
NR 11 (92) 
LISTOPAD 

2001 
CENA 150 ZI: 

11 1ST P DA 200 AS LSK
 
Skromniej nil W ostatnich lalach obehodzo

ny byt Dzien Niepodleglosci w naszej gminie. 
Wywieszono bardzo malo flag. Dotyezy to 
zwlaszcza budynk6w prywatnych. 

Tradycyjnie juz, 0 tak waznym, dla nas Po
Jak6w swi~cje. pami~taly przedszkola i zko
ly. We wszystkich plac6wkach odbyly si~ uro
czyste akademie. W kosciolach lego dnia od
prawione zostaly mszc sw. w intencji Ojczy
zny. We mszy sw. w ko<ciele parafialnym w 
Nasielsku uczes niczyli ze sztandarem czlon
kowie Zwillzku Kombatant6w Rzeczypospo
litej Pol kiej i Bylyeh Wi~ini6w Politycznych, 

Kolejne uroczystosci z okazji Dnia 'ie
podleglosci miaty miejsce w poniedzialek 12 
listopada. Dclegaeje Rady Miejskie', Urzr:
Ju Miejskiego, Zwillzku Kombalantow RP 
I BWP oraz Towarzystwa 1ilosnik6w Zie
mi 'asiclskiej zlozyly w spo 6b uroezysty 
kwiaty przy pomniku ofiar wojny na skwe
rze miejskim i na grobie obrol'lc6w Ojezy
zny z r. 1920 na cmeniarzu. W przemarsw 

Tego samego dnia odbyla si<: akademia gminna poswi~cona 3 rocz gnlp~ te,uralnq .,Za Drog,!" Z Zespolu Szk61 nr 1, a przygolowany 
nicy odzyskania przez POlsk~ niepodleglosci. Wydarzenia z tamtych pod kicrunkiem nauczyciela polonisty p. Krzysztof<l Zadrogi. ,I za
lat przybliiyl zebranym student historii WSH p. Daniel Dalecki. 0 konczenje wyswietlony zostal film "Szabla od Komendanta". 
nich m6wil tei Illontaz lowno - Illuzyczny zaprezenLOwany prlcz AZ, 

, 

IESZCZ~SCI 
o tempora, 0 mores !!! (0 C7"aSY, 0 zwyezaje). Tak przcd wiekaml 

pi al starozytny rzymski pocta patrzqc na zlo szcrzqCC 'l~ w jcgo oJ
czyinie. Ciekawy jcslem, co by powiedzial dZisiaj, gdyby walazl siC; \ , 
Nasielsku i spojnal na obiekty po bylej mleczami lub nn budynck p 
bylej rcstauracji "Z1 ty Klos"(a podobnych Wizylowck naszego miasta 
moma byloby pokazac mu znacznie wi~cej)? Mysl~. ie z przeraicniem 
w oezach, W poczuciu bezsilnosci, zawolalby: tempora, 0 mores I 

Sam widok wymienionych wyicj obiekt6w poraza i przcra:in. Star
sze pokolenie nasielszczan odczuwa to jeszcze boJesniej. Przez dzic
siqtki lot nueczarnia byla dla wielu miejseem prncy. rolniey rozwijali 
hodowJ~ bydJa mlecznego, a Warszawa miala pyszne maslo, mleko, 
smielanr: i sery. , Zloty KIos" byl wiz t6\\1kq miasta. Tu zapraszalo sj~ 

najbardziej godnych goki, a specjalnosc zakladu, l<r61ik w slllictanit:, 
znany byl w calcj Polsce. 

Ktos powie: przcszlo, przemin~lo. [nne ezasy, innc pOlrzeby i moz
liwosci. r 1, pewnosci'l W slwierdzeniu lakim b~dzie wiele racji. Lerz 
nam nie choclzi 0 reanimowanie tyeb inslytucji (choeiai, prawd~ 

m6wi,\c, mialoby to sens). hodzi nam ° to, ie obiekty Ie Sq micj
seem szczeg61nego zagroil'nia. ZbierajCj silt w nich r6i.nego rod aju 
osobnicy. Palfl ogniska, cpaj'l, wrzeszczCj, zalalwiaj'l sit< i swoje ci '111

dokor'1czenie na sIr. 4 

brala udzial orkicstra d~ta jednoslki OSP Kwiafy sklada delegacja kombatant6w.w Nasi elsku. _----'c- --.:::.--.:... _ 

GI6wny bUdynek mleczarni straszy przechodni6w. 
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Paidziernikowe posicdzeni Zarz'lclu 
Miejskiego poswiycone byly r alizacji bu
dzctu gminy oraz biezqcemu fun kcjono
waniu samorz'ldu gminnego. 

Na posiedzeniu Zarzqdu w dniu 11 pai
dziernika postanowiono upowaini(; Bumli
slrza B. Much~ i K. Raczkowskq - 2.ast~pci} 

Burmistrza do zaciijgnic:cla pozyczki na cele 
inwestyc~jne z Wojew6dzkicgo Funduszu 
Ochrony Srodowiska. 

Zalwierdzono projekt zarzqdzenia w spra
\Vie przekazania do eksploatacji !lOWO wybu
dowanej Slacji Uzdatniania Wody wraz z sie
ciq wodociqgowq W Cieksynie. Przedsi~bior
stwem zarzqdzajqcym b~dzie ZGKiM w Na
sielsku. 

Zarzqd zapoznal si(f z projektem porozu
mienia zawieranego pomif(dzy Nasielskim 
Osrodkiem Ku ltury, Nasielskim Towarzy
stwem Kulturalnym, i Urz~deJ11 Miasta i Grill
ny w sprawie wydawania gmi nnego miesi~cz
nika "Zycle Nasielska". 

Zarzqd MiejslG om6wil spraw~ utrzymy
wania czystosci na terenie miasta I gminy. 
Dyrektor ZGKiM - pan SierzplItowski 
przedstuwil problemy swego zukladu oraz 
stan prawny obowi'lzuj<lcy na terenie nas2.cj 
gmillY· Postanowiono zdyscyplinowac wla· 
scicieli posesji i sklep6w by bardziej zadba
no 0 czystosc. 

18.1 O.skarbnik gminy - pani A. Rogalska 
przedstawita Zarz'ldowi stan realizacji budZ.e
tu Z" lrzy kwartaly biezqccgo rokl!. Wedlug 

informacji lcgorocznc dochody 20 laly wyko· 
nane w 75% .1htdna syluacja istnieje po slro
nie wyclatk6w budietowych gdzie brakuje 
srodk6w n3 oswiat9, c10datki mieszkaniowe i 
inne cele. 

Zarzqd Miejski wy luchal informacji 
przedslawiciell firmy "Biprowod" przygo
towujqcej projekt oczyszczalni sciek6w. Po
informowano 0 zmianach jakie zostaly 
wprowadzonc do przygotowywanego pro
jeklu w zwlqzkll z sllgesliami przekazany
mi "Biprowodowi" podczas ostalniej sesji 
Rady Miejskiej. Prace projektowe maj'l za
koftczyc si~ zgodnie z umowq do koflca 
grudnia b.r. 

Zarzqd Miejski na spolkaniu z radcami 
prawnymi om6wil sposoby rozwiqzan praw
nych dotycz'lcych zagospodarowania terenu 
bylej J.W. w Chrcynnie. Przygotowano trzy 
warianty rozwiqzafl prawnych ktorc zoslan'l 
przedstawione do OCCIlY radnym na najblii
szej sesji rady. 

Czwarte posiedzenie Zarzqdu Miejskle
go poswi~cone zostalo sprawie finansowa
Ilia dzialalnosci sportowej w gminie. Wobec 
trudnosci finarlsowych gminy Zarzqd zasta
na\Via! siC; nad nowymi sposobami finanso
\Vega wspierania klllb6w sportowych. Posta
110wiono zorganizowac spotlwnie z preze
sami klub6w sportowych oraz osobami kto· 
re zwi'lzane Sq zc sportem masowym w celu 
wypracowania i przyjt;:cia nowego systemu 
pracy j finansowania. 

WYNOTOWAt S.W. 

Pogo1QWi~ GaZOWt 
tel.69J··22·22 

INFORM'A OR
 
MIEJSKI 

,comisariat PoUci; 
feL997, Nasjelsk'6~H~22 07, 691-23,77 

'Ochotnicza Strai Poiarna 
tel. 998, Nasielsk 691-22-88 

Pogotowie Rat..-nkowe 
t I. 999,-Nasielsk 69~~09·99 

ogotowle EnergetyCZDe.Nasielsl< 
tel. 691-24-21
 

'(pq goelz.15.00 PtoiJsk - tel. 662-26~45)
 

Pogotowfe Wodoclqgows'Nasielsk 
tel. 6'.9] -24·96 

Pogotowie Ratuhkowe 
. I 

!Vi'ai 'Zanloulatorium dyzuruje 'cal9dClbowo 
w budyilku Priychodni przyul. Sportciwej w 

Nasidsku. 

Stacja Opielti - Centrum 
PielQgniarslwa Rodzinnego "Caritas" 
Diecezji Pfockiej 

"INTERNET 
ASPRAWANASIELSD" 

Urz'ld Miejski w Nasielsku w mijoliiszym czasic pJunuje 'Lworzenie swojejstro
ny internetowej I d.z i((ki kt6rej' nasZa gmi 11 a dol<,!czylubsr do grona ponad 200'grnin 
wojew6dzt.wa mazowieckieg<l (na325 g1l'lln maZ'owiec),<ich),kt6rep'Osiadai'l SW'O

;1\ stron~ WVlW.' Clicielibysmy. by naszaSlrona .zaV/jerala illforrnacje l1le tylkoo 
gminie i Ul'Z«(d?;i,e,t~alC takze 0 wszystkich ciel{awych rzeczach diiejqcycl1 si¢u 
nas. Naszyrn p-\;agnieniem jest t6wnie:i, by W l'amoch strony Urzt:du Miejskiego 
mogly silt tak2:e"pnizentmvacnasielskie finny, instytucjc; szkoty, dziaJaj<\ce Iowa· 
,rzystwa ciy stowarzyszenia. Rozwazanajest takiemoiliwosc sn-l7orzenia bazy da· 

,nych onaszych firmach,~ , 
JesIi,znaIaz.lyby sj~'w.llaszej gIDinieosooy ch~tnedo wsp6tprdcy w zakresie two

rzenia stronyiriternetow-cj,jal\r6wniei zaprezento, ania$i~ na strom, zapraszainy 
do kontaktu z Urt,qdem Miejskim w Nasielsku (pok6j nr 15, tel. 69-12-574). . 

MAREK MALUCHNIK 
URZJ\D MIEJSKI W N~SrE4SKU 

Gabhlct zabiegowy w "Starej Plcbanii", 

ul. ZWirki i Wigury 5 

tel. 693-14-28. czynny jest 00 poniedzial 'n 

dO piqtku w godz; 7.30-1Q,Q9". 
Wsoboty; riiedziiM i S\v1trta -czynny iest 

w god,,;. 8.00·10.00i 1.6.00-18.QO 

il'elekomunikacja Polska 
Hozm6wnica T P SA czyTllla jest w dni po

wszednj~ i w praeujq~e soboty wgodz. 7.00
21.00. W woloe soboly VI god-z. 8.00-14.00. 

W nicdziele. wgQdz. 9,00-11.00. 

Poezta Po'ska 
Urz.a.dPocztQ'J.'YNasieJsk-l czynnyjest wdni 

powszednie iy.r pracuJ4cc sObgty.w godz.-8.00· 

J8.00. W s(lboty w goelz, 8.00-1.3.00. W'nie

dziele urzqd poczlowy. jeg,nieczynny, 



1. Straz przypomina. 
Rozpocz~eie sezonu grzewezego stwarza 

nowe zagroicnia poiarowe. Nalezy zacho
wac szczegolnCl ostroinose przy poslugiwu
niu si~ otwartym ogniem (zapalki, papiero
sy). Wszelkie urz'ldzenia grzewcze (w~glowe, 

guzowe, lejowe, elckLryczne) winny bye 
sprawdzone i w razie potrzeby naprawionc (i 
10 przez specjalist6w). Instalacja c1eklryczna 
winna bye dostosowana do poboru moey (a 
bezpieczniki winny bye oryginaJne). Niepra
wid!oW8, niezgodna zinstrukcj'l eksploatacja 
tyell urz'ldzen stwarza zagrozcnie dla zycia i 
mienia naszego i os6b drugieh. 

2. Wodocj~gi. 
Zostal odebrany i wl1!czony do eksploala

cji wodociClg we wsi Morgi. Budow~ prowa
dzilo PrLedsic;biorslwo Inslalacyjno-Budow
lane TRUSZKOWSKI z Nasielska. Do 42 go
podarstw domowych poplynie woda iecill 0 

dlugosci 2843m. Dlugosc przylqCzy wynosi 
1034m. 

30 listopada przewidziany jest odbi6r Sta
cji Uzdatniania Wody w Cieksynie. Wykonaw
eij tei inwestycji jest Zaklad Obslugi Budow
nicLwa i Inwestycji z Sierpca reprezentowa
ny przez p. Janusza Sekulskiego. Przypomi
namy, i.e woda z tego uj~cia pop!ynie docelo
wo do 12 wsi. 

3. Szkoty i przedszkola. 
Kontynuowana jest rozbudowa Szkoly Pod

stawowcj przy ul: Kosciuszki. Aktualnie wy
konywany jest strop nad szatniq. Pracc wyko
nuje przedsi~biorstwo p. Truszkowskiego. 

firma p. Truszkowsldego budowala szat
ni<;: i sanitarialy w Szkole Podstawowej w 
Popowie. fnwestycja La zostala zakonczona i 
zg!oszona do odbioru. 

Rozpocz~la si~ procedura przetargowa na 
wykonanie modernizacji kOllowni i wymian~ 

instalacji centralnego ogrzewania w Zcspole 
Szk6i 111" 2 w Piescirogach. Zakonczenie lej 
inwcslycji przewidziane jest na koniee grud
nia 20011'. 

W Iym rniesiqclI winny bye zakonczone 
prace zabezpieczajqce dostawc; ciepla dIu 
przedszkola poprzcz nowoezesny wt;ze! korn
paklowy. Aktualnie ciepla woda ogrzewajqca 
przedszkole plynie poprzez prowizoryczny 
w«ze! cicplny. Obecnic placowka ta rna ju:i: 
podpisan'lllmow~ na dostaw<; ciepla bezpo
srednio z dostawcq j bczposrednio z nim roz
Iicza si<; Zll pobram! energif<. 

Prlcwiduje si~; 7e jeszcze w lym roku zosta
nq zakonczone prace przy rozbudo\\~e obiektu 
Zcspolu Szk61 nr 1 w Nasielsku. Aktualnjc s'_ 
one prowadzone w blol·al :i:ywieniowym. 

4.Drogi. 
Sp61dzielnia Rob6t BudowIano - Drogo

wyeh z Tluszcza wykonuje nawierzchni<; as
fallowq na iSlniejqcej drodze i;wirowej w Do
brej Woli. Dlugosc modernizowanego odc', 
ka wynosi 1283,5m. 

Ta 5ama firma dokoftczy asfaltowanie dro
gi Lelewo - Cieksyn. Dlugosc odcinka, jaki 
pozosta! do pokrycia nawierzchniq bitumicz
nq wynosi 726m. 

lnformowaliSmy 0 pracach modernizacyj
nych na drodze wojew6dzkiej Nasielsk - Przy
borowiec. Milo nam donicSc, ie pokrylO juz 
a:;faJtcm 0 tatni odcinek bruku na lej drodze 
w miejscowosci Karolinowo. Droga la miala 
bye lTIodernizowana r6wniei od strony a
sicl ka. Przygotowane Sq jui plany. Brakuje 
iednak pieniedzy. 

Poszerzany byl kolejny oclcinek drogi po

roku poszerLono ill IV miejscowosciach Ce
giclnia Psucka i Psucin. Do poszerzenia po
zostalo jeszeze ok. 4 km. 

5. Straz w Cieksynie. 
Budynek traznicy w Cicksynie jest jui 

zadaszony. Gmina zabezpieczyla materialy. a 
jednostka OSP Cieksyn zabezpieczyla wyko
nawstwo. Zarzqd lej jcdnostki zadeklarowal, 
i. posadzki. Lynki i instalacje elektryczne 
wykonaj'l strainey we wlasnym zakresie. 

6. Forum Wspotpracy 
Gminnej. 

W poprzednim numerze "Zycia Nasielska" 
informowulislllY 0 cennej inicjatywie naszych 
wladz samorz'ldowych zapraszaj<!cych spole
czeflstwo do dzialania rnaj<jccgo na eelu wy
pri:lcowflnie stralegii rozwoju naszej gminy 
oraz do solidarnego rozwi'lzywania iSlniej'l
yeh i paJ<lcych problem6w - do stworzenia 

gminnego forum diaJogu. 25 Iislopada odby
10 si~ pierwsze spotkanie w lej sprawie. Wi~
cej 0 Forum mo:i:emy przeczytac w arLykllle 
Marka Maluchnika - "Ozialajmy razcm". 

wiatowej Nasiclsk - Pomieeh6wek. lyro 

Budowa strainicy wCieksynie. Wchwili obecnej jest jut zadaszony. 

OFERTA DLA MIASTA - SZANSA DLA WSI
 
Gospoclarstwa agroLllrystyczne wrosly jllz 

w pejza:i: polskicj wsi. Co prawda nie w na
szej gminie. W lej dziedzinie dopiero raczku
jemy, mamy ieh zaledwic dwa. Jedno gospo
darslwo od niedawna funkcionuje w Nunie, 
a dmgie, w Popowic Poludnie. zainauguro
walo SWq dzjalalnosc 13 pazdziernjka bici.q
cego roku. Prowaclz't je panstwo Ewa i Ma
rek R6iaitscy. 

Otwarcie nowcgo gospodarstwa agrotury
slycznego Pililstwa R6:i:anskich zbieglo si~ z 
rozpocz~cielll dzialaln Sci prtez Towarzystwo 
Spoleczno - Gospodarcze z siedzibq w Na
sielsku. Powslalo ono z inicjatywy l'adnych 

owiatowych Marka Gerasi 'a i Bogdana 
Ruszkowskicgo. 

Stowarzyszenic 10 chce pobudzac dzialal
nose gospodarcz'l. a aktywnoSci polecznej 
dostrzega szan f; poprawy warunk6w zycia 
spo!ccznosci lokalnej. Jesl otwartc dla wszyst
kich, niezalcinie od ich poglqd6w polilycz
nych. Cz.Ionkow i sympatyk6w Stowarzyszc
nia rna lllczyc jedynie ch~c wsp61nego dziala
nia dla dobra miaSla i groiny. W dzialaniu tym 
chC4 bye partnerami dla samorzqd6w wszyst
kieh szczebli oraz dla administracji rl.'ldowej. 

Wsp61na inauguracja dzialalnosci obydwu 
podmiot6w nie byla przypadkowa. To wlasnie 
byl przyklad dzialalnosci Stowarzyszenia na 
rzecz aktywizacji wsi. Przy wei'll wzrastajq
cym bezro oeiu istnieje pilna potrzeba poszu
kiwania nowych miejsc pracy. Dotyczy to nie • 



DZIAt.AJMY
 
RAZEM!
 

W sierpniu i we wrzesniu br. 20sta1 v..'Y' 
stosowany do firm i instytucji dzialaj<l.
cych na terenie gminy Nasielsk apel 0 roz
waienie moiliwoki udzialu tych wszyst
kich, kt6rym lezy na sercu dobro i jak 
najlepiej pojrnowanyinteres naszej Iokal
nej wspolnoty, w planowanych dziata
niach zmierzaj&cych do wyPracowania 
wspolnej strategii proJ11ocji i rozwoju 
Nasielska, a w efekcie do wypromowania 
i poprawy wizerunku Nasielska. Istotne 
jest spostrzezenie, ii wsponmiane dziala
nia nie mogq bye prowadzone tylko i wy
lqcznie przez wfadze lokalne. Konieczny 
wydaje si~ ud.ziat i wsparcie wszystkim 
srodowisk nasielskich, gdyz rylko wsp61
ne starania mogq przyniesc spodziewane 
efekty i korzysci. Jednocze.snie wskazac 
nalezy, iz udzial przedstawicieli fi.rm, in
stytucji i srodowisk dziatajqcych na tere
nie naszej gminy pozwoli na wykreowa
nie prawdziwyeh IideI'6w lokalnej aktyw
nosci gospodarczej i spolecznej, kt6rzy za
wsze b~dq gotowi i otwarci na pomoe. 

Stqd tei wtadze lokalne Nasielska pod
j~ly starania w celu utworzenia Forum 
Wsp61pracy Gminnej. Wsponmiane Fo
rum stanowiioby stalq, zorganizowanq 
struktur~, br;dClCq reprezentacj<\ miesz
kaiIc6w naszej gminy, sektora przedsi~
biorc6w oraz instytucji dzialajqcych na 
terenie gminy. 

Powstanie Forum Wsp61pracy Gmin
nej to niewCjlpliwie duze wyzwanie, z kt6
rym ehcemy si~ wszyscy zmien:yc. Nie
mniej jednak wydaje si~, iz jest to dobry 
pomysl na aktywizacjl( carego nasi lskie
go srodowiska, kt61'y moie zaowocowac 
r6inorodnymi inicjatywami, a tak-ie 1'oz
wojem w wieJu dziedzinach spolecznych. 
Pragniemy wsp61nie podjqc dzialania 
zmierzajqce w kierunku rozwoju przed
sil(biorczosci, promowania naszycb osi1}
gnil(c ua szerszym polu, aktywnego za
znaczenia swojej obecnosci na Mazow
szu i w kraju, stworzenia warunkow do 
rozwoju kultury, sportu, aktywnosci mto
dziezy. Cheemy r6wniez, by cztonkowie 
Forum - jako reprezentacja mieszkculcow 
gminy - mogli uczestniczyc w tworzeniu 
podstaw strategii rozwoju Nasielska. Po 
prostu - chcemy miee pomysl na nasz.':1 
gminl(. 

W zwiqzku z tylll pragnl( zaprosiC 
wszystkich zainteresowanych uczestnic
twem w Forum Wsp6lpracy Gminnej do 
udziatu w kolejnym spotkaniu, jakie od
b~dzie si vniebawem (planowany termin 
- koniec listopada br.). 0 terminie spo
tkania zostan<\ Panstwo poinformowani 
ogloszeniami w Urzedzie Miejskim w Na
sielsku. J ednoczesnie wsze1kich informa
cji na tcrnat udziatu w Forwn Wspolpra
cy Gminnej, jak r6wniei moiliwosci po
mocy dla przedsiebiorcow, ze strony 
Urzedu Miejskiego udziela Pan Marek 
Maluchnik, pok6j nT 15 (I pietro) 
tel. 69-12-574. 

MAREK MALUCHNIK 

tylleo rniasta, ale i wsi. Panuje po\Vszechnc 
pt-zekonanie, ie wies utrzymuje si~ z produk
cji rolnej Polska IVies moie wyprodukowac 
duzo wit;:cej niz obecnie produJwje, ale juz elzis 
sc! ldopoty ze zbytem. Tyrnczasem wid rna do 
zaoferowania cos wit;ccj niz tylko rrodukcj~ 

rolnq. Stqd wziql sl~ pomysl na agrotUJystyk~. 

Agroturystyka'nie jest weale pornyslem no
wym ani pomyslem ezyslo polskim. Zaeh6d 
juz. dawno stosuje t~ form~ rekrcacji i turysty
!d. U nas tei powszechnym do niedawna spo
sobem sp~dzania wakaeji byl wyjazd do rodzi
ny na wies. Obecnie coraz mniej os6b ma ro
dzin~ na wsi. Nie kazdego zas stae na zakup 
dziaJki i pobudowanie daezy. Nie kazdy tei 
moze sobie pozwolic na wezasy w osrodkach 
wypoczyllkowych c.zy to krajowych, cry zagra
nicznyeh. Stqd pomysl na agroturystyky - wy
poczynek w ciszy, spokoju, wsr6d zieleni, z 
doslypem do swiezych produklO\V zywlloscio
wyell. Zalellego rodzaju wypoezynku mozna 
byloby wymieniac jeszcze bardzo dllzo. 

<lSza gmina rna dobre warunki do roz
wijalua agroturystyki. Nie dotyezy to lylko 
terenow polozonyeh nad Wkr,!. Przykladem 
jest ehociaiby gospodarstwo panstwa Rozar.
skich z Popowa. Wkr6tce planuje si~ olwar
eic kolcjnych gOSpOd,HStw agroturyslycz-

WOCIEKIWANIU NA NIESIClfSCIE 
dokonczenie Z8 sfr. 1 

Wszf/dzie fezq smiecf 
ne sprawid. Tu tei. przyehocizq wagarowicze, aby pobrat zyciowc nauki. Niekiedy bawi"" si<; IV 

tyeh miejsc(leh male dzieci nieswiadome niebezpieezellstw, jakie na oie czyhaj'l. A przeciei 
pot~znego komina w mleezarni nie podtrzymuj11 jui stalowe odci'lgi i w kazdej chwili maze 
on Il.Ill'lC. Pokradziono zcliwne przykrycia z gl~bok.ich studzicnek kanalizacyjnych, stropy i 
sciany gro'lq zawaleniem. Teren jest nieogrodzony. Beak chociai:by skromnej tabliez!d ostrze
gajqcej przcc1 niebezpieczenslwem. ezy jedllak potrzeba <1i; 0 

nych. Najwainiejsza rzcezq w chwili obec
Ilcj jest przystosowanie ieh do tej roli (trze
ba liczyc sil< z pewnymi koszlami), a nastt:p
nie promoeja. I tu jest pole do popisu dla 
Nasielskiego Towarzystwa Spoleczno - Go
podarczego. TowarzysLwo to, jak napisalem 
wczesniej, aktywnosc gospodarcz'l ehee po
budzac Lakic \II miescic. 

Na uroczystosc inauguracji dzialalnosci 
Towarzyslwa Spoleczno - Gospodarczego i 
gospodarstwa agroturystycznego panstwa Ro
zanskieh przybylo do Popowa wielu goSti, 
Obecni byli m.in. pose! p. Zbigniew Wita
szck (,Samoobrona), dyrektor Osrodka 00
radztwa Rolniczego w Warszawie p. Hanna 
Fadecka-Galicz, kierownik Powiatowego Cen
trum Doradztwa Rolniezego p. Maria Gar
bowska. Dla przybylyell przygotowano szercg 
atrakeji. Bylo ognisko, pieezone ziemniaki, 
kielbasld, bigos. Dui'l atrakcjq byly przejaidz
ki po Jesnyeh drozkaeh bryezk,! zaprz<;iollq 
w dwa dorodne konie. Produkty do przygoto
wania POczl(stunku poehodzily z gospodar
stwa panstwa R6zanskieh oraz z ekologiez
n~'ch zaldad6w prodllkuj!\cych zdrOWq iyw
nose 'Z naszej grniny i z Winnicy, j by!y prze
kuzane w fomlie sponsoringu. 

AZ. 
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PIJANI NA DRODZE 
11.10. na ulicy Kilinskiego w Nasielsku za

trzymany zostal do kontroJi drogowej, kieruj'l
cy rowerem Damian S. Slwierdzono u niego 1,2 
promila alkoholu w wydychanym powielrzu. 

19.10. w Nasiclsku, Norbert K kierowal" Fia
tern 126p" b~d'1c w stanie nietrzezwoSci. Ba
danie alkomatem wykazalo 1,20 promila aI
koholu we krwi kierowcy. 

25.10. w Pniewie Adam M. kierowal " Fia
tem 126p"maj1\c we krwi 1,96 promila alko
holu. 

R6wniez tego dnia na uliey Koscielnej u 
zatrzymanego do kontroli drogowej Witolda 
r. kt6ry kierowa! " Polonezem " stwierdzono 
2,04 promila alkoholu. 

KRADZIEZE 
to.l O. w Studziankach dw6eh nieznanych 

ml;zczyzn dokonalo napasci na idqcq drog'! 
Agnieszk~ Z, i skradlo jej torebk~ zawierajq

C'l telefon kom6rkowy, pieni'ldze i dokumen
ty. Straty materjalne oszaeownno na 560 zl. 

Noe,! z 11 na 12.10. dokonano wlamania 
do sklepu z odziezq uzy\\'an'l znajduj'leego 
si~ przy ulicy Mlynarskiej. W wyniku podj~
tych przez poliej~ dzia!an odzyskano cz~sc 

skradzionych neezy i ustalono jednego ze 
sprawc6w kradziezy- jest nim Damian P. z No.
sielska .1hvai'l poszukiwania jego wsp6lnika. 

15.10. w Lubominku nieznani sprawcy 
skradli 52 sadzonki lui wartosci 520 zl. na 
szkod~ Macieja K. 

15.10 na iwirowisku w Cegielni Psuckiej 
natrafiono na szcz'ltki ludzkie z okresu Uwoj
ny swiatowej. Pozostalosci te zo5taly przenie
sione na nasielskj cmentarz na koszt gminy. 

Nocq 21 na 22.10.nieznani sprawcy doko
nali wlamania do pomieszczen biurowych za
klaclu " Instal" w Siennicy. Skradzione ZO° 

staly komputer i monitor oraz telefon OI'lCl
nej wartosci 2400 zl. 

22,10. z budowy Domu pamocy Spolecz· 
!lei pr.lY uL Kosciuszld nieznani sprawcy skra· 
dli glazur~ i terakotywarlosci 600 zl na szko
de; ciecl1anowskiej firmy wykonujqcej tu ra
bOly budowlane. 

23.10. w Jackowie w posesji Andrzeja O. 
znaleziono zwloki Ryszarda S. kt6ry zmarl na 
w5kutek niewydoinosci kr'lzenia. 

29.10. z parl<ingu przy zakladzie "Instal" 
w Sienniey nieznany sprawca skradl samo
ch6d "Ford Sierra" na szkodt2Ada01a W. war
tOSci 6000 zl. Rozszabl'owany samoch6d po
zbawiony k61 akulllulatora zoSlal porzucony 
przez zlodziei w lesie w D~binkach. 

1.11. dokanano wlamania do sklepu spo
zywczego w Zabiczynie sl<fld nieznani spraw
cy skradli papierosy, alkohol, slodycze ol'lcz
nej wartosci 3400 zl. 

W.M. 
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Tytul ten uzasadniony jest obrazkami, ja

Ide moiemy z30bserwowae na naszych uti
cacho 0 bezpieczenstwie w ruchu drogowym 
pisalem wielokrotnie. Apelowalem 0 rozsqdek 
i rozwaglf. Wydaje sil;, ze wszystko to traHa w 
pr6inil;. A srodki masowego przekazu wci'lz 
infarmujq 0 rozgrywajqcych si~ na drogach 
tragediach. A najwi~cej ginie pieszych i ro
werzyst6w. Sytuacja ta ulega gwaltownemu 
pogarszeniu w okresie jesieni. 

Gdy dojdzie juz do nieszczl(scia, najcz~
sciej win'l za jego spowodowanie obarczamy 
kierowc6w. Zawsze bowiem mozna powie
e1ziee, ze nie zaehowali nalezytej ostroZ:nosci, 
i.e nie byli dose przewidujfjey itd. Piesi ezy 
rowerzysci 54 slabsz,," stron'l w tym "spolka
niu" na drodze. Oni w wil(kszosd bl(dE! oHa
rami i oni w pielwszym rZl(dzie, w imi~ wla
snego dobrze pojl;tego intere5U, winni bard.ziej 
dbac 0 swoje bezpieezeflstwo. J tei powinni 
bye bardziej przewiduj'ley. A i tak hisloria 
pokazuje, ie wszystkich sytuacji przewidziec 
nie potrafimy i wypadkom bardzo CZl(sto ule
gaj'l osoby hardzo ostroine. Dlatego zadbaj
my 0 wlasne bezpieezeiJ.stwo. 

Szczeg61ny apel kierujemy do rodzic6w. 
Zaopatrzmy llasze dzieci w elementy odbla
skowe. Mog'1 to bye wisiorki, naklejki na 
odziezy i butaell, ozdoby. Samochody i IllOtO
eykle maj'l swiatla, ale osoby, zwlaszcza w 
szarych ubraniach, S'l slabo widoczne nawet 
w swietle najlepszych reflektorOw. Kierowca 
zas dostrzega je najczl(sciej W ostatniej chwi
ii, kiedy na hamowanie jest juz za pozno. 

Piesi poza miastem winni poruszac si~ 

lewq stronq drogi. Jezdnia przeznaczona jest 
din pojazdow, dlatego tei, gdy widzimy nad· 
jeidzajqcy samoch6d winnismy USUll<jC si~ 

na poboeze, j lo iak najdalej. Bye moze w 
tym samym ezasie ze strony przeeiwnej b~. 

Niebezplecznie jest na uticach Naslelska. tie jest tei ze znajomo$ciq przepis6w ruchu drogowego. 

dzie nadjeidial drugi samoch6d i mijac si~ 

bl;d!\ na na5zej "wysokosci". Jeszcze gorzej 
b~dzie po zmroku, kiedy to kierowcy, wza· 
jemnie si~ oslepiajqc, przez ulamek sekundy 
prawie nic nie widz'l. Szczeg61nq uwag~ na
lezy zachowac na drogach 0 w'lskich jezd
niach. Mijajqcy sit; kierowcy CZt;sto jednym 
kalem zjeidzaj'l na poboeze. 

Podstawow'l uwagq dla l'owerzyst6w jest 
10, ie swoje pojazdy winni 'wyposaiyc w od
powiednie swiatla i elementy odblaskowe. 
Po zrnroku swiat/a (biale z prwdu, czerwo

ne z tylu) s'l konieczne!!! I pamiittajmy 
poruszamy sil; praw,! stron" drogi (zauwa
iylisrny, ze wiele os6b 0 tym zapomina)!!! 
Pami~tajmy tez, ie w czasie mgly, miawki j 

deszczu niebezpieczeilstwo na drodze jesl 
jeslcze wiyksze. 

Jesieni'l i zim,! niebezpiecznie jest na dro
gach w dni sloneczne. Sionee, wl(drujijc ni
sko nad horyzontem, skutecznie oslepia kie· 
rowc6w. Pami~taimy 0 lym wchodzqc na jezd
nil(. I to nawet na pasach. 

AZ. 



•STRAZACY ZIAtAN 
Wyglqda oa to, ie najwainiejszymi 050

bami w gminie sq straiacy, 0 nich bowiem 
najcz~sciej piszemy na lamaeh naszej gazet
ki. Na szez~scie nie S'l to zazwyezaj infor
macjc dotyezqee ich dzialan przy wypelnia
niu zadari Slalulowych czyli nie Sq to spra
wozdania z akeji gasniezyeh ezy ratunko
wych. Tego typu akcji wprawdzie nie braku
je. S'l one prowadzone sprawnie i fachowo. 
Aby jednak tak bylo, strai.acy muszCi si~ do 
wypelniania swych zadan siarannie przygo
towac, musz'l tei przygotowac spoleczen
stwo do wsp61pracy z ratownikami w wypad
ku zagroien nadi';wyczajnych. 

Na spraw~ szcroko poj~tej profilaktyki w 
tej dziedzinie kladzie szczeg61ny nadsk p. 
Zbigniew ZaraJlsld - komendant gminny 
Ochotniczych Strazy Poiarnych. Zabiega on 
o nalciyte wyposaienie podleglych mu jed
nostek, szkolenie straiak6w i przygotowanie 
spolec.zenstwa do prawidlowego zachowania 
si<; w chwili zaistnienia niespodziewanych 
zdarzen losowych. 

W poprzednim numerze "Zycia Nasielska" 
informowalismy 0 kursie dla czlonkow OSP, 
jaki byl prowadzony na tercnie Zespolu Szk61 
Zawodowych prL.y ul. Lipowej z zakresu ra

townictwa medycznego. Kurs ten zostal za
konczony egzaminem. Uprawnienia ratowni
ka otrzymalo 11 os6b. Ratownik Tadeusz 
Kurnicki zostal wyr6illiony nagrod'l Prczesa 
Zarz'ldu Gl6wnego ZOSP. Nagrodq tij jest 
walizka ratownika medycznego. 

Mamy wililC na terenie gminy 11 ratowni
k6w medycznych. Przygotowani Sq do reali
zacj i zadan. z tego zak resu pod wzgl~dem teo
retycznym i praklyeznym. Dobrze byloby, 
gdyby wszyscy mieli waJizki raiownicze, oni 
bowiem mogq bye najszybciej w miejscu wy
padku i jako pierwsi podji'jc dzialania ratun
kowe. Dobrze byloby tei., aby ratownicy 
mieli moiliwos{; doskonalenia swych umie
j~tnosci. Komendant Zbigniew Zaranski 
uwaia, i.e mogliby okresowo, chociaiby w 
formic wolontariatu. pelnic dyzury w pogo
towiu ratunkowym. Wszystkim nam wyszlo
by to na zdrowie. 

W ramach przygotowania spoleczenstwa 
do prawidlowego reagowania w \\'Ypadkll Zil

istnicnia nieprzcwidzianych zdarzer't 10so
wych przeprowadzono na terenie Szkoly Pod
stawowej przy ul. Kokiuszki szkolenie w for
mic cwiczen. Wzi~la w nim udzial kadra kie
rownicza szkoly, nauczyciele, personel po

mocniczy i dzieci. Byly 10 tzw. cwiczenia pla
nowe, ale ich potrL.eba v.'Ynikala lakZc z tego, 
ie w chwili obecnej trwa rozbudowa szkoly. 

Cwiczeniami - szkoleniem kierowala dy
rektor szkoly p. Ag.nieszka Mackiewicz przy 
wsp6tudziale aspiranta Mal"iusza W';/SZYll
skiego z Powiatowej Komendy Pallstwowej 
Slraz)' Pozarnej j p. Zbigniewa Zarallskie
go komendantll gminnego OSp. W zaloie
niach ewiczen przyj~to, ic w zwiqzku z pro
wadzonymi pracami budowlanymi wyslqpi 
zagroienie spowodowane namszeniem kon
strukcji budynku. Pani Dyrektor podj~la 

decyzjr;; 0 ewakuacji dzieci i os6b obecnych 
z budynku. 

Ewakuacja zostala przeprowadzona bar
dzo sprawnie (mimo, i.e drogi ewakuacyjne 
nie spelniajq wszystkich wymog6w bezpie
c7.enslwa i dodatkowo gl6wne wejscie jest 
nieczynne z pOWOdll budowy). Duia w tym 
zas!uga kadry kierowniczej szkoly, nauczycieli 
i samych dzieci, ktore prawidlowo wykony
waly polecenja swych opiekun6w. Na wypa
dek prawdziwej ewakuacji przewidziane s'! 
miejsca tymczasowego pobytu dzieci. 

Wynik szkolenia - cwiczell jest dobrq wia.
domosei,! dla rodzic6w. 

A2.. , 

NB OWNICZY ASIELSKI J SW J\ 
Od trzech lat przypominamy pewne fakty 

z historii naszego kosciofa parafialnego. Zwi'l
zane jest to z setn,! rocznic'l jego budowy, 
kt6ra prowadzona byla w latach 1899·1909. 

Dziesi~ciolecie jest stosunkowo krotkim 
okresem realizacji tak wielkiego zamierzenia, 
jakjm byla budowa potlilinej swiljtyni. ezas 
ten jest jednak bardzo dlugi w iycill kaidego 
czlowieka. 0 prawdziwoSci tych tez najlepiej, 
moim zdaniem, swiadczy to, ie wielu osobom, 
kt6re mialy sw6j udzial w zainicjowanill lego 
elziela nie byia dana moiliwosc uczeslnicze
nia w jego zakoflczeniu. Nie zawsze bowiem 
sicwca zbiera pIon. Tak bylo i w przypadku 
ks. Piolra Krasinskiego. 

To on rozpocz4,1 wielkic dzielo wznosze
nia naszego kosciola i jemu przysluguje tytul 
budowniezego nasielskiej swi'ltyni. Stwier
dzenia tego nie podwaia fakt, ie przez oslat
nie trzy lata jej budowy nie ON kierowal na
sz'l wsp61not'l parafialnij. 8 maja 1906 roku 
Bog powolal go do Wiecznosci. 

Ks. Piotr Krasinski urodzil si~ 22 lutego 
1833 roku we wsi Myszewo, w powiecie sier
peckim. Po UkollCzcnill szkoly w tllkowie 
(6wczesna gllbernia siedlecka) wst<\pil do Se
minarium Duchownego w Puttusku. Po otrzy
maniu swi~cen kaplaiiskich zoslal mianowa
ny v.':ikariuszem w Przasnyszu. Pracowal tam 
15 lat. W rokll 1873 wladze diecezji powie
rzyiy mu proboSiwo w Wyszogrodzie. Po 
osmiu latach gorliwej i wzorowej praey w tej 
parafii zostal clziekancm dekanatu plonskie

go. Obj'll jednoczesnie slanowisko probosz
cza w Plonsku. Po czterech latach zostal prze
niesiony na mnicj cksponowan'l plac6wk~do 
parafii Wieczfnja. Zmiana la spowodowana 
zostata wyraznym i.ijdaniem 6wczesnych 
wladz ~wieckich. Podkresla to jeden z bio
grafow ks. Krasinskiego. Odczytac to nalezy 
w ten spos6b, ie zbyt gorJiw3 praca kaplana 
nie bardzo podobala si~ zaborczym wladzom. 
Przejkie z Wieczfni do Nasielska nastqpilo 
w 1893 roku. 

Powierzenie ks. Piotrowi Krasinskiemu na
sielskiej parafii swiadczyfo niewqtpIhvte 0 za
ufaniu, jakim wfadze duchowne obdan..aly tego 
kaplana. Parafia potrzebowata dobrego dusz
pasterza i dobrego gospodarza. Jak czytamy w 
zapiskach z tego okresu, kosci61 w Nasielsku 
zbuclowa.ny jeszcze w 1444r pncz ks. Anclrze
ja, opata kanonik6w regularnych z Czerwin
ska, byl bardzo zrujnowany i chy1'lcy Sly ku 
upadkowi. Ksiqdz Proboszcz szybko zyskal 
sympati~ i zaufanie nasielskich parafian. I 
wsp61nie z nimi zaez'll budowac Dom Boiy 
na miar~ potrzeb parafii i na miar~ czasow. 

Pocz'ltkowo zamierzano zmodernizow3c 
i rozbudowac stary koki61. W tym ceIu jui 
w roku 1895 przygotowano odpowieclnie pia
ny. W roku 1896 plany te zatwierdzilo car
skie Ministerstwo Spraw Wewn~trznych. W 
roku 1897 zrezygnowano jednak z tych pla
now i postanowiono wybudowac nowy ko
sci6L Parafja poclj~fa olbrzyrni wysilek, bo 
rozmiar planowanej swi~tyni byl naprawd~ 

imponuj'lcy, a czasy wyjqtkowo ru dne. Ks. 
Piotr Krasi!'lski nie tylko organizowal prac~, 

zabiegal 0 zgromadzenie odpowicdnich fun· 
duszy, ale budow~ wspar! wlasnymi fundu· 
szami. Jemu tei przypadl Z3S2CZyt poloie
nja i poswi~ccnia w illlieniu wladz diecezji 
kamienia w~gielnego (9.IX1900r) oraz po
swi~cenia mur6w swi'ltyni (11.XIJ.1904r). 
Wspominajqc zaslugi ks. Pio(ra Krasiiiskie
go dla naszej parafii i calego koscio a ploc
kiego nie mozna nie wspomniec 0 najblii
:>zym jego wsp6lpracowniku ks. Francis2ku 
)agodzinskim, kt6ry dziclnic go w tej pracy 
wspicral. 

Nasielskie dokonania ks, Piotra Krasin
skiego zostaly wysoko ocenione przez wla
dze diecezji j powierzonych mu wiernych, 
W kor'tcowej cz~scj nekroJogu poswi~conc
mu jego pami~ci, a napisancmu przez ks. 
K. Targowskiego czytamy: ,,1)'OSZCZqC si<; 0 

chwal~ Bozq nie skflpit ks. Krasillski wla
snych fundusz6w na budow~ nowego domu 
Bozego, a majijc dzielnego pomocnika w 
osobie ks. Franciszka Jagodzil1skiego 
wzni6sl przepi~knq swiqtyni~, ktol"a moze 
bye chlub,! diecezji plockiej. Nie pozwolil 
mu Pan B6g doczekac wykonczenia tego 
domu Boiego - choroba powalila go na loze 
bolesci i wkr6tce Bog powolal go do Siebie. 
Oby przynajmniej tam wynagrodzilmu Naj
wyzszy za przykrosci, jakie nieraz dotykaly 
go na ziemi". 
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Swi~to Niepodlegfosci 
w Klubie Seniora 

Rodzinne zdjfjcie kJubowicz6w zNaslelska I Pomiech6wka 

Wspolne spiewanle. Kieruje nimi Jerzy R6ialskl i JanIna Patdcka-Ciuchta 

Po Jatach zapomnienia do kaJendarza waz
nych dla kazdego PoJaka dni wr6cila S\Vi~lO 
Nicpodleglosci. A tyeh lat z.apornnienia bylo 
bardzo duzo, bo ponad pii;cdziesi'lt. Wyroslo 
kilka pokoleil, ktore s owo niepodleglosc ko
jarzylo z zupelnie innym wydarzeniem. Para
doksem bylo to, ie wydarzenie to z niepodle
gloSci'l nie mialo nic wspolnego. 

Niewielu rnieszkanc6w naszej gminy pa· 
rnii;ta tei. ul'Oczystosci, Jakie byly organizo
wane dla uczczenia kolejnych rocznic odzy
skania niepodleglosci w okresie mi~dzywojen· 

nym. Dotyezy to taki.e czlonk6w nasielskie
go Klubu Seniora dzialaj~cego przy Miejsko 
- Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej. I 
chociai. wielu z nich urodzilo si~ przed 1939 
roldern, to historii uczyli si~ jUl- w Polsce Lu
dowej, kiedy to robiono wszystko, aby dzien 
11listopada nie by! dniem swiqtecznym i nie 
kojarzyt siy z odzyskaniern niepodleglosci. 

A jednak nasi eniorzy wiedzq jak czcit ten 
dzien i od poczqtku powstania KJubu obeho
dZq g bardzo uroezyscie. I bardzo radosnie. 
Nie rna w Iym nk dziwnego, 0 i sam dzien 11 
listopada 1918 roku, chociaz zimny i deszczo
wy byl jednak bardzo radosny. Z zapisk6w i 
przekaz6w ustnych wiemy, ze tego dnia na uti· 
ce naszego miasteczka wyJegti prawic wszyscy 
mie zkal1cy. Spie vano piesni ipia enki, tanczo
no, calowano si~, obdarowy"vano si~ kwiatami, 
strzclano na wiwat. Miasto byto udekorowane, 
wsz€;!dzie biel i czerwicn sztandarow. Tak byJo j 

w innych miastach odradzaj'lcej si~ Polski. 
W tym roku na i scniorzy 83. rocznicl': od

zyskania nicpodleglosci uczclli dwukrotnie. 5 
listopada pojechali autokarem do Pomiech6w

a. ZoslaJi tam zaproszeni przez mjejscowy 
[(Iub eniora dzialajqcy przy Gminnyn OSrod
ku Kullury, Sporlu i Turystyki. Cclem spotka
nia byte wsp61ne uczczenie Sv..il<ta Niepoclle
glosci oraz integracja obydwu srodowisk. 

Uroczystosc byla przygotowana nicz\\''Ykle 
slarannie, a atmosfera na niej serdeczna ira
dosna. Delegacja scnior6w zlozyla kwiaty pod 
pomnikiem upami~tniaj'lcym tyeh, kt6rzy 
polegli w walkach 0 wolnos' Ojczyzny. W 
cz~sci artystycznej wystqpi1 zesp61 rodzinny 
" as Dwoj " Z Olwocka, Malgorzata i Ste
fan Trzaskowscy (rodzenslWo) zaspicwali sze
reg piesni legionowych i wojskowych zwi'l
zanych z 0 -resem walk 0 niepodleglosc. Wt6
rowala im cala saJa. 0 wydarzeniach zwiqza
nych Z lresciq piosenek m6wila p. Janina Pa
tocka - Ciuchta, byla dyrcktor GOI( w Po
miech6wku. Mirno zmiany miejsca pracy na
dal wsp61pracuje z pomiechowskimi seniora
mi i wspiera ich swymi pomyslami oraz arty
stycznymj umiej~tnosciami. 

Wsp6lnc spiewy i lance trwaly jeszcze bar
dzo dlugo. PrzygfY\val do nich wspomniany 

zesp61 z Olwocka i muzyk z nasielskiego Kill
bu p, Jerzy R6ialski. Bawiono si~ wspanialc. 
Gospodarze zadbaJi tei 0 slra\V~ dla ciala. Ka
napki. 'alatki. ciasta przygolowane przez s, 
mych kJub wicz6w makowaly wysmienicie. 

Drugie swiCjteczne spotkanic odbyli nasi 
seniorzy w srodl< 71islopada w wi snym gro
nie w nasielskim Centrum Pomocy Spoleez
nej. Jego gospodarzami byJi: p. Danula Gry
maszewska (sprav.ry bytowe) i p. Jerzy R6inl
ski (tresci merytoryczne, ll1uzyka). Przy her
balce rozmawiano 0 wydarzeniach, k!ore mia
ly zwi<jZek z oclzyskaniem przez Polsk~ nie
podleglosci w roku 1918, 0 ludziaeh, klorzy 
przyczynili si~ do odrodzenia sj~ i lImocnie
nia patlstwa polskiego. M6wiono tez 0 kolej· 
nych tnldnyeh latach, jakich nie brakowaJo 
w naszej historii. A ie w lakich chwilaeh iol
nierzom zawsze towarzyszyla pioscnka, \Vi~c 

i na tym potkaniu nie moglo jej zabraknqc. 
Czlonkowie Klubu I bi~ i umiej'l spiewac. 
Pokaz.aJi to i tym razcm. Bylo patriotycznic, 
rodzinnie i wesolo. 

A1.. 

" plywa szybko zycie, jal< potok plynie 
ezas. Za dzien, za rok, za chwil€;! razem nie 
b~dzie nas". Slowami lej piosenki koncz'l 
najcz~sciej swe spolkania czlonkowie Klu
bu Seniora. 7 listopada nabraly one specjal
nego sensll. Thi po spotkanill odeszla do 
Wiecznosci p. Janina Karol3k, jedna z mlod
5zych czlonkin Klubu. Brala ona udzial w 
obydwu lislopadowych uroczystosciach. Jej 
i.yciowa radosc udzjclala si~ innym, Nikt nie 
spodziewal sif(, ie jest to Jej ostatnie spotka
nie, ie to wlasnie Jq i do tego lak szybko B6g 
zabierze z tego swiata. W Klubie Seniora 
bl<dzic Jei brakowalo. H.odzinie Zmarlej sl la
damy wyrazy WSpolcZllcia. 0 
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muzyce, kt6rq gra

2001 HOK EM
 
Gdyby w naszym midcie zyl srednio

wieczny kronikarz na pewno ten rok 
m6g1by nazwac rokiem Heyday. Ten ze
spot rockowy, ktory powstal w marcu 
b.r., to chyba najbardziej obiecuj'lca gru
pa jaka do tej pory pojawila si~ w na
szym miasteczku. 

Sktld taki wniosek? Pierwszy kOl1cert 
zagrali w oasielskim kinie 31 marca. 
Wtedy jeszcze nie mieli nazwy idose 
skromny repertuar (0 ile pami~tam 3 
utwory) i 3 osobowy sklad (Daniel Za
krzewski - gitara, Michal Lewandow
ski - bas, Pawel Zakrzewski - perku
sja). 13 maja na kolejnym koncercie, 
juijako Heyday, zagrali w 5 osobowym 
skladzje, do zespolu doltlczyl wokali
sta Piotr W6jcik goscinnie zagral Ra
fat Kaminski - gitara - ad tamtej pory 
si~ zacz~lo. 

Wczerwcu zesp61 zdobyl nagrod~ pu
blicznosci na przeglqdzie "Cegla" orga
nizowanym przez Miejski Dom Kultury Nie b~d~ pisa! 0 

w Legionowie, a w pazdzierniku oa pr-ze j<j, poniewai kaidy kto interesuje si~ 

glqdzie zespot6'w rockowych "Garai" w nasielskll scenkq rockowCl zna dosko
Ciechanowie grupa zaj~la 1 miejsce. nale ich repertuar. Tych, kt6rzy nie sty

Obecnie zesp61 przygotowuje si~ do szeli jeszcze zespolu Heyday i tych, 
nagrania swojego pierwszego demo. kt6rzy ten zesp6t dobrze znajCj, zapra

szam na Mikolajkowy Koncert Rocko
wy, kt6ry odbedzie sie 6 grudnia. 
Oprocz Heyday wyst<jpi<j inne nasiel
skie zespoly oraz zaproszeni goscie. 
Szczeg61y na plakatach. 

MAT 
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Uwaga I• Planq smieci I•
 
Tworzywa sztuczne sq wielkim, choc jak 

si~ okazalo brzemiennym w skutki dla sro
dowiska osi'lgniftciem przemyslu chemiczne
go. Wyparly one'skuteeznie tradycyjnc su
rowce naturalne, takie jak drewno, metal i 
s2klo. Jeszcze palY lat iemu tworzywa sziucz
ne stanowily tylko 2% zawartosci naszych 
kubl6w. Obeenie ieh procentowy udzial 
wzraSla z kaidyrn rol<iem. A naleiy sobie 
zdawae spraw~, ie tworzywa sztuczne - ze 
wzgl~du na sw'l budow~ chemicZllll- nie ule
gai'l oaturalnernu rozkladowi, lecz pozosta
iii na haldach przez \vieki. 

Warto przypomniec, ie rozkfad op. plasti
kowej butelki po napaju chlodzqcyrn wykona
nej z politereftalanu etylcnu (PET), maZe trwac 
500 lat, a w czasie iej po\Volnego rozpadu do 
gleby przcnikajq toksycznc substancje. 

Rozpoczql si~ okres grzewczy. W domach 
ogrzewanych piecami opalanymi w glem spa
la i niemal wszyslko. Do pieca trafiajq r6z
nego rodzaju smieci, a duzyw nich udzial sia
nowi q tworzywa sztuczne. Odpady dornowe 
pa q si~ bardzo dobrze, jednak nie zdajemy 
sobie sprawy jak wiele groinych zanieczysz
czen, opr6cz okropncgo smrodu, dostajc silf 
do powietrza. 

}esli spa]amy smicci, odpady plastikowe i 
glllJ1owe, to w naszych piecach powstaj'l, a 
przez niewysokje kominy do naslYch ptuc tra
fiaj,! dziesi,!tki bardzo szlwdJiwych, drazniq
cych, a nawet powoduj'lcych chowby nowo
twoTOwe zwi'l7:ki chemicwe. 

j aibardziei rakotw6rcze to DIOKSYNY I 
FUHANY. 

Spalajqc 1 l<g odpad6w z polichlorku wi
nylt PCW (butelki, folie, skaj, izolacje prze
wod6w elektrycznych, 'wyk1adziny podlogo
\ve) wytwarzamy 280 Htmw gazowego CHLO

ROWODORU HCL - tworzy on z par1j wod
nlj KWAS SOLNY. 

Natomiast z1kg pianki poliuretanowej PU 
(pianki tapicerskie, spady butow, myjki) wy
tworzy si~ 50 litr6w CYJANOWODORU two
rZ1jcego z wod" KWAS PRUSKI - jedn'l 7: 
najsilniejszych truciw. 

Przy spalaniu odpad6w stolarskich, ply( 
paidzierzowych, laminat6w, powslaie mie;:dzy 
innymi rakotw6rezy FORMALDECHYD. 

W trakcie spalania r6inyeh smieci i odpa
d6w, takie odpad6w gumowych wytwarza si~ 

bardzo rakotw6rczy ALFA-BENZO-PlREN. 
Gdy spalamy wyroby z polistyrenu PS (ku

beezki po margarynic, jogurtaeh itp.) pow5taje 
truj'ley STYREN. 

Kominy naszych domow nie s4 wysokie. 
Wszystkie pyly i szkodliwe substancje nie ula
tuj,\ nad chmury, lecz snuj'le si~ przy ziemi, 
lrafiajq do naszych plue!!! 

W akresie zimowym na terenach gdzie ogrzc
wa sift domy spalajllc w~giel, smieei i odpady 
gwaltownie wzrasta wielkosc zanieczyszczen: 
- DWUTLENKU SIARKI- 0 ok. 180% 
- TLENKU WJ.;;GLA - a ok. 300% 
- ALFA-BENZO-PIREN -rakolw6rczy, ai 8

krotnie 
- SUBSTANCjE SMOtOWE - 4-krotnie 

Problem jest tyrn wiykszy, ie jesl to nie
kontrolowana, nisl<a emisja w bezposrednirn 
sqsiedztwie naszych dom6w mieszkalnych, 
szk61, przedszkoli ilp. Podczas gdy istnieje 
JI1ozliwosc wykorzystania odpad6w plastiko
""'Yeh powt6rnie. }ezeli nie moina segregowac 
plastiku powinien on trafiae do pojemnik6w 
na odpacly komunalne, a nastypnie na wysy
pisko odpad6w. 

W Nasielsku sclcktywnie gromadzimy: bu
lelki PET (polilereftalan etylenu) oraz rckJa-

MI aURA 
WO T AD c R 

Nasielsk to nie Nawy ·Jork. K<jtne to nie 
Manhattan Dol ny, bo polozone na wzniesie
niu. To w K'llnym () dziwo jeszeze sloi minia
turowa wieia poddawanu beslialskim alakom 
rodzimych terrorystow. Ma powybijane olma, 
Zerwane podlogi, stiany, schody i sciunki dzia
lowe. Dlaczego nie run~la dlaczego jeszczc 
s(oi - 10 dzi~ki zapewnieniom H,Zqdu: moze
my spat spokojnie. panujerny nad sytu<lej'l, 
odpowiedzialne sluiby postawione w stan 
padwyz5zonej goto\''!osci. Wszystko jest o'key. 
Nie jest wszystko o'key, nie moiemy spat spo

kojnie, bo cisze;: nocnq z.aklocajq cwiczenia 
naszych rodzimych terroryst6w z K1jtnego. Do 
szkoleit uiywajq malego Beoninga, kt6ry rna 
na tylnej klapie znak 126p. I nie wiem dla
czego lerrorysci upodobali sobie bezbronne 
wieze. Wiem na pewno, ii rZ1jdzll si~ wlasny
mi prawami: zakl6eic ciszl( nocnq, siac zamyi, 
urzqdzac demolkl(, demonstrowac zuchwa
lose, sill( i miee w wielkiej pogardzie prywat
nq wlasnosc, wladz~, policjy i porzqdek praw
ny. W I<1jtnym obiektell1 bcstialskieh alakow 
nie jest tylko wspornniana wieia, .ale takie 

m6wki i folie (polietylen). Z polietylenu, do 
kt6rego produkcji wykorzystywany jest ben
zen - zwiqzek ehemiczny uznawany za jedn,! 
z przyezyn bialaczki -odzyskanego przez sc
gregacjl; - wylwarza sic: granulat i ponownie 
wykorzystujc sit; do produkcji IWorzyw 
sztueznych. 

Butelki PET, kt6rc zbieramy selektywnic 
- daie sift powt6rnie przelwarzac. W latael1 
70-lych opracowano w USA technologi~ po
zwalajqcq otrzymywae z przemielonych PET
6w wl6kna policstrowe 0 bardzo wysokiej ja
kosci. Producenci wl6kna oraz lkanin j dzia
nin wykreowali nowy, ogromny rynek na Ie 
wyroby, z czego konsumenci nie bardzo zda
jq sobie spraw~. 80 kto z uiytkownil<ow 
odzieiy sportowej i turystyczoej wie, ie nosi 
na some PET-y? Tymczasem wl6kno z odzy
sku to znakomity surowiec na ubrania nar
ciarskie. turystye7.ne, treningowe. Ale i na 
ekwipunek turysty i wyezynowca, pleeaki, 
namioly, buty. Z PET-6w wytwarzana jest 
dzianina typu polar. Nie rna dzis fimW, kl6ra 
nie wykorzystywalaby wl6kna poliestrowego 
do produkcji wyposaienia sportowo tury
stycznego. 

Zarniast wiyc kierowac si~ ile poj~t'l 

oszcz dnosciq, sklaniaj1jc'l do paJenia odpa
dow, w tyro plastikow i gum, slarajmy si~ kic
rowac je do ponownego wykorzystania lub 
przynajmniej na skladowisko odpad6w. Takie 
postt;powanie z pewnosciq przyczyni si~ do 
lepszego zdwwia ludzi i srodowiska. 

Dlatego apelujemy: 
NIE SPALAJMY ODPAD6W~!! 
referent ds. gospodarki odpadami mgr inz. 
Sylwia Pawlak 

domostwa rencistek ezy emcrytek. Bo ich naj
latwiej zastraszyc. 60 kill od Warszawy w Kqt
nym jest Baza i 5'1 t:wiczenia rodzimych ter
roryslow i jest nasz rodz,imy Osama bin La
den tzn. de bi!1 a'la Kqtnc. Czy nasielska C.IA 
zdola osaezye Osama bin Ludena nim wyply
nie na szcrsze wody Czy nie lrzeba bf;dzie 
uiywac posilk6w z CentraLi w Warszawie? 

Mariusz. Max Kolanko relacjonuje: - jeste
smy skazani wiele IUl zye pod 
Wsp61nym niebem z terrorystami. Mamy sift 
uczyc iye wsr6d zas1raszania, dcmolki i za
me;:tu. Sk'ld my to znamy'l Boj6wki, wybiia
nic szyb rzucanymi kamieniami. Z terrorysta
mi to nie zarty - wi~e dla osobistego bezpie
czenstwa niech mi bftdzie wolno napisac: z 
Kqtncgo relacjonuje 

MARlUSZ MAX K. 
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OGt.OSZENIE 
o przetargu 

Zgodnie u Uchwa1il Nr Xl/I 02/99 Rady Miejskiej w Nasielsku z 
dnia 21 grudnia 1999 roku, na poc!stawie prLepi OW ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami Oednolily tekst 
Oz. U. z 2000 roku Nr 46, poz.543) oraz rozporL'Idzenia Rady Mini
strow z dnia 13 sLycznia 1998 roku w sprawie okreslenia szczeg6lo
wych zasad i trybu przeprowadzania przelarg6w na zbycie nierucho
mosci stanowi'lcych wlasnosc Skarbu Pailstwa lub wlasnosc grniny 
(Dz. U. Nr 9, poz.30): 

Zarzlld Miejski w Nasielsku oglasza, ic w dniu 26listopada 2001 
roku 0 godz.lO.OO, w sali Urzltdu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy 
Kil illsJdego odb~dzie si~ przetarg lIstny nieograniczony na sprzedai 
niel11chomo$ci stanowiCjcych wlasnosc gminy Nasielsk, poloionych 
w mie eie lasielsku przy uliey Warsza\\skiej. 
1.	 Ozialka nr 1394/60 powierzcl!ni 1152 m2 za ceni( wywoJawczq 

20.736,00 zlotych 
-	 wadium w wysokoki - 2.100,00 zlotych - post'lpienie - 210,00 zlo

tyeh 
2.	 Dzialka nr 1394n 0 powicrlehni 1154 m2 za cen~ wywolawezq 

20.772,00 zlotych 
-	 wadium w wysokosci - 2.100,00 zlotych - po~t<,\pienie - 210,00 zlo

Iych 
3.	 Dzialka nr 1394/8 0 powierLchni 1157 m2 za cen~ wywo!awC2q 

20.826,00 zlotych 
-	 wadium w WY30kosei - 2.100,00 zlotych - Postilpienie - 210,00 zlo

Iyeh 
4.	 Dzialka nr 1394/9 0 powierzchni 1157 m2 za cen~ wywolawcZ4 

20. 26,00 zlotych 
- \Vadium IV wysokosci - 2.100,00 zlOlych - posl<!pienie - 210,00 :do

tyeh 
Przedmiotowe nicfuchomosci uregulowane sq w ksi~dze wicczy

stej I{W 26022. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przeSI17cnnego mi.ilsta Na

sielska w/w nierllcholllosci poln7.one s'l na terenie przeznaczonym 
pod buclownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

Na wszystkich nieruchomosciach stanowiqcych przedmiol prze
largu przebiega wodociC]g. 

IN przetargu mog;l wzi'1c udzial osoby fiLyeznc i prawne, jeleli 
\vplaeC] wadium do kasy Urz~dll lvfiejskiego v asielsku, najp6iniej 
do dnia 221istopada 2001 roku do goelz.15.00. 

Dowed wplaty nalezy okazac komisji prLetargowej. 
Wadium wplacone przez uczestnika, kt6ry wygral prLetarg za!icza 

si~ na po zet ceny nabycia. Pozostaiym osobom wadium wstanie 
zwr one w ci'lliu 3 dni od dnia rD7-Strz. gni~cia przetargu przc:z Za
rzqd Miejski. 

Urzqd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia 
nahywcy .zawiadomi osob~ ustalOllq jako nabywct; 0 miejseu i tenni
nie zawarcia UIllOlVY nOlarialnej. 

Tennin uiszczenia eny sprzcdaiy pomniejszony 0 wplacone wa
dium uplywa najp6iniej na dzieri przed podpisaniem aktu notarial
nego. Zarzqd Miejski moze odstqpi(; od zawarcia umowy, a wildium 
nie podlega zwrolowi jezeli osoba ustalona jako nabywca nierucho
rnoSci nie stawi si~ bez usprawiedliwienia w miejscll i lerminie poda
nym w zawjadomieniu. 

Uczestnik przetargu mOle zaskariyc czynno$ci zwi'lzane z prze
prowadzeniem przctargu do ZarL:cjdu Miejskiego. 

Skarg~ wnosi si~ na pisrnie, w lerminie 7 dni od dnia ogloszenia 
wyniku przetargu ustnego. 

Szczeg610we informacj~ Illoina uzyskac w Wydziale Gospodarki 
Grllntami, Spraw ](omunalnych, Rolnictwa Lesniclwa i Ochrony Sro
dowiska Urz~du Miejskiego w Nasielsku pok6j nr 5 Jub pod nume
remlelefonll 0-23 69-12-664,69-12-574 wew. 26 w godz.9.00 -15.00 

Naslelsk, dnia 2001-10-22
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OGlOSZENIE 
o przetargu 

Zgodnie u Uchwalij Nr XI/I 02199 Rudy Miej kicj w Nasielsku z 
dnia 21 grudnia 1999 roku, na podstawie przepis6w ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nicruchomoSciami UednoJity tek I 
Oz. Uo z 2000 roku Nr 46, poz.543) oraz rozporzqdzenia Rady Mini
strow z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie okreslenia szc1.eg6Io
wych zasad i trybu przeprowadzania przetargow 118 zbycie nierll 'ho
mosci stanov.riqcych wlasnosc Skarbll Panstwa lub wlasnosc gminy 
(Dz. U. Nr 9, poz.30): 

Zanqd Miejski \II Nasielsku oglasza, ie w dniu 26 listopada 2001 
roku 0 gndz.l0.00, w sali Urz~du Miejskiego w Nasielsku przy ulicy 
Kilillskiego odb~dzie sit; przctarg lIstny nieograniczony na sprzedai 
nieruchomosci stano\vi~cych wlasnosc groiny Nasielsk, poloion h 
w mieSeie Nasie! ku pn.y ulicy Warszawskiej. 
1.	 Dzialka nr 1394/60 powierzchni 1152 lll~ za cen~ wywolawC7.'] 

20.736,00 zlolych 
-	 wadium w wysoko$ci - 2.1 00,00 zlolych . poslqpienie - 2l0,00 zto

tyeh 
2.	 Dzialka nr 139417 0 powierzchl1i 154 111' za cell\ wywololVez:j 

20.772,00 zlotych 
-	 wadium w wysokosci - 2.100,00 zlolych - post'lpienie - 210,00 zlo

tyeh 
3.	 Dzialk<i nr 1394/8 0 powierzchni 1157 m' za cen,. \'0'\Volawcz(j 

20.826,00 zlotyeh 
-	 wadium w wysokoSci - 2.100,00 zlotych - post'lpicnie - 210,00 :<:10

Lyeh 
4.	 Dzialka nr 1394/9 0 powierzchni 1157 m2 za cen~ ,-"ywolawez,j 

20.826,00 ztoLych 
- \Vadium w wysokosci - 2.100,00 zlotych . po tilpienie - 210,00 zlo
Iyeh 
Przedmiolowe nieruchomosci uregulowane Sq w ksi~dze wieczystej 
KW 26022. 

Zgo nic z plancm zagospodarow nia przcstrzennego mias a a· 
sielska w/w nienJchomosci polozolle s'l na lerenic przeznuczonym 
pod budownictwo lllics7.kaniowe jednorodzinne. 

Na wszyslkich nieruchomosciach ~tanowi'lcych przedmiot prLe
targu przcbiega wodoci<jg. 

W prLetargu mog'! wzi'lC udzial osoby fizyczne i prawn . jci:eli 
wpla iI wadium do ka y Urz~du liejs oiego v asielsku, najp6iniej 
do dnia 22 listopada 2001 roku do godz.15.00. 

Dow6d wplaty nalelY okazac komisji przetargolvej. 
Wadium wplacone przez uczestnika, kt6ry wygral przetarg zalicza 

si~ n3 poezet eeny n;ibyei' . Pozost;ll) m osobol1l \Vadium zo lanie 
zwr6cone w ciqgu 3 dni od dnia rozstrzygnj~cia prLctargu przez Za
rZqd Micjski. 

Urz'ld Miejskj w Nasielsku w teTIllinie 21 dni od dnia uS131- nia 
nabywcy zawiadomi osoby usta!on,! jako nabywc~ 0 miejscu i tcrmi
nie (.< wareia umowy notarialnej. 

1crmin uiszczenia ceny sprzedaiy pornniejszony 0 wplaconc \\'a
dium uplywa najp6iniej na dzieri prLed podpisaniem aktu notari I· 
nego. Zarz<td Miejski moze odstqpic od zawarcia umowy, a wadium 
nie podlega zwrotowi jezeli osoba ustalona jako nabywca nierucho· 
nlO~ei nie stawi siy bez usprawiedliwienia w miejsclI i tcrminie po a
nym w zawiadomicniu. 

UC2cstnik przctargll moze zaskarlyc czynnosci zwi~zane z przc· 
prowadzeniem przctargu do Zarz'ldu Miejskiego. 

Skarg~ wnosi silt na pismie, IV lerminie 7 dni od dnia ogloslcnia 
\\ niku przetargu u lnego. 

Szezeg6lowe informacj~ mOlna uzyskat w Wydziale Gospodarki 
Gruntami, Spraw KOlTIunalnych, Rolnictwa Lesniclwa i Ochrony Sm
dowisku Urzvdu Miejskiego w Nasielsku pok6j nr 5 lub pod numc· 
rem tclcfonu 0-23 69-12-664, 69-12-574 wew. 26 w godz.9.00 -15.00 



r e k 

MA ERAlY~ 
BUDOWLANE 
CEMENT. VVAPNO. PUSTAKI
 

CEGI:-A KLINKIEROVVA
 
STVROPIAN. STVROSUPREMA
 

VVEI::..NA MINERAL A. PAPA
 
OTVVORV I OSCIEZNICE
 

USt.UGI: ROZtADUNEK WIDLAKIEM 
NAWOZV SZTUCZNE 

R szard Br skiewicz 
Nasielsk, ul. Nowa Wies 27, tel. 69l 2892 

P LARKI, KOS ARKI
 
Sprzedaz-Naprawa~Gwarancja ( (8J 

tel Husqvarna 

F.H.U. MIL-MAG 
05-191 Nasielsk3, Siennica, ul. Ogrodowa 17 tel. (0-23) 691 23 03 

Transport: 

o piasku (czarnOZiem)/\ • 

~,....nIlI 

o z:wiru 

Wykonujemy ustugi' a ~~ 
o koparkq ~\~I' ~ 
o t~do~arkCl. ~ 'S' <!> 
o rownlarkq
 

dzwigiem '"
 
o walcem drogowym 
o wyburzanie i rozbiorka bUdynkow 

tel./fax (0-23) 69 31 753
ul. Kolejo'Na 1 tel.kom 0-602 196 717 
05-191 Nasielsk tel.dom (0-23) 69 31 136 

~ Przedsi~btorsll_o ~.,iIB I;lala~yjno-iiudo_·i*e ~ 

ul. Mleszka I nr.2, 05-190 Naslelsk
 
tel (0-23) 691 23 90, fax (Q-23) 691 21 90, 0~G4-5&-s9·90
 

Dferujemy uslugi wzakresie 
'5( BUdowy obiekt6w mieszl<aJnych iprzemys!c....ych zmaterialOw wlasnych i powimonych 
'5( Remont6w kapitalnych bUdynkOw, adaplacji pomieszC2fn i ich wyposazenia wg polt2eb l<lienla 
'5( Sieci i przyt~cla wodcci~owe, uslugi transporlowe, wykopy, roboty ziemne 
'5( Instalacp CO, wodnokanalil3Cyjnych, gazDwych ielektryCI ych, ukladanie kost1d btukowej 

t-X4tc.,..+;;;t=t ~ I leW ~11j:r-1F-j ~ t§tl 
(j'REMONTY, OCIEPLANIE, G PSY, GLAZURA, 

TERAKOTA, DACHY itp. RACHUNKI VAT 
tel. a603 950 845 wieczorern 

(ff'Studentka 4 rok filologii polskiej udzieli 
korepetycji zj~zyka polskiego tel. 0600518668 

a rn a 

STANDARD 

Nasielsk, ul.Warszawska 18 A 

SpT%~t l'1ailcl'sz'ich fir»1 

ZAK(JPY (J NAS ZAWSZ1~ (JDANI~! 

~-V 
'fIlLll!IONY Plus ~ 
KO~IORKO"T]~ ~M WIZJA TV 

te IO~J ~~ ~~ 

Stani ~aw Wi~ckowski 
ul. KolejowQ 8 Nasielsk Tel. 691 23 47 

Pl'%edsi~blorstwo Produkcyjno-Handlowe K.Gogolewskl s.c. 
........UD 05-190 N3Sielsk ul. Bronlnek 7 tel. (023)6912415 tellfax (023)6930630 

Producent Rur PVC i Ksztattek PP kanalizacyjnych 
Prowadzi sprzedaz hurtowq i detaliczna. 
artykul6w hydrauliczno-sanitarnych takich jak: 
Grzejniki: piece: zawory; glowice; pompy: baterie 
Wanny; kabiny; umywalki; sedesy; bidety; pisuary; deski; 
dolnopluki; g6rnoptuki; brodziki; zlewozmywaki; 
rury-ksztattki miedziane, plastykowe, DC, PE, KISAN; 
termy; bojlery; wodomierze; okapy kushenne' rynny; 
wlazy;nawiertki; systemy wentylacji; suszarki lazienkowe 

SA. .au
 

PRZVJDZ SPRAWDZ
 
I KUP NAJTANIEJ
 

Zapraszamy 
Poniedziatek - Piqtek ad 6°0 do 2000 

Sobota ad 8 00 do 1600 

Kompleksowe rozwiq,zania kanalizacji 
wewn~lrznej i zewn~trznejl technik grzewczych iwodnych 



ILKA NOZNA 

LlGA OKR~GOWA 
fabela koncowa - jesien 2001 
L	 .TALlVlEX Nadarzyn 38: 7 37. 9 
2.	 ZBIK Nasielsk 32:13 36:21 

O~crE II Warszawa 29:16 38:15 
4.	 ARMAT Warszawa 29: 16 27:11:\ 
5.	 MAllY to T 'Warszawa 26:19 35:23 

onKA Sochaczcw 23:22 28:24 
7.	 APRz(m Zielonka 22:23 ~ 1:2 . 
8. LOMl KJ II 20:25 24:27 
9...LE0IO OWlA nI..egionowo 18:27 22:21 
10.	 HUTNIK If Warszawa 18:27 27:27 
11.	 S ~P ZercchOw 15:30 17:32 
12.	 ZWAR MiC;dzylesie 15:30 20:36 
13.	 \l 'KRA Pomiech6we . 13:32 15:22 
14.	 'OZEFOWLA )6zcf6w 2:33 23:38 
15.	 OLrlvlPIA II WdrSZll> a ~ 1.:34 23:45 
16.	 TUR )aklorow 9:36 14:35 

6smy tumi~j parw brydiu sporlowym zaliczany do klasyfikacji "Grand 
Wyniki meczy XV kolejki 10/11.11.2001 I

I Prix" Nasietska 2001. 
Zbik - Sll.rl1Jata 1:0 w lurnieju wz.i(~Jo udzial szesc par. W wwodach zwyci i;yla para, 
\\'kra - talmex 0:1 
J6zefowia - 1 aprz6d 3:1 
HUlnik ll- Olimpia Il 10:0 
MarYT1lom - Tm • 3:2 
S~p - Lcgionowia 0:4 
Orkan - Ok~cie 1:0 
Zwar - tomianki	 1:4 -'-~~~---

SZACHY
 

o
 

Zaskakui'lco dobrze spisujq siC; debiutujqcy w tym sezonie lramp
karze Wkry Cic~yn_ W dwoch ostatnich meczach, zrcmisowaJi 1:1 z 
zespolem Wkry Zuromin i zwyci~zyli Panstwowe Gimni:lzjum Cha
n:elc 3:2. 

Tabela Ligi Okr~gowcj okrt:&U Ciechanows '0 - 0 trol~ckicgo 
Trampkarzy Starszych rocznik 1986/87 w sezoaie 2001/2002 

1. MJ S Ciechanow	 7 21:0 24:4 
2. Makowia'nka Mak6w Mazowiccki 8 17:7 35'18 
3. Wkra Cieksyn	 17:7 27.11 
4. Ostrowia Oslr6w Mazowiecki 7 12:9 25:14 
5. , IKS Wkra 0111~g<, Zuromin R 10:14 19:15 
6. MKS Przasnysz 7 7:14 19:28 
fl. UKS l\s linojec 6:18 17:34 
8. Panstwowe Gimnazjum Chorzele 8 6:18 14:33 
9. GKS SlfZcgO\VO	 6 0;18 5:27 

ANDRZEJ MALON 

BRYDZ 
26 paidziemika w j (zwykJc go'cinnej hali sportowej odbyl siC 

kt6ra jak dotqd jes2cze ze sobq nie grala. Po raz. czwartY w tym mkll
 
po pierwsze miejsce si~gn'll Marek R\,becki, tym razem w parle z
 
Tadeu 'zem zeremuzynskim. Po lym zwycil(stwie Mar k Rf;becki obi'll
 
prowadzcnic w kla yfikacji I!\cznej . a Tadcusz Czercmu iyriski wyszedl
 
na drugie miejsce.
 
WVnikl turnieju "Jesiennego"
 
] .ThdeLlsz Czeremui';ynshi i Marek R~becld 53 pkt (6613%)
 
2.Piotr Kowalski i Gr1.egoTZ owlnski 44 pkl (55,0%)
 
3.];,l.I1u-z zyzewski i Maciej OsiJlski 43 pkl (53,8%)
 
4 J6zcf Dobrowolski i Zbignicw Michalski 40 pI,! 50,0%)
 
5.Stanislaw Sotowicz i rawel Wroblew ki 30 pJ(l (37.5%)
 
6,Tcodor Brodowski i Kn.ysztof Michnow ki 29 pkt (36.3%)
 

Klasyflkacja "Grand Prix" Nasielska 2001 po rozegrani osmiu lur·
 
nicjo\v (z zaliczeniem szcsciu najlcpszych wynik6w)
 
] . Marek Rttbeeki 41 pk!
 
2 Tadeu z Czercl11uiy,iski 40 pkl
 
3.	 lanis!aw Sotowitz 39 pkl 
4-5. Piotr Kowalski	 38 pkl 

rzegorz Qwi6ski 38 pkt 
6.	 Pawek Wr6blcwski 3 ,5 pkt 
7.	 Darius? \Vydrl! 34 pkl 
S.	 laciej Osinski 29 pkt 
9. anusz zyzewski	 2 pkt 
10. Adam Duczrnall	 27 pkt 
11-12.	 \¥lldemar Gnu!kowski 22 pkl 

Janusz Wydra 22 pkl 
13. KrzyszlOfMidll1owski	 15>5 pk! 
14-15. Teodor Brodowski 14.5 pkt 

J6zef Dobrowol 'ki 14,5 pkl 
16. Adam Banasiuk	 13,5 pkl 
17. Zbigniew Michalski	 12,5 pkt 
1	 -19. Cczary Brzoz.owski ]0,5 pkl 

Andrzcj ZuJinski. 10,5 pkl 
20. Jacek CzcrcIlluiYI1Sh	 pkt 

OPRACOWAt: PIOTR KOWALSK 

REKLAMA 

ICENTRUMMEDYCZ E 
. GA.JDA-MED 

KAROIOLOG 
dt n. mild. Robert G.Jd. 
E&ho. EXG. Hollor, p,6by ~Jllro...o. 
usa /al1lY u.r.r:t=11e! 

PU~TUSK ul. Plain Sk~rDJ 23/29 
lei. (02.3) 692,13-70; 692·01-99; kom. 0604286030 

ORTOOONTA 
~ _ lek. '10m. Bogu.ml" G./dJI 
'-..;; ~ ex!'""r/(} 11 00 - 19.00~I, ('I, J L.cunle ortodonry=_

\J V .p.rel.ml sl.lymll ruehomyml 

PU~TUSK ul. Pia'" SbrIJ1231Z9
 
lei. (a23j 692-1:1-70: 692·01·99; kom. 0602 10676.'
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