 

Szanownl Panstwo ! 
Bank P,zernys!owo -ilandiowy od pOCZqtKU SWOj go i tnienia stara 51 oo~ 

powiadac na IVslelkie pOlrzeby Klientow dostosowujqC do Ich oczekiwan S'Nq 

oferl~, Mamy nadziej~, ie cl z Pao twa, ktorzy korzystajiJ z naszych uslug Sq 
znichladowoleni. 

Ze szczegolnij tros~,q, co jest przeciez naluralne dla banku podchodzimy do 
bezpieczefislWa srodkow, k16re powierzajq nam nasi Klienci Bank BPH, zgodniE 
zobowiqlUj(jCy i zasadami, zawsze spelnial i pelnla wszelkie wymogi w tym 
zakresie. 

Do kooca 1999 roku nlektore bank! dztatajijce 1'1 Polsce, posiadaty gwarancie 
SkarbU Palistwa dotyczqce depozytow Kltentnw. Obecnie wszystkie ban
ki dzialajClce w Polsce, w tym r6wniez Bank BPH zapewniajCj 
bezpieczenstwo powierzonym depozytom na tych samyc~ za
sadach okreslonych przez Bankowy Fundusz GwarancYlny 

Zgodnie Z !yllli zasadami. gwarancl~ obj~ta iesl calose depozylLJ. ~arowno 
wztot6wkach jak i VI walutacll, do !<wory 1000 euro (Ij 3520,70 zl.). Jesll kwola 
zgromadzonych depozyl6w wbanku wynosi 1000 -1 ~OOO euro (Ij. 5?81 0,5~ zt) 
wnwczas kwola gwarantowana slanowi 90% wartosCI depozytu. Jest, natornJaSI 
kwola depo ytu przekracza 15000 euro (I]. 52810,50 21) WOWCZ3S kWD agwa
ranlowana wynosi 13600 euro (tj. 47881,52 zl). 

INFORMACJA 
Ba kPrzemyslowo Handlowy inforrnujc. it pOSi dacze kart BPH - VISA SE

ZAM Elekt on oral PBK START (MAESTRO) rnogq bez pr wizji pobierac got wk~ 
'II ponad 600 bankomalUch BPH i PBK a ejmujqcyc swolm zasi~gielll t ryla
fiUlll calego kraju. 



Z historii naszego kosciota. dzienncj, koscielnej i. regionalnej oraz. kl1
k<1 monet b~dqcych aktuaLnic IV obiegll. 
ZnaJdziemy w nim tez flodpisy ksi9zy 
lIczestnicz<jcych W lIroclystoSci, komitc:
lu budowy (Wladyslaw Chmic1illSki, \OV,I
claw MiccZYllSki, Jan DembowskJ, .Jan 
ZbikowskI, Jan Grabowski), (10Z0rll ko
sciota oraz wiclu pa1'a[lal1 

Drug'l datCj wyznac:w.i<lq czas udo
II'y kosciota j.:st tennin jcgo kon.ekra
cji, Aktu Lega do[;.ol al biskup ptocki 
k~. Antoni ,Juhan Nowowicjski w dniu 
22 ma,i<l 19091'. DatCl W kOl1ezy okrcs bu
dowy koSciota. Tak lVi<;c u'.as<ldniOllC 
wydajc sit: byc /danic tych, kt6r;,y czas 
bud0wy nasiclskiej :hviCjtyni okl'cslaj1;\ na 
lata 1900 - LY09. Term i n pOC'U\tkll buuo
wy mozna chyba Pl-ZCSUIHjC na l"ol, 1899, 
poniewaz jesien iq tego rok II rOlp(l(;;'~to 

i wykonanoju:l. cz~sc fundamenl()w (poza 
obr~bem staregu kosclOla). 

Ostatecznie wi<:c lata budowy to lata 
] 899 - 1909, $potykanc W opracowanlach 
inne daty zakOliczenja bu dowy (np 1904, 
1905, a nawct 1901) znaczajCj zflzwyczaj 
konicc jJcwnego elapu inwestycji. 1'1,1 
pl'Zyllad 11 gl'udniil1904rk . Piutr Kra
sii1ski clokOllat poswi<;:ccnia muraw ko
Sciola. \V tym momencle obickt nie byl 
jeszczc IV pcJni zadaszony. Uzytkowac 
jcdnak mO'l-na jui. bylo obccnq kaplic<; 
]\tlatki Bozcj i pomieszczenlc 0 ok nie]
tzw. stanl zakrysti<;:. 

AZ. 

Cza_.
 
o hi toni nasielskJej parafii i abeenego 

kosciola pisahSmy juz wielokrotnic na la
mach, ,Zycia Nasielsl\a". Osoby szezeg61nie 
zainteresowane tym tematem zach~camy 

do si~gnit;:cia do starych rocznik6w nasze· 
go plsemka. Dotyczy to zwlaszc:ta tych, kt6
rzy chcq sj~ na ten ternat wypowiada6 lub 
na ten remat pisac. Moina sj~ oczY\viscic 
nie zgadzac z tym, co zostalo tam napisanc 
i przedstawiac 5w6j punkt widzenia Iuh 
wzbogac<lc dotychcza50WC ustalcniu. :\lie
prawdq jest zas to, ie brakuje nUILcrialow 
irodlow)'ch. Jest iell tak duio, ie wystar
cz dia kilku studentow, ktorzy chcicliby na 
ten lemat pisa6 pracc magisterskie. 

Setna rocznica blldowy kosciuta spra
wia, ze wzrosto zainteresowanie jego hi
stoi'i q , Budowa kosdol<l trw<.l za7.wyczaj 
wiele lat i stqd 54 pewne klopoty z ustale
n..icm na przyktad daty l-oJ.:poczecia. i za
kOliczenia buuowy. Poniewaz w opracowa
niuch S(j na ten tcmat pcwne rozbieino
sci, spr6bujemy wyjasnic t<; spraWl; poda~ 

jqC pewne fakty. Uwa~al1lY. i.e Sq pewne 
uaty granicznc, kt6n wyznaczaj<j pocz,,~ 

tek i konicc inwestycji. Takimi datami 
[Jrzy budowic koscio!a 'CSt dzicll WI11Ul'O~ 

wania kanlicnia w~giell1ego i dziefl kon
sekracJi sWlCjtyni. 

dO\N
 
o pewnyeh faktac dotycz'lcych uro

czystosei poswi~cenia i wmurowan;a ka
mienia w~giclnego informuje nas UOKU' 
ment lImieszczony w fundamencle kO~ClO
la pod symbo!icznym kamieniem w szkJa
nym stoiku. Zostat On opracowany i napj
sany na pcrgaminie po lacinie przez ksi<;:
dza W. Bugajezyka. Podaj~ tlunHlezenie 
jego tekstu: 
"Nu wieczn<! neezy pami<1tlw. H.oku p.:ui

skiego 1900 d. 9-go wrlcsnia, kt6ry byl nie
dzicl<j 14. po SWiqtkach, za papiez.a Leon 
XnI, ccsarza rosyjskiego Mikolaja Il, pod
czas nie zaj~tcj plockicj stolic.' biskupiej. 
Z llpowai,nicnia rzqdcy diccczji plockiej 1,s. 
Winccntego Pctrykowskiego, ks. Piotr Krn
sinski proboszc7. nasielski zaloiy! i poswit;:
cit kamiefl wc:gic]ny kosciola pou \VcZwa
niern Sw. Wojciccha biskupa m~czenniku 

1 a wi<;:kszq chwat~ Bozq i dobro uucbowc 
wiernych IV IlllcScic Nasielsl<LI ko. ztCI11 
parafi,m maj4cego. iy wybudowac. Plan6w 
uosturczyr .l6zef Dziekonski burJowniczy 
warszawski, roboty murarskie podjell sit; 
prowadzic 'tunislaw l3isser z W'lrszawy. 

roczystosc tworzyli podpiscmi kaptuni 
i liczne rzcsze wiemych", 

W sloju opr6cz przytoezoncgo (::kStl1 
umie ZC20no kilka egzemplarzy prasy co-

CHA YT~ w Y 
Na swiecJe jest dobro i z10. Z1e Sq wojny i choroby. Do

brym jest pok6j i pomoc poszkodowallym. Raine S<:j SPOSo

by niesienia pomocy i czynienia dobra. Strazacy z naraie~ 

njem zycia ratlljq iycie innych, lekarzc ratuj1'j ludzi \vyko
rzystujc!e swe llmiej~tnoscii zdobycze techniki. W kaidym 
z nas jest dobro. Ka;i dy chcia!by komus pomoe, leez nie 
wszyscy Sq straiakami ezy lekarzami. Nie wszyscy tei Sq 
swiadkami wypadbw, by ratowae ieh ofiary. 

Los po ·tawil na naszej drodze malq S - letniq dziew
cZYllk~ ehorq na bialaczk~. Poniewai abok takiego nie- Zesp6/ HEY DAY 
szczyscia nie moina przejsc obojytnie i w taldeh przypad~ 

kacb kaidy grosz siG liczy - 13 maja 2001 w kinie Niwa 
w N asielsku odbyl siy roekowy koncert charywtywny, pod 
haslem "Pom6imy malej Ktaudii". NCl. imprcz~ przybylo 
du:Z.o mlodych spragnionyeh dobrej zabawy, a jednoeze
snie chytnych do pomoey os6b. 

Wszyscy bawili siy znakomieie - nie mog10 bye jednak 
inaezej. gdyz zagraty tak ,vspania,le zespolY jak: HEY DAY, 
DROPSY. SECOND. 

Caly doch6d ze sprzedazy biletow wynosit 819 z:l i zo

tal przekazany na operacj~ Klaudii,
 

Organizatorzy (Hanka Turck, Joanna Jaglarska, Moni
kaMorawiak, Beata Tyszkiewicz, Marta Ostro\vska) za po
srednictwem Zycia -asielska chcieliby serdceznie podzi~
kowa6: Nasielskiemu Osrodkowi Kultury, zespoloffi, dy
rckcji Zespotu Szk61 Nrl i wszystkim przybylym. 

-----------,---------...., 
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ON! I GOOZINY PRZYJ~C LEKARZY SPECJALISTOW W POAADNIACH 
PRLYCHODNISPECJALSTYCZNEJ 

05-100 NOWY OWOR MAl.. .1. PAOEREWSKJEGO 7 
'01.775·20.37 do 39 

L.p. N~A PORADNI ONII GODZINY PRZYJi;C 

I PORAONIA CHIRURG1CZNA poli\l.-{jL~eJek. W 9:001.. ;',00· leI 0 
w((Jro", ClW(~l't(tk ,., ~<><U. 7.00·19,00 
"ada wgo<lz. 7,00·15.00 
PIl\loJt wgodz. 10,00· 15.00 

2 PORADNIA DERMA10LOGICZNA ponlodzial.'-p'~le< • W gOd!. 7.30·20,00 
Wlorekpodt< · w Oo<lz, 7,00-15,00 
Cl.wond. wgod" 12,00· 20.00 

3 PORADNlA REUMATOLOGICZNA D<lole<Jziarek,pi~lel< · ·wOOOl-IS,OO-16.() 
vJlolel<..~JXJa · w~odz 7,OO-12,O() 

• PORAONIA ,'lEU OLOG1CZNA poJ1le<1ZiDiol<, Wlocek, MOOO - WQooz. 12,00 • 20.00 
czw.,lek, f"~lek - w Oool, 1.00· 1~,OO 

5 PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA ponlcdzi8lek,pI~lcK - W Oodl 13,00. 20.00 
'Wto((e:lI., C7,wGrte.k - W Qo<lt. /,,00. 15,00 

· w godl, 1.00 . 1<.00 'rod. 
6 PORADNIA OKULJSTYCZNA po~led'zi8""K.•coo. uooz T,'¥!· 15,30 

-wtorcK,ezwartek · wOo<lZ. 7.00-20,00 
pI~lek • wQodz. ,,00· 12,00 

T PORAeNIA G!NEKOLOGICZ/l.'O . poni.dzJ.Ie~,pi~lOk · wQodz.10,OO.18,OO 
pOLoiNICZA Wlolek.Srad., , w godz. 6,00. 16,00 

en""-Qrlck .~, ~OOZ, 8.00· 1S,00 

6 PORAONIA CHOROB PLUC I nif\pziafoOl< ..SH,Jda. CZwal1o.k {~~4telt. 

GRUi,L1CY - "godz. 7,30· 15,00 
· " <Xll. 12,00·2000 

9 PORADNtA KARDIOLOGICZNA ponied);l\lrel,'W'\l,)ft}k. · '" 000z.15,00 - 20.00 
sobol' wgodz. 6,00 . 11,00 

10 PORAONIASCHORZEN GRUCZOl.ll · "gool. \5,00-21,00 
KROKOWEGO 

II PORADNIA GASTROENTEROLOGIGZNA poni<l<!Z1.Io',';'008,P.qt., - w OOOl.15,OO· ':1.1.00 
-;obot. - w godL 6,00 - \0.00 

',2 PORADN1A CHOROB ZAKAZNYCH pOl;1lodIl.EltDl<.;wtorOk,czwartck· wg:odz.' .00·20,00 
SObol. - wgOOL B,OO· 13,00 

OM6ZMY 
l"1AL J KLAUDII 

KONCERrl'
 
c hay tat ~ w n y 
NASIELSK NIEDZIE1A 
KIN 0 13. V. 
NIWA gOelz. 

18100{r)f{{-<} 

Doch' z 
ko::.certu 
zcsta:l e 

"rz.ekaza::~ 

rod.z1co;r. 
;'\lst~p

KLAVI! 

8zl 

PLAKAT KONCERTU CHARYTA ,"',"WNEGO
 

Slfll2,. g~ 

13 PORADNIA ALERGOLOGICZNA pooJedtia"",wtorok,SnxI. • wOOOLI6,3(I-21,00 
czwarte1l. w gooz. 8,00 - i3,OO 

I. PORADN'A CHIRURGII "AGZYNIOWEJ ponll)dz!ak:k,sroo3 - ",iIod"I5,IlO-20,00 
P!'1ICK · W QOOZ. 15,00 - I1.QO 

15 PORAONIA ;:rROWIA PSYCHICZNEGO ponloo(.rt:lJo~ • VI g002.10,00 -20,00 
. LEKARZ 5100. ~ IN l;I:Odt. 7,30 ~ 17,30 

,lateK "oedz 7,00.18.00--PSYCHOLOG pof11ee.1zJaff.l.K • wgooz.1'.00- 19,00 
PClOS1&~ 0111 · w gD<1l. 7,00· , 5,00 

,6 PORADNIA LECZENIA UlALE.ZNIEN pcnlll<1zJ_"k, • w OOOL. 13,00 -16,00 
- PSYCHOLOG ','l.o:lrek · w gc<lz, 17,00-20,00 

5tod.,c:zwal1ek."'~I.k · W~DO::. 7.00 & ':;.00 
LEKARL PRZYJMUJE W AAMACH GOOZJN PRACY 
PORAoNI ZDROWIA PSYCHICZNEClO 

\7 PORAONIA REHAIIIlITACJI 
PORADNIA REHABILfTACJI NAPlZJIOU 
RUCHU 

- LEKARZ wtofe~.Cl:waJ10" • w nc<l~, 14.00 - 19.00 
- MeR REHABIUT. wtorek · w gOOL 10.00 -18.00 

P'Ozo5tato dill • w go<k. 7,00- 1<,00 

16 PORAONIA MEOYCYNY pRACY poniO<l:lolek - w godz. 7.30, \2.00 
pl~I.K • W goo:. 12,00· <0.00 

1Q PORAONIA STOMATOLOGICZNA ro(JIr.<1,l,a~~.Srnd"!,plrllek -wgoaL 7,00-15,00 --
'Htorek..uwi,lrtcJ. · "IIOOL,12,00-20,00 

20 PORADNI.A STOMATOLOGICZNA pOnl.dzl.~K,'IOO' - 'I god>. 12.00· 20.00 
MII;OZVSZKOl-NA Wl:OTtk.C1:w~r~eil..pjt\'"k. .wgOOL. 8,00- lB.OO 

21 PORAONIA PROTE TVKI POI"C'!Zl.\Ck.SfO<l",p;~le' - w go<U. 7,30- 15,30 
sTOMATOLOGICZNEJ wl.o(ek,c:zwar1~' ·wgodz. 7,)0· 20,)0 

22 PRACOWNIA OIAG~~-·~· COdZJ(TnnH~ ·wgodl. 6,00· 16.co 
OBRAZOWEJ fRTGI ----

23 PAACOWNlA EKG cOOzlcon.rc . w god>. 6,00 - 16,00 

!-. 
24 PRACOWNIA FtZYKOTERAPII 

cod.mKlnle -wcooz B.00·16,OO 
25 PRACOWNIA OtAGNOSTYKI 

LABORATORY JNEJ cod:.icnnlQ '--.- -wnO<lz 7.00- 15.00 

W SzplLahl Og61l1j'/H w NO ..../)'H: Owo,za> Maz. UI.MIO(IO'.N;1 2 Id.775·30-8113 

to'JduJ'l Slq: 
PracOwlllB 01 gncstykl Obrazowcj : 

RTG cr'Jono cat-~ dobQ,dnl wolrw or".: Sv(l(il'a 
usa Jjama brZLJu:n3. glt'.ekoloolcLfJa, echo S'l!:fc.a dla 

dorostych i odptatnle dla d~Jec.1J 

• pO uZQodl1.iel11ll teLe.(onioCznym 
Pu.cowlli'3 Di~gnosl)'kl Laboratorylnej - {.zynna calo\ dobQ. dol wolne OfRZ- $:wl'tta 
?fa,ownla Sefo[ogh - Cl'ynna C"al&. do~, do \Volno l)faZ sW1~ta 

Pf;:lCOWOiJ Ba)("te<r1ologH - clynna ad ponhtozlalkll do pll\Ueu 
w OOOl T.~O -1 ~,OO 

NOCNA POMOC LEKARSKA 
W GOOZ. 18,00·6,00 W DNI POWSZEDNIE 
ORAZ CAtOOOaOwo W ONI SWIJ\TECZNE I WOlNE 00 PRACY, 

WSZYSTKIE PRACOWNIE PRZYJMUJI\ PACJENTOW NIEODPlATNIE 
ZE SKIEROWANIAMI Z NASZYCH POMONI SPECJALlSTYCZNYCH. 



OZlN zyc rzece' 

OGLOSZE 

Pojemnik 
L 1100 

Pojemnil< 
SM 110 

Zorzqd Gospodarki Komunalnej i Mieszkamowej w aSlelsKu pl'owadzi sprzedai:
 
pojemnik6w na odpody. Obecnie W ofercle S"l pojemniki:
 
- maly 8M 110 - cena wynosl 80 z1:,
 

jednorazowy wyw6'.l smieci kosztuje: 5,35 zt. 
- duiy L 1100 - cena pojemnika - 20 zt, 

wyw6z smieci - 53,S z1:. 
Pojemniki te mOZDa zakupic 

w ZGKiM, ul. Plonska 43, pokoj n1' 6, tel. 691-23-64 wew. 36 

Wramach zbi6rki surowc6w wt6rnych 
ZGKiM b~dzie adbierat bezptatnie


SUroWC8: szklo, makulatur~, butelki
 
piastikoW8, ad os6b, kl6re posiadaj(l
 

dUl,! ich ilosc nagromadzonq
 
na prywatnych posesjach 

po wczesniejszym uslaleniu terminu.
 

leI. 691- 23-64 wew. 36 

OGLOSZENIE DROBNEJ 

Sprzedam mieszkame M3 36mO z 
1(lrazem. Nasielsk ul. Starzynskiego 

tel. 0607 4SR 654. 

Zmienia :-;it; dzisiaj vyglqd wsp61czesnego miusta, mysl« ic 
zmicnia siG i l1aszcgo. Nic da it:; zahamowac tcrro 1roccsu, mai
na jedynie go przyspieszyc, Czym to jest podyktowi1nc-! Sta1a 
ch\\c do poprawy jakosci zycia, zdolnosc do zaspokajanl8 po
tr/.cb, staly rozw6j li.\cz<\cy w harmon ijny sposob elementy: eko
nomlczne, srodowisKOWC i spo!ecznc, Co ll1og1oby byc l11icrni
kiem tego rozwoju - zapewne c1W6 zyGia IV tym miejscu teraz i 
W przyszlosci. Ajednym 2 jego istotnych element6w jest troska 
o czyste srodowisko w Jakim iyjemy. To tei kwestia sciek6w i 
odpadow stalych. ProduKujcrny ich corm: wic;cej. l ni rozwi q7.q 
problemu przep isy, j deli nie b~dq skutecznie egzekIVOWane. A 54 
to dzialania nie popularne. Dlatego uksztaltowanie ekologicz
ncj swiadamosci calego spo1eczenstwa jest tak waine i nie da 
sk [ego :-:;adekretow<lc. 

ie mozna korzystac zc srodowiska w spos6b nieogl'aniczo
ny, bo kto nam dal takie prawo? Czy mozemy podejmowac decy
zje w imieniu przysztych pokole(1? Nieograniczonc korzystanic 
z surowcclw naturalnych w rzeczywistosci jest bardzo ograni
czone. Widzimy to na pn:yklad:de rosl1<lcej emi:;ji gm;() v, zmiun 
l<limatycznych, coraz wi~J(szej trudnosci w pozys};iwaniu wody 
pitnej, kollcz<.jcych si<: pokladach wC;gla kamiennego. 

PrzeciQtny mieszkaniec naszego globu, przyzwyczajony do 
korzystania z SW-()WCOW naturalnych w spos6b nicograniczo
ny, nie zdaje sobie sprawy ze swojego wkladu IV zanieczysz
czenie srodowiska - swojego bliiszego i dalszego otoczenia, 
Wezmy pod uwag<;. - wod~. Korzystamy z niej "do wo!i", nie 
stal'amy si~ oszczl;)dzac - jedynie kwestie ckonomicznc ograni
czajq przeci~tnego mieszkatlca. Nic przcjmujemy sil; coraz 
mniejszymi zasobami wody, bo przeciez w naszym micscic ci<\
gIe p]ynie ona z kran6w, %astan6wmy siC; wi~c, co dZicje sil; zc 
ZU7.yt<j lwze7. nas wod q. 

Dnsyc cz~stYJl1 zjawiskiem (zwla zcza tam, gdzie nie rna licz
nik6w) jest odkn~cona woda z }crann, kt6ra ni e wykorzyslana 
splywa do kanalizacji Jub szamba. Kanalizacja C2f;sto prolVadzi 
scieki nic oczys7.czone, bezpo 1'ednio do p!ynqcej I-Le1<i (l\t6ra 
sama l;zascm przypominajeden wielki sciek) tub do wody stoj"l
ccj - Jcziora. Jezeli 111iasto jest w tcj 57.eZy -Il WL'j sytllac:ji i posia
da dobl'ze prosperuj;W<l oczyszczalnil;., to t3 nicfrasobl lwe wiy
ta P17.CZ nas woda (obecnie sciek), zostanle oczyszczona i trafl 
z powrotem do wad powier:zchniowych. 'orzej jest, gdy oczysz
czalnia nic funkcjonuje prawidlo\\lQ. Wtedy Llzyskujemy wody 
powierzchniowe gorszcj jako'ci. 

Mieszkancy, kt6rzy posiadajq szambo 11Ct wlasncj posesji ~ 

przyktadajq wiGksz<l wag~ do oszczGdzania wody. Wiado!11o, it! 
szambo to zbio~nik szczc!ny, bczodplyv.'owy. .Jednak c.lziwnym 

trafcm wiclu posiadoczy szamb przez lata go nie opr67:ni(l. Wy
nika st1ld, ze bqdi nie zuzywujq wody (malo pruwdnpodobnc), 
bqdz zbiomik posHlLla odplyw. Zu~yti1 \Voda, kt6ra trafi do szcze]· 
nego S7.alllba, zostanic wywiczion<t \vOZCl11 asenizacyjnym do 
m\ibliiszej oczyszczalni j tam poddan8 procesowi oCzyszczania. 
Niedobrte jeieli firma wywo7.qca scieki "oszcz~d7.<l" i z3miaSl 
wywozic je do oczyszczalni. wylewa jc do n:eki, zbiornil<a wod
nego Jub na wysypisko. DlJbrzc jest wi~c .ainteresowac slQ gdzie 
vlywozonc s11, odbieranc od nas Scieki. 

Woda :r.uiyta, ktora trafj do zambo "odptywowego" - nie
szczolJlc 0, zdarzajqccgo si~ dosyc cz sto - pl"lenika pn:e/. przc
puszczalne Wdrstwy gleby, do woo po([ziemnych. Zanieczysl
czenia zawarte \V pn.esiqkaj;jcej wodzic czysciowo zatrzymy
W<H1~ S'! w gJebie - pozostalc przenikaj~! do w6d podziemnych. 
\V ZystklC wody (po\\'ler:zchniowe, podziemne, gl~bino\Ve) t\\'o
rZq obieg zal11kni~ty, dlatego nieczystosci z w6d podziemnycil 
trafi,,\j& do powierzchniowych. kt6re parujcjc - tworz<jc chmw-y 
- uzic;ki czemu zaniec/.yszczcnia (tal<ic tc pochodzqce z naSZl' 
go nies2czelnego szamba i nic oczyszczone 1. kanalizacji) prze
dostaj<l si~ dQ atmosfery. z~sc z nich pozostaje tam w postaci 
zwi;iZkow chemiczny h, po~ostate wraz Z opadami trafiaj~ na 
zlemi~ (np.: do naszego ogl·6dka). 

Tak wi~c zanicczyszczenia - wyt\Vorzonc przcz nas samych, ··x 
poslaci scieku, roi.nynu drogami powracajq do nas. Dzieje sic 
tak, poniewa2 W pl"lyrodzie wszystko jest ze sobCl seisle powiqza
nc. takie ]ud7,ie, ktan:y stanowi,dej element - istolI1Y, dominu.i,]
cy, ale zaldny od innyc11. Cz~sto nie zdajemy sobic sprawy z tego. 
jak bardzo kaidy z nas przyczynia si~ do zatruwania srodowiska 
lokalnego i globalllcgo. Z jednaj strony c!lcemy mice czyste 1-/"(;

ki, a w nich mn6stwo dorodnych ryb (niekt6rzy z na pamir;taj<j 
ta],ie czasy), z drugiej strony cz~sc z nas odprowadza scieki b<.;z
posredni 0 do rzeki, inni jako spoleczellstwo - godzq siQ na to 
Wniosek: pretensjG moiemy miee wyl'lcznie do sicbie. 

Dlatego 11aleiy si(: zastanowi6 w jaki spos6b kaidy z miesz
kanc6w tego miasta moi.e popl-zez zmianQ swoich coJziennycll 
prz zwyczajeri, wplynCjc n,1 popraw~~ najbJiiszego sroLlowiska. 

Wojcicch Su\viJiski - K'erownik Gospudarki l<':ornullall cj 
i Referatu Oc~:yszczaniaMiasta 
mgr ini. Sylwia Pawlak - Referent ds_ GospoeJarki Odpadami 

LJ teratura: 
1. KUlldzcwkz Z.: My:;l globalnie, tL::.iaJaj lokalnie. "Przeglqd 
Komunallly"2UOl r., 5 ( 16):22-23. 



~ MA IAlY 
BUDOWLA E
 
CEMENT, VVAPNO, PUSTAKI
 

CEG-t:..A. KLINKIEROVVA
 
STVROPIAN. STVROSUPREMA
 

VVEI:...NA MINERALNA, PAP 
OTVVORV I OSCIEZNICE 

USLUGI: ROZt.ADUNEK WIDLAKIEM.
 
NAWOZ'{ SZTUCZNE
 

R szard Br skiewicz 
Nasielsk, ul. Nowa Wies 27, tel. 691 28 92 

UStUGITRANSPORTOWE
 
ZWIR, PIASEK~ I 

CZARNA ZlEMlA" POSPULKA 

MAREK GACEK I 

Tel. 6~ _~1 641 MO~,Q,wo ul:l>~ga,~ 

Materialy Budowlane
 
Cement; wapno; pustaki, cegty; styropian; welna; 
papa; oscieinice; druty; plyty g~psowe; k~towniki; 

wyroby firm Ceresit, Atlas; kleje; sylikony; siatki. 
ZAI:..ADUNEK VVIDLAKIEM 

ROZ-I:...ADUNEK NA PA ETACH 
SAMOCHODEMSAMOWYtADOWA~ 

111 :1J'\If L 
_~  . s;:: 

_
I 

_ LC~.:!:-
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TRANS -ZWIRU P U I INNYCH 

VVIESLAW DZIEVVANOVVSKI
 
Piescirogi ul. Makovva 11 A
 
tel. 69 30 707 0608 634659 

nasi~ls~.,om.pl fah~f@ ~",aiI.l')~t .pT 
P,P,H,U, "LABEL"·Nasielsk,ul Warszawska 13 I 

JB8wilon GS I i tro Iklatka r ~l: Q~ 31115 

STANDARD 

Nasielsk, ul.Warszawska 18 A 

L 

St'f·Z~t nailcl'sz'1ch firl"" 

ZAKI)PY (J NAS ZAWSZI~ (JJ)AN)~! 

V 
rl'I~IlI~I?()~T1{ 

WIZ.JATVKO)If)IlKO"T)~ 

t~ I~~J ~~ ~~ 

Producent Rur pvc i Ksztaltek PP kanalizacyjnych 
Prowadzi sprzedai. hurtowCl i detalicznq 
artykuiow hydraullczno-sanitarnych takich jak. 
Grzejniki. piece: zawory. glowice; pompy; baterte 
Wanny, kabiny, umywalki; sedesy; blde1y; pisuary; deski; 
dolnopluki; g6rnoplukl, brodziki; zlewozmywaki; 
rury-ksztaftki miedziane, plastykowe, Ge, PE, KISAN; 
termy; bojlery; wodomierze; okapy kuchenne; rynny; 
w1azy;nawiertki; systemy wentylacji; suszarki lazienkowe 

PRZVJDZ,- SPRAWDZ
 
I KUP NAJTANIEJ
 

Zapraszamy 
Poniedziafek - Piqtek od 6°° do 20°0 

ad 800 do 1600Sobota 
Kompleksowe rOlwiqzania kanalizacji 

wewn~trznej i zewn~trznej, technik grzewczych iwodnych 

Ci'	 Sprzedam dam + budynek gospadarczy 
Winnica tel 0603 856 390 0 600 527 315 

Ci' Sprzedam lub wynajm~ M-4 w Nasielsku 
tel. 0 605 387 895 

Ci'	 Sprzedam traw~ do skoszenia, mleko kozie 
tel. 69 31 587 0 603 703 951 

mailto:fah~f@~",aiI.l')~t


Brydz 
1 czerwca w Hali Sportowej w Nasielsku odbyl si~ "Czcrw

cowy" turniej par w bi-ydi.u sportowym zorganizowany pn:ez 
K.S, "Sparta". Dy!y to juz piqte zawody w tym roku zaliczane do 
klasyfikacji "Grand Prix" Nasielska 2001. 

Po wyr6wnanej grle i sprawdzeniu wyniJ< 'w ustalono nasty
Pllj<tcq kolejnosc : 

l.Piotr Kowalski 1 Grzegorz Nowiflski 84 pkt 
2.Stanislaw Sotowicz i Pawel WroblewskI 78 pkt 
3.Tadeus2 Czeremuzynski i Darillsz Wydra 78 pkt 
4.Cczary Drzozowski j Jacek Czeremulynski 74 pkt 
5.Adam Duczman j Marel< Rybccki 73 pkt 
6.J6zef Klasicki i Maciej Osinski 72 pkt 
7.Adam Banasiuk j J6zef Dobrowolski 68 pkt 
8.Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski 67 pkt 
9.Zbignicw Michalski i K zysztofTurek 51 pkt 

(58,3%) 
(54,2%) 
(54,2%) 
(51,4%) 
(50,7%) 
(50,0%) 
(47,2%) 
(46,5%) 
(35,4%) 

Czulowka ,Grand Prix" 2001 po rozcgraOlu pit:ciu wmiejow 
(po odrzuceniu dw6ch najgorszych wynik6w): 

1. Adam Duczman 25 pkt 
2, Marek Rf;becki 2S pkt 
3. Piotr Kowalski 24 pkt 
4. Grzegor-z NowiJ'lski 24 pkt 
5 Stanislaw SOtowiC2 24 pkt 
6. Pawel Wr6blewsk 24 pkt 
7, Tadeusz Czeremuiynski 23 pkt 
8, Dariu z Wydra 23 pkt 

Opracowal : Piotr Kowalski 

Gm-nny sport szko ny
 
IN maju br. Wydzial Oswiary, }<:ultury i $portu prlY Un:Qdzie 1 

Miejskim w Nasielsku byr organizarorem mistn:ostw szk61 pod
stawowych i gimnazj6w w czworboj\l 1ekkoatletycznym i pilki 
no:i;nej. 

'IN czw6rboju lekkoatletycznym bieg na 60 m., nut pilki'j pa
lantowq, skok w. dal, bieg na 600 m. dla dziewcz&t i 1000 m. dla 
chlopc6w} wsr6d dziewcz<'jt zwyci~zyla SP2 Nasieisk l przed SP 
Piescirogi, SPI Nasielsk, SP Cieksyn, SP iabiczyn, i SP Budy 
Siennickie, a wsr6d chtopc6w: SPl Nasielsk, przed SP Piesciro
gj ,. SP2 Nasielsk SP Ci eksyn i SP Zabiczyn, 

W mini pike noinej chlope6w rocznik 1988/89 zwyci~lyja 

SPl Nasielsk, przed SP Picscirogi, SP Dt;:binki, $1'2 Nasielsk, 
'P Cieksyn i SP Popowo. 

W tumieju pilki nozllej rocznik 1986/87 (gimnazjulll) Z\vy
ci~iyj Zesp61 8zM! z Cieksyna pILed Zespolem Szk61 nr 1 a
sielsk i Zespolem Szk6t nr 2 pie§cirogi. 

AMMK 

WYDAWCA; 
Zarz~d Miejskl w NasJelsku 
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Komisariat Policji 
tel. 997, Nasielsk 691-22-07, 691-23-77 
Ochotnicza Strai Poiarna 
tel. 998, Nasielsk 691-22-88 
Pogotowie Ratunkowe 
tel. 999, asielsk 693-09-99 
Pogotowie Gazowe 
tel. 691- 22-22 
Pogotowie Energelyczne Nasielsk 
tel. 691-24-21 (po godz.15.00 Plonsk - tel. 662-26-45) 
Pogotowie Wodocillgowe Nasiels 
tel. 691-24-96 
Pogotowie Ratunkowe 
wraz z ambulatorium dyzuruje calodobowo \ budynku 
Przycbodni przy ul. Sponowej w Na ielsku. 

"Pomaraflezowa linia" 
Telefon zaufania dla osob z problemami alkoholowymi ezynny: 
wtorek - 16.00-20.00, sroda: 12.00-16.00, tel. 69-30-250. 

Stacja Opieki - Centrum PielJ:gniarstwa Rodzinnego 
"Caritas" Diecezji Plockiej 

Gabinet zabiegowy w "Starej Plebanii", 1Il. Zwirki i Wigl.lry 5 
tel. 693-14-28, CZj11nyjestad poniedziaiku do pi(jtku wgoelz. 7.30-19,00. 

W soboty, niedziele i swi~ta czynny jest 
w godz. 8.00-10.00 i 16.00-18.00 

Telekomunikacja Polska 
Hozm6wnica T P S.A. czynnajest w dni powszcdnie i w prncu
.i<'jce soboty w godz. 7.00-21.00. W wolue soboty w godz. 8.00

A. Stamirowskl/redaktor naezelny), M. Tye, A. ZawadzkI, M. Wasierzynskl 
M. Stamirowski. T. Zawadzki /ldj~eial, 

Cezary Warda (sktadl 
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KINO "'NIWA" w N• .nelsku, loll. Kosclun'd fl, tel. 123) 691-23-43 

PrePress: A W-R Put-TUSK PRESS 
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14.00. W niedziele w godz. 9.00-11.00. 

Poezta Polska 
Urzqd Pocztowy Naslelsk-1 ezynny jest w dni pow zednie i w 
pracujqce soboty w godz. 8,00-18.00. W soooty w godz. 8.00
13.00. W niedziele ut" 4d pocztovry jest rlleczynny 

==::0 

C IVE ARRIS 
ponownie w Nasielsku 

Czerwcowe spotkanie mieszkanc6w Nasielska cieszyio 
si~ duzym zainteresowaniem. Kilkuset chorych ludzi spo
tkafo si~ z uzdrowicielem Z l1adziejami na wyleczenie. Jak 
sam HarrlS powiedziaf, na niekt6re choroby tTZeba spo
tkat si~ dwukrotnie, a nawet i wi~cej, dlatego tez zapowie
dzial ponowny przyjazd do Nasielska w dniu 81ipca w godz. 
przedpolud niowych. 

Informacji doryczqcych przyjazdu Clive'a Harrisa b~
dzie mozna uzyskac w Nasielskim Osrodku Kultury w 
dniaeh od 1 - 5 lipea w godz. od 900 - 15°°. 

red. 

CENTRUM~EDYCZNEI 
~~__G=AJDA-MED . 

KARDIOLOG 
dr n. med. Roberl Gaida 

Echo, EJ<G, Holter. prdby wysllkowe, 
USG lamy bl'ZlJSl11e,l 

,,':t1 PULiUSK ul. Plotra Skargl23/29 
tel. (023) 692·13-70: 692'01-99; kDm. 0604286030 

ORTOOONTA 
~ lek. stDm. BDgumlla GaIda
10\ -~ ~ Czw"iJrtkll1.00 - 19.00


\ n ! Leclenl8 OrlDdon,y~-;;;;--
\j \.; apararaml stalymll ruchDmyml 

PUtTUSK ul. PIDt,a Skarg123/29 
lei. (023) 692-13-70; 692-01-99; kom. 0602106765 


