


08 ADOW
 RA A 
Dzinvi<jUt IV lej kilc!eJlcii silmorz<jdowej sesja H.ady rVlicj

sl;icj przelJicgl<l bordzu sprm,mie i s'l.ybkn mi 1110 obszernego 
porzc,tlkll obrad obejl1lujqccgo 18 IJunktow Prowuclz<jcy (lb
rael:v pol! nicubccnosL: pani Prl.ewodniuc\ccj Rady _. zast~rca 

·-pan :\ndrzcj Krolak wprowadzit sprawllc ollla\vianic kolcj
nych plrnkl("lw plilllll Hady nie dnpuszczaj,\e do jatoIVej ciys
ku sj i, NOlle!y lel IxU'Clw rnOCllO poclkrdl ie:: faLt ban.!<:u c!obl't'
go prl.yg0tnwan ia prlez pracown ik{;w rz\~du 1\-[ iC,iskiego 
rnateria!tJw llnlZ Prol~I(10W ucllv\!alnaLll<u'nYllli pl'acov\",di I'ad
ni pockzGls lej sesJi rady. 

Po stwiLToZt:nill prmvoJl1ocnos<;i oraz zilaprobowClnill przez rae!
nych porzqclku se_ii wysluchanu sprawozdania jakic zlozyl Ra
dzil;; BlIrmislr7. , ;asielska - B<..:rnarcl tvllIcha, 

Obcjmowalo 0110 bardzo szcl'Oki 7.akrcs sprnw jakimi ou czaSLJ 
oSI(tlniej scsji nady zaJJnOlval sic;: Burmistrz n3szego miasla. Radii 
zostrda poinfol'lllOWilnii I1lj~dzy inJl~IJlli: 0 wynlkach prLl:Wrg()w 
na \.vykuna n ic' Ii-go elapu inIVes tycj i w S, P, IV Nasieisk'.l ( wygril
la !'irma pana TI'uszkowskicgo) 0 stanic pl'ZygOIDWill] do inwest;.,'
eji gawc.i<!gcl\vych nR ul. ul Kosciclncj i SW, Wojciecha \v lasiel
sku (n:iJ.lilileja 7, lunclusl.y gazowI1i Warslilwskicj) 0 wynikach 
r zm6w pOlllit,:dzy Burmislrzem a wlascirieJami clawJ1ego ,. Mera 
-ZL'lllU" \\' sprawie: przejqci'l d,lwm:g:l budYJlku biurQ\,.-ego n<l sic
dzib<;>, Urzl(du i\'liejskiego Om()\vione ZQswty r6wniez przygoto
\\'i;1I1ia du rl~aJizacji inwcst.ycji blJdowy kanalizilcji w f'icscirogach 
Obecnie ieslesmy DR elapie kor'1cowym przygotowania dokul1lcn
\acii rc,'hllicl.llej - slwierclzil pan Mucha, 

Wst'6d \Viclu intOlmacji byla r6\V11iez ta 0 zakupicniu przcz 
finnt; .. Guliwcr" z f'ultuska obiekl.LI duwnej mlcczarni w Nasicl
•ku. f\lmcszei t' l)I'zcsl.~lI1ic slI'aszyc' tr,lgieznd I'ui na w 5,tlllym Ct'Il

lnJllI Iliia 'I (t, 

f"hlst~pJlC pllnkty obrad 10 zapytclllia i illtcrpe!acje kierowilile 
dn ~alllorl.'ld(l\Vej wlad7V W),kl)1lilWczej- czyli i3urmistn:a, Duty
czyly poprawiclli<t przejazdu kolcjowcgo i drogi w Koscwic, pro
jd;lu huclo\ y girnnozjuil1 w PidcirogGlch, ontz I.aprzc. tania prac 
drog()wyeh na ul Kosciuszki IV Nasidsku po ZE'rwaniu dywanika 
3"fH[towcgo na odcinku ulicy przy () Idliate PKO - ( gdy olxx'nic 
pisz~ Ie jnformacj~ nowa warslwa aslallowa od kilku dni uprzy
jemnia przejazd wyremonlOwanq i poszcrzon'l \Iliq), \V 118SIt;:p

Ilei uS :ci obrad nasti)pi ia criu gJoso\V~lIi Ilad przygolo\vallymi 
wczcSniej proiektami lIchwa 

W sdJd nieh hy!y mi','d/,y innYllli ' 
- pri:,\'j~cie syl1lboli ominy NasieJsk - czyli herhu or, I. f1agi i Ilagi 
urz~'dL)\VL')( rlli.ni<!l'c'j 1\: od zwykJcj f1agi gmin, Iym ze ullIicsz
CWIlY jest 11<1 nicj herb gmi Ily) 
• l1i1danie tYlulu .. Ho!1orowy Obyw;ilc! ]'vliasla Nasiclska" din 
dwclch proponowanych osob, KandyclatCillli zatwierdzonymi jed
nOIll. slnie byli -p<ll1i Renala I\JhHlcr Wil'lo](rOtJ)il mistrz;','l1i olilll
pijska oraz k, TadclIS7 TOIl1Qsiriski ze Zgromadzeniil Ksit;'zy Pal
10tYIlc,w laory '.vielokrotnie organizowa~ P0ll10C llI<Jlcriaillij ella 
wiclll Illiejscowosci w Polsce a szczcgcilllie db rodzinncgo Na
sic!ska \II trudnych czasach stanli wojenncgo. 

UruC7.\lslosci wl'~:czcnii1 tych zaszczytnych wyr6ZnieI1 zapla
nOW,1I10 ;\' dniu swi<;ta N:lsielska lliistopacb biei'1eegn roku, 

Radni postanuwiti jednoglosnic przekuzac jednostec OSP 
z Nuny linuchollloSC 0 pow.2800 1lI2 na okres co najmniej 10 lat 
na kl6rej SIQj;) budynki lej jeclno.':;lki, 

Rada post.ullowila lez wydzicrzmvic na rzecz PTe "Celllcrlcl" 
Z Warszawv dzialk~ 0 pow. 300m2 IV Illlcjscowusci Jaskolowo 
na projekl(;Witll'l tam budow~ slacji przeJ<al.niko'Wcj 

Od rZll UlilO 11 glosami przy 1 przeciwnym i 2 wstrzyllllljqcymi 
si~ pro(eSl zlol.ony do projektoWCll1cj I.llliany planu zagospoda
l'O\\lilni,1 PI"lcstl'zcnllcgo miasla a, iel.'ka i \\lsi s,\sicdnich dOly
ugcy dzialck polozonych PrlY ul Pilsudskicgo w Nasielsku, PrQ: 
£esluj'lcy przeci\ ko przcksztatccrLiu z dzialek rolnych na c17.1allo 

buclowlano - przcmyslowc pan A.reiszew ki wniosc:k sw6j mOty
wowal zwi~'kszel1iem wartosei tego lerenu po pl'ZekS7.latcclliu omz. 
co i~ z Iym Wii\7.,C zwiykszen iCIll [;osztl)\V finansowych przy ob
rocie tymi c1zlalkami. Po wyjasnielliaeh zlozot1}'eil j)rzez Rauc<; 
pl'awllego (;ollecn,! 11<:1 scsi i, l'3dn i ocJrzu cili protest, 

Rada MiejsLa powob!a trzyosohowq Komisjc; us, oplnlOwal1ia 
bndydall)\\1 l1a lawllik6w S'Flow Powszechnych - reiono\Vcgo \V 

PultusLu i vloJew(JC!zldego \10/ Ostroj~'cc, 

Odczywno pismo dzi\kczynne skierowane do Hady Miasla 
i Gminy Nasielsk przcz Dyrckcj~ Zcspolu Szk(ji W Piescirogach 
za POJtlOC i wsparcie finansllwe IV organizacji ieslynu dla spoleez
nosci lokalnej, 

Na kunin: scsji laproszony rrzez Blmllistrza - ell', Marek To
karski - z Biura Uwarunko\v<tr't i Opraeowywilnia Sll'atcgi i Roz
\vojl! przcdsta wil raJnYIll m();i.liwo~ci uzysk iwania sroclkuw finitn
sowych lEI inwcstvcjc lokilille z [unuuszy slrul,llll'ainych Ullii 
Europcjskicj, Choc hy osi'1gn'lC ten eel pOlrzebnc b~dzie IVprowa
dzenie wieht zmian w naszej gminie ( mi~c1lY inJJymi zminna slrtllc
lLiry hudzelU gminy, zrniana organizacji struktury gminy) - radni 
okaZilli si~ bye:: bardzo zail1tercsowanymi przcdstm\'iellli! pnJbk:
il1atyki\, Na pcwno jcsl.cze nie raz b(;'dliuny kop;yslali z dOSW1RcI
ezel] palla iVlarka Tokarskicgo, 

Notow,,! MW 

., Tyllw zycie p05wifcone innpn 
warte jest przezycia ", 

[Albert Eins!einl 

Szanowni Panstwo! 

Pragniemy zlozyc sercleczne pOdzH;kowania tym wSZ:\'~l ki ill, 
ktC,I'zy LJrali CZYJllly udziaJ W pl'zygmowaniu i przepl'Owadzeniu 
Pal'Clfiacly i Dni Nasielska oraz lyrn, l<torzy \\I jakik()lwi~k inn,\! 
~lxls()b ))I'zycz'I"nili si~ do jcszczc swictllicjszcgo przeprowauze
nia tyeh wilznych dla miasta i gminy, asiclsk llroczyslll -ci, 

Szczcg611le podzit;'lwwania pragllicmy wyswsuwac do SPUIl:,!)
r6w i o~()b oraz illstytucji wspicrajqcych finansowo lub malerial
nie Il<lSze slaraniel. by Parafiada i Dni Nasielska bylS przeprnwa
dzonc profcsjonulilic i sprawnie 

-',1,1 kOI1 icc pod li(tkowi.lllia wys Iosowu iemy d() wsz\ls t[; ieh 
uczcstnik6w imprez \V trakcie Parafiady i Dni Nasil!bka - SZH

Ilowll\!ch lIliL'Szkar-lcow llliaslU i gminv N<lsiclsl<, jak r()wniez na
szych~znakomitych gosci, To d7.i9ld IC';llll, ;i.e byliseil' L niJ]I)i, bra
liscie udzial W wyslr;:pnch, Iwnkursilch i bawiliScic SI~ ralem z 
nami, wieJJ1V, zc warlo podejmowiiL' Irud mgdni/llW<lllia wkjeh 
t1I'OClySlosci. 

Moina wypowiedziec wiele slow, ale to jedno slowo od
daje lIajlepiej nasze odczuci<l: wszyst!{im Wmn bal'dzo ser
decznie 0 Z 1 ~ K U JE Ivl Y ! 

ProbOSZCI Parafii 
r,w, S"CJ:'

13unllistrz 'vli2lSla Nasiebk 
W jciccha w 0lasicl$ku 

,/ 1.'(0' t.) ~ 
rv i _"?f~vl~~ , 
ks. prnlul KaZlIlllcrz Snlegm:kl 



1. Przetargi lipca. lnwe:lycja wspo!finansowana jest 

26 CZ<':r\"'ca odbyt si y przctarg nicogra
ninony na r07.budowy budynku ,Szl.\oly 
Pod.lawowej im. Steiana Stal'zynsklego 
przy ul. l<osciuszki w Naslelsku. Wybrano 
oferll;: Przcdsiybiorstwa TnstaJacYJIlo - Bu
elowlanego "Truszkowski", Wartosc przc
widzianych do wykonania prae \:ynos;D1" 
314 tys. zlotych. Zadanie ma bye zrcall7.0
wane do 30 stycwia 20041', W lego zakres 
wchoclzi \vybudowanic kolejnej !<ondygna
cji i wykonal1ie elew3cji Jll1 ca!ym dobudo
wanym budynku. 

Ogloszol1y 7.OstaJ przetarg nieogrG niczo
ny na budowy lwnalizacji deszczoweJ II' 

PieSci rogach Nowych, Pofozona ona by~Z\(; 

w ulicach: RubinO\·va, Szmara"dowa. 5za
fi rowa. Przet<'lrg ocJbydzie si~ 18 lipca. 

Ogloszony wstal przetarg nieogr~nicLO
IlV na wylolllenie wykonawcy I' bot przy 
b~J(lnwic ulicy Czer sniu\\lcj i CZ~~CIO\\'O 
u licy Elcktronowej. 

Trwa procedura przctargowa w (rybie 
I.apylania (l ccn~ na wykonanic dokumen
tacji proicklowcj dnJg \Ii llaslypuFlcych 
miejscowosciach: I<qll1e. ChleblOtkl. PSlI
GIn. Toru,') Wloscianski. 

2. Oczyszczalnia sciek6w, 
kanalizacja 

Proccdura prlctargowa na wylonieni.e 
wvkonawcv oczyszcz<l]ni scid<ow i kanah
z;cji b<;clzj~ przeprm ad7.0na :vedlug zasad 
procedury mi\dzynarodmvcj. Nasl~pl to 
dopiero po podpisaniu memorandum 111)[[:1
sowego l1a program PHAHE 2003 - Spa!
nose Spolcl'zna i Gospodarcza. Grmna 
Nasiclsk nie muze przeprowadzic proceclu
ry pr7,ctMgowei przed podpi,sanicm l~g~ 
memorandum pI' cz oc!PO\ lednlc sluzby 
paI1Slwo\vc, 

W kO£1l:owa raz~ wl<rnczyty prace maj<i
ce na celu pr~:ygolowanic dokum?l1tacj! 
projekto\V8j sieci l<a~i;di/:a~ii sanllar-ncJ 
w l1liejscowosciach PICSClrogJ Stare JNo\\·e. 

3. Wodoc,~gi 

W t\O% zaawan 'owane Sil prace pl'ZY bu: 
dowic wod()ci(~gu PnicI () - Krzyczkl 
Zabiczki. Pl'7ewiduje . i~, ie lOstallij one 
zakclliczone do dnia 30 sierpnia. 1nWE'sty
cia ta wspc:llfi IlHIlSOWiH1a jest 7. prograrnu 
unijnego SAPAR.D 

Tak7e IV 80% zaawansowane s1l pmce 
pr;~y budowie wodocic~gu Cieksyn - ,,:n~lz~n, 
Jego realizacja \vinna SJ~ !.akonczyc dO )0 

z pozyczki z Wojew6dzkiego Fundu zu 
Ochn;ny Srodov,:iska i Gospodarki Wod
nej w Warsz8wie. 

4.0swietlenie 

Tnvai<\ pracc ll1odcrnizacyjno -, napraw
cze oswietlenia ulicznego nl1 tcreme IIUaS{a 

i "minv lasidsk. Wvkonuje je iirma Enhc\V 
TECH'NIKA ENr,I~GETYCZNA Bogdan 
Wieczorek. 

5.0swiata 

W Urz/yclzie jI.,1jcIskim odbylo si y spotka
nie przedswwiciell samorzqdu rniej ki~go 

z dvrektorami szk61 ella ktorych Gmma Jest 
organem prowadz'lcym (szkoly podsta.wo
wc i gimnazja) Uczcslnicz. I w nun tez i)yly 
burmislrz N<'lsielska, a obecnie pracow!lJk 
Ministerslwa rinans6w p. Wojciech 
Ostrowski RozmClwiano 0 Jl1oz1jwosciac~ 

ubicgania si<; 0 lwi~kszcnie subwcncjl 
z rezerwy oswialowel j\rlENiS na rCJJ10nly 
I usuwanie skutk6w zag'OZel1. 

6. Nowe uslugi ZGKiM-u 

Zarz~d Gospodarki KOl1lunalnej i miesz
kaniowej poszerza SWi.\ O[Cfl y us!ugow<!. 
W ostatnim okresie zakupiono bllldoWlll
C<: i laminator. Tak wiltC obccnic doku~nci 
ty Illozna br:c1zie nie ty]lw ~kser?v:'ac, ale 
je t<'lbe zaJaminowac (7.aj~ll:lwae) I zablll
dOWHC (nadac im for1l1~ kSlijzlwwij). us/.u
gi PO\vyzszc swiadcz?ncsq w :entr~m 111111

sta w Blurze ObslugJ KiJenta ZGKil\1 przy 
ul. KiJiJ1Skiego 6. Ccny powyz.szych us!ug 
Sq przyst~pne. 

7. Wakacyjne wyjazdy dzieci 

Odd/jal SlOwarzys7.cnia Parat'iacla illl, 
Sw. J6zefa l\alasancjusza w Na~ielskll j,cst 
organiz310reJ 1 kolonii dl~ dzieci rolmko\V 
It,-' chwili obecnej 43 dZICCI przebywa w 
l.istroniu Morskirn. 13 lipca \vyjezclza 1<0
lcjna grupa kolonist6w. Dwa tygOd~lC 

sp~dzCj na pi~knei ziemi s'1c1eckle] w rnlC)
~cowosci Golkowice. SprawamJ orgal1!za
cvjnymi zajmujGj . iy panie HaliJ:a, Ewa 
i Wioletla KallliJ'lSkie oraz p, Marw Brze
ziiiska i p Bogdan Ruszkowski. Rod~ice 

placq za dwutygodniowy pob~'t dZI~CI. ~a 
l<oloniach 300zL Resz.t<;, koszlow pokry\\ a 
Gmina, KKUS i spons rzy, 

8. Spotkanie z pracownikami 
ARiMR 

BUril1islrZ zorgan,zowol spotkani~ 

przecbi<;biorc6w i rollik6w z \,~rCllU naszeJ 
gllliny z pracowni]wllli i-\genc]I ReSlruklu

rvzacii I MocJernizacji Rolnictwa pp. Mi
c'hatcm W6jciakiem i \;'cneUSlcm Brzozow
skim, lego celem bylo om6wicnie prt)bl~. 

malyki dOlycZq cj mozliw{)~ki pozJskaJllc~ 

srodk{)\\-' z ,unclllszy SAPARD. Zebrant 
zoslali zapoznani tez z warunkami, na Ja
kich przvznawane sq pJefe,encyjne heely
ty. W sp;tkaniu llczestniczy!o 35 os6b. 

9. Oczekujemy pielgrzymow 

'IN dniu 3 sierpnia po raz LJ goscic b~
clziemy pielgrzym6w 7. diecezji dc.kiej po
daiaj<jcych na ]asn<j GOI'<:', B<;clq )\lZ bar
d~o utrudzeni. 1.10 b~clzie to juz 6 my. a did 
niekt6rych nawet dziewi'1ty dzicli w~clr6w
ki. /\ 10 dopiero polowa ich drogi do el<;
stochm v Do. lasielska przyb<;dzie okr)lo 
800 pqtJ;ik6w. Tu bl(dCj u.czestni~zyc w co
dziennej piclgrz~m1l<QweJ Mszy S\\-'o. a na
sl<,:pnle skorzyslaj<! z przygotowane¥o 
przez na, ielskicJ1 parafian pl>stll~u O.zle
sii.;ciolctnie c!oswiadczel1i~ kazc.\\?erzyc. 7C 
i w lym roLu ie za\vieclzlern)! I nlkt Z Na
sielsku nic odejdzit· gloc!lly, 

10. Wianki nad Wkrg 

\:V poprzednil1l numerze ,.Zy~iCl Nusid
ska" informowalisl11y czylelllJkmv 0 lllilJCj

cej si~ odbyc imprczic: nad ,"Vh:,! zwiqza
nej 2 noq swi~tojansk'l. Tak IllformuJe 
p. Maria Bl'7.ezjJi~ka,z Osrodka. Dor'adzt~l'~ 
Rolniczc~o IV Naslelsku \VZIe!() w nlcJ 
ud7.j~.li 25 'Os(·)b. Cn prnwda nil<t nie Ll1al~zj 
I<wi<'lttl paproci. ale bawiLJno si<;, swietlile. 
Dzicclom najhardzicj przypadly du gl!~tll 

ziemniaki pieclonc: w gOqlYIll popiek, 

11. Drogi 

Przez dluzszy ('zas nhscrwowalismy pra
ce zwiGjzane 7 modcrnizacjq fragmenltl ~ro
gi wojewodzkic:j Nasiel 1<. - Przy?orow~ce 

Modernizowanv byl odunck It) drogJ \V 

granitach miasta. Za?,mie z?stalo w. zasa
dt.ic ZI'ealizowane, N1C za]wnCl, ly SIr;: Icd
na]< c1yskusje, ja!<ie towarzyszyly lej budo: 
wie. J~SI to droga lralcgiczna dla JlllaSl~ I 

gminy, l,!czy bowiem mlasto ze sta(FI· 
Tu zwi<;:kszyl0 zaintercsowalllc pr:cbu
dow,! tej clrogi. a wlascilvic ulicy 11118 :ta. 
W opiniach mieSll a))cow pl'zewaza pel Jen 
niedosyl lwic\z<'ll1y z zakrcsE'Jn. przcprowa
dzonych prac. Spoclzie\:'an? ~Ir;: ze p~ z:
I·zcnie lej drogi przynu)l11I1Je) na odclllku 
od l1liasta do stDr;ji bydzie wi~ksZE', zc \I'ada 
b~dzie odprowadzana katlal:za~JC! dcsz
czowa. a nie rowami i wrCS7CIC, zc nowo
czesniej zostanq rozwiqzane skrz:vz.f1wanl~ 
OC7..ckiwann lCl, it: obok drl'gl z()stal1lC 
poprov,iildl,una scie7ka r()\ver,owa. Na to 
\v. zystko pot 'zeba jcdllak . lel1l!;uzy, a ty::h 
iak wiadoJ1lo wrzqdca dnlg nie ma za WJ<;

Ie. 
AZ 



Nowi oficerowie
 
PO$I,mowienicm Prczydenta r~zeczypospo

Ijtej Polsklej na slopiell podporucznika mia
nov.'ani zuslali: $icrzant Gorecki Zygmunt 
Lamicszkaty w ivLlzewie. rocznik 1912 i sicr
.z. itl1 I Ljcki j{nd Lafll ics/ hliy w rnielscowO
sci 1(<11 n1: , me;.nik 1922. WYlllicnitni komba
land ten pierwsz)! ofjct'l'ski sloplel1 oln;yma· 
I! Ilel mo,~r uslawy i dill,: 24 lipca 1999r. I"e
gulujqcej S'lc'lcgotnc zasady, waru Ilki i t !yb 
III ianuwelnia na wyz>zc stopnk lVojskl.lIVt Lol
nierzy uu.c;,lniezqeych \\' walkut:h t) wo]nosc 
i nic[1odlegtos Pol ki P(1rJczu~ Ir IVojny swiJ
towcj_ 

Podporucznik Zygmunt G6recki odebral 
akl Ilominacji \ Llrl.~'dzjC' 1iejskim IV I\asiel
sku w dnlu 2tipca 2002r \Vr"'CLyl mu go pod
plIlJwlVnik Wics!aw Palula·- kOll1c clant Wuj
sko\Vci l<amendy lIwpelnle11 dla powiat()\\' 
ilowodworskicgo i leglollowskiego IV asyscic 
s\Vcgu zaslypcy major,; J6zcfa Latkowskie
(:11 Zyuenia I, nkazj i 3\\'anSU zlnzyl rnil1l1o
Wflllcmll Sckret r7 .\~iasla p. Zblgnkw 1~\JI

kowski, Przekazn! 1H1I ledlloczcsnlc iist gra
tu18cyjny ud Bunnistu,a NasicU::<t p. Bernar· 
da . '\uchy. 

onJmacja nu slopiel) oficcrsld stanowi 
nic%wykk waine \ yd,u'zeni<:: w zyciu p. ppor. 
Zygmllnta GorecJdego, r)ocJkrdlil to r1(l\V() 
miannwany oficer w poc!ziykowanlu. )a de 
~kicrowal do osob reprezcntlli'lcych wi adze 
pansl wowe i sall1or/.qclo\ '-'. Slwierc!zil on, i.e 
jesl I () spdnicnic jegu I.yciowych ll1arzcll Ci c·
zy si~ Z lego po\l'odu lylll baJd"icj, punic

wa? II' jeg \ najbliz;,zej J<!d7.inic ie~t jlli kilkll 
uuc r6w LicLy tCZ., it i on bydzit' mial wil,~

ccj g\\'iuzdck ,1'1 rzeClcz cloplcro 91 tal. 

POdportlClmka 

1\1 ill..' byto stucl1ac 7wierz(dl r· PodporllL'z
nika. Mu\ ilu ~\Vojcj z:vciuwej eli'odze, \ 'spo
min'll sluzh(;' \\'oj '1\11\\''1 i CZi:l, n8jci\zszej PrI'l
by - Ivall<y W obwille niqJOcileglosci. ]ego 

Sekrelarz Mias/a p. Zbiqniew RUlkowski skJdda graluJ Cfe podporuczJlikowl Zygr wnio 'Ii G6reckiemu I 

prZekaZUj nu lisI1 graiu!acjami Burm/slrza NRsie!ska 

\\'ypowiedzi hyly kn'ilkiL·. jasr)L', prceyzyjnc
prawdzi wie ofjccrskie 

Slim zdrowia nie p07:wolil r.. Iuzefowi 

t.·1(·ldcJ\ LI J1'l lIdzial IV uroc7ystym wrr;czenill 
oficcrskich nominacji \\. Urz~clzie Miejskim 
['<lnlIW it: ofic<:nJ\ 'ie I. Wuiskov.'l'j KOlllcndy 
Ul.lIpelniCl'I w !\uwym Dwo!'zc: uclnli $it,: ell> 
jego dOlllu W 111icjsco\VOSCI Kqlne. 'J am. 

IV ub~cnosci l,ony i con?k, wr~~c;:.yli llll akl 
l11i,lIl()wanin na pierwszy s(npicri nfkers <i. 
Z cZl;ni~\ \V imienill wla -nyl1l i Gllrmislr~a 
przckazal Nomino\l!iltWmU Sckrd<\rz Miasta. 

W domolA'ej tllOCZySlosci lIl:z,'sUliczyli tei !,()
ledzy kOlnhalanci z Kola [<ornbntuntow !{P 
i 13\ I) \\I Na::;iciokll - pp. Czesltlw r<J/YLlko\\'

ski i Bronis[,l\\I Skor()~/.ewski. 

Podobnic, j'lk \),' czasie pnlkania VI- Ur/<;
cbe J\-1icjskim. tak i WI 0\\'0 mi"llflWan [locl
pnnlCzllik podziclil -it; 7. ohccnyllli IVspoll1nie
niami z okrc~u, ki.:cly OJ CZYZlli' bvla w nil?
bezpieczt'llstwie. Pan LW:1d !ll!l:,tkal wtl'tiy 
na ziemi kieh:cklCj WHk:zyl \\' part,'zantuc. 
Teraz ;. f07:rl-Cwnieniem WSp0l11111a lC cz.a:,y 
j Z dlll1Hj pokazuje kSl'1zky, gd7ic:. opisane ';'1 
clzialani' zbrojn::. IV kl6rych bral \I tlL):.II. 
Onecny podporllcznlk, a v:tt:dy kupral tqcki 
J6zef (p eucl nim "Lcch'") do ZWZ wst'lpil 
w rokll 1942, nyl 7,otnier7cm 7'-\ PI" .,Chrn
br ". Po wojnle nie cbwalil ~i(;' <;wij bojowil 
przcszlosciq, ic wicdziala poczqtkol,l·o () nicj 
takz' jl:go L.ona Pani Lqekll pU/.nilla m~za w 
sanal0liuIll w lalach rit;cd/it:si11lych. Dla nicj 
porZ\lcil pi~~knq 7iemi~ kieleck'l' Zarllit:,zkali 
II' gminic Nasielsk IV miciscnwosci l<'llne, 
Obecnie zarolVllCl znl1, jak i ieh d,icCI dc\slw
nak znaji! wo;cnnc losy swcgo n ~z'l i Ole, 
podporllczllika JOtda Lqcl<iego Znaji\ je nic 
tylko z jcgo 0[10wi<ldall, ale i L opowiadatl jegu 
l,lI'icr7chlllkow ) podko!Tlc ldnych Zni;lj'l i~' 

rownici z kslifiel< 
IN tVIll roku Vol naszej gminic stnpierl pod

ponlC~nika (Jli"7.ylllalo 17 bylycil 201/ Ie 'zy, 
1<l6rzy walC?yli () wolllo~c i nkpodlcglosc 
Polski pndCI.<lS 11 woj ny Swiillowej PI'ZyWJ
(ow(lnielll spntk,1I1, \V czasic kturych wn;un
n<: byly akly mianowaTlla na pierws/y stoplcn 
oficer ki kicrowal p. r\ndrzcj Klzyczko\\'~k i. 
W Um;d7.ie Miejskim pdni ()Il fllllJ;cjr; inspek
tora do spr'lw wojskowych i zar I-C\dzanw krv
zysowego 

AZ 

Komendal7l WKU PodpuJkOl'" ik Wieslaw Paluta Odc!yluje akl mJannol'lania pJ6zefa rqCkiego n 



Nasza pamitt 
o Sierpniu 1920 

My, mie~zkaJicy z.icrni nasielskiei. mamy szczeg61ny obowiqzd< 
parnifi:tania n wydarzeniach, Jakie rozegraly sj~ nil ziemiacJ1 polskieh 
w sicrpniu 1920r Zobowit'p:ujc nas do lego faU, :i:.c: wiclu z tyeh, kt6
rzy \Iledy walczyli nil terenie naszej gminy z bolszewic:kim najcidZc,!, 
t.<l Illurzenia 0 Nicf.lodleglej zaplacilo wlasnyl1l iycicrn i Sp()~2ywa 

dzisiaj na cmcntarw \1' Nasiclsku i Cird(synic. 
\'1 (ym roku planowane s'l SZL:zegoll1ie uroczyste obchody roczni

cowe, Odht:dq si~ one ,>v asielsku i 13orkuwic. Ze szczegolowym ich 
progml1lcl11 zapoznal'l1Y czyrelnilw\\I w sierpniowym numerze "ZyCi8 
,;asi lska". IN obydwu illlprezach llcze ·tnic2.YC byclq kOlilpanie ho
noruwe i urkie~try Woj-lm Polskiego, W chwili obecnej trwaji' intcn
sywnc praL'C Iia nasiclskim cmenl31"Zll. Staral1iem T ola ](omba(an
!(l\\,' RP i BWP i wladz miasla prowadzonc S'l prace mod rnizacyjno 
- reno' aeyine grobu poleglycll IV sierpniu 19201'. jcgo fragmenty ZQ

Slanij' btozone plylailli z granitu. 
Walki w sicrpniu 19201' prowadzone na terenie gminy N, sieisk 

mialy olbrzylllic znaczcnic dla pl'zebiegtl bilwy 0 \Nilr zaw~. Przypo
mn~. co na ieh lcmat pisal ;many pubJi 'ysla i literal Adam Grzymafa
Siedlecki we wspomnil~lliach wtylulowanych "Cud Wisly". W (ym 
cZilsie by! on korcs pondel1lem wojL:nnyln Odwiedzil szpita I'oj~ko

wy \ Warszawie na \II Nowowiejskiej. IN poezekalni j izbic przyi'?c 
na noszach J 'ieli ranni zolnierze, Tak 0 tym spotkaniu pisal kore
~pondcnl \\'ojenny' 

,,- W jakiej bit VI ic byl iscie ranni? - pytam pier\l/szego, 
- Pod Nasielskiel11 

Z I,qta odzywa siy przyeis7.0J1y glos: 
W$zyscysmy tu z pod Na'ielska, 

;'\Ja 'ielsk LO~IC!l1ic w hlstodi naszych wojen Bols7.f\vicy wicdziell, 
7.e jesli padnie 'asiclsk - pugrom ealt:j jell ar.11ii poll1ocncj - nieunik
nio- nv \V len to bowiern 'asiebk. Jak \If grabowy pie!l Iwardzl7.i1Y 
lIdcrzvl jenera! H JJer armi<j Sikorskic:go, by nicublagi;lllq sickici'fj 
wbija(' Idill. Klin len l11usial rlnsadzle czerWOll<j airlia,' na dwk bez
nadli.:jnic (ld Slcbic uclcrwane szczapy. kt6rc sit;' iuz nigdy nie pu
l'1czij. \Vicdzll?li bolszcl icy, co im grOi:i j bronili i~ nie na l_any, Kr.va
w() 7.ooby!i'm zwyci~ Iwo, 

f\JC zoobylismy! = I·aportllje jeden z I',mnycll i oczy swiecq si~ i1lll 
l.wyci<;slwel11" , 

To z\ yei stwn, 0 klor III czytamy we wspomnicniacll GrzYITwty
Sieclleckiego rJl'zyszlo \\' dniu J 6 sierpnia. W godzinach poputudnin
wycb do miasta wkruczyli polsey i01l1icl'Zc. Dowoelz'lc), opcracj'i l1i\ 

siclsk'l gen, dam Osinski o!)"I.ymal Krzyz VirtUli Milital'i, 
AZ 

KRONIKA POLICYJNA
 
Mogowo 15.06 Jel'zy G, ['ldCjl' IUWCI'em potrqcil Millgorz<ll9 G 
J 7.06. Piescirogi Nowe, Z (erenu PKP I<azilllierz C, I Piotr G_ Skra

c1li skrzynki Il1clalowe 0 wal'tosci 58U zl.
 
Siennica. Nicznani sprawcv skradli pl'zewocly elcktryczne 0 wimo$ci
 
2000 zl. Na szkmll; GS Nasidsk,
 
Nasi Isk, iiI. POW, ljezn3111 spraw y krad i z terenu budowy wudo

micrz, przewody energetycznc I 2 01 J1iJ dachllwc 0 warlosci 2000zl.
 
]4.06 Mukrzyce. ieznani sprawcy po wyw<1zeniu J rzwi skradli z
 
niezamieszkakgo budynku licznik energelyczlly.
 
1706 !asiel'k, Zcspol Szk01 ;r1. PrzemysJaw W. I Lubsz S. Po
 
pobiciu kolegi skl'ad!i telefon k0I116rl()\V,v i\litsubishi () warlosci :>20
 
zl 
18.06 N,; szIaku kole/O'wym przed staC)q PI< P NasH::lsk nicznani
 
sprawcy skradli 9 ci~zark6w napr"zellia sieei lrakcyjnej u wartosci
 
790 zl,
 
24,06. Nasiclsk Sl,idion klu bu Zbik. Nicznani spra'>licy z.niszczyli krzc

sla i wiat~ metalaw"'! - wartosc szk6d 10007.1.
 
7,07, j asielsJ( ul. Kosciuszki, Niemani sprawcy wtarn, Ji ::.iy do kio

sku "Rueh" wart0sc sl,rcH,L,iunych towarDw 1300 zl.
 

OBWIESZCZENIE PRZEWOONICZACEJ
 
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU
 

Zgodnie z arlo J60 ustawy z dnia 27 lipca 2001 rok\l - Prawo 0 

\1 !roju s'ldow pow5zechnych (Dz. U Nr 98 po,.. 1070 Z pozniejszy
mi zmianami) na l'adach gmin, jakn zadanie I.lecone ci<jzy obowi'lzcl, 
przygolOwania; przeprowadzenia \vybor6w lawnik(lw s<jdowych do 
Stjdu Okryguwcgo i Selda"" Rejonowych na kadencjy 2004-2007, 

Kandydat6w )J<! tawnik6w zglllszaj q radom gmin preze~i s<1d6w, 
S10warzyszenia, organilacjc i 7.wiqzki zawoelowc zarcj"strowane n;) 
pods(<lwie przcpis6w prawa oral cu najmnicj 25 obywlJteli rnajqcydl 
CZYllll(' prawo wyborcze, stale zamieszkujqcych Il<l lercllie gllliny, po
c1lljqc czytdnic swujc im i~ i nnzwisko , dart;: Ul"odzenia i mieJsee ,a
mieszkania. W lym przypclClku II pl'awionymi do sldadania oswiadcz ii 
w sprawie zgiosz.enia kandydala sq pierwsze lrzy ,)sob ' , ktore podpi
saly zgloszenie, Zglo, zellia ookony\l·anc Sq w tcnninie du dnja 31 
]ipca 2003 roku, 

tawnilfiem moie bye l.rybrally tell, If/o: 
I) po iada obywatel 'IWO pulskic i korzysta z pelni praw cywilnych i
 
obvwatelskich,
 
2) Jest nie kaz.ite.lnego charilkleru,
 
3) \ikOllcZyl30 lilt,
 
4) jcst zatl'lIdnioJ1y lub zilmieszkuie \v miejsC\l kandydowania co Ililj 

mniej od roku,
 
5) nie przekroczyl 65 tal.
 

tawnikami nie mogq bye; 
I) o~oby zfltrudnione w sqdach pows'l,edlJ1ych i innych sadach orilZ
 
prokuratllJ'ze,
 
2) osoby wchodqcc \If sklac! organo\V , od kt6rych orzeczenia mozl1a
 
z'ldac ~kierowania spmwy na drog\, post~pow,lI1ia Si:jdowego
 
3) funkcjonariLLsze Policji OI'<IZ inne osoby 7ajl11uj'1cc slanowi J(a
 
zwitlz<Jnc ze sciganiem przesl<;pSI\ i wykroczcci,
 
4) adwokacj i aplikanci adwokaccy.
 
5) radey IJrawni i aplikanci ladcow5ey,
 
6) duehowni,
 
7) lolnierze w Gzynnt:j ~Iuzbie woiskowcj,
 
8) funkcjOI1i;lriusJE' Sluiby Wi~zicnllej_
 

Zg!uszenia dolcol1uje organ stowarzyszenia , organizacjj, zwiqzku 
wwodowego upri1\liiony do biezilcego kicrowania uziataillosciq, Vo.! 
zgJosz~niu naki. padae l1azw~ i nr rcjestru, w kl.oryrn stowarzyszc
nie, organizaeja lub zwi'lzel< L3woduwy zoslaly zarejestl'OWeme. 

ZgJaszaj'lc kandydala na lawnika naklv podne jego imi<;, nazwi
sko, dat~ llJodzcnia, ll1iejsce zarnicszk<lIli'l 1m iejsl'c z,druclnienia na 
obszarze uminy w ktorei kandyduje, 
l(anJydal;) powinicn swym podplsen pOI\vierd'li[; 7,godc,: nil kandy
dow<lnic. 

Nie 1110zna bye ti:i\\nikicill jednov!.CS[nc w \l!i~cej ni7 Jednym sqdzle. 
Lawnik6w wybierajCj mdy gmill w glosowaniu lajnym i udbywajq 

si9 ont' najpoiniej IV pazd1.i<:;:rniku roku kalcndarzowego w kt6rym 
III Iywn dUlychczas0wR ki1dencja !awni k6w 
Hady gmin pUWOlLlj"\ zespuly, klorych zild"miem jesL przcdsl<Jwicni 
radzie gmilly opinir 0 zgloszonych kandydalach. 

o kundydatach na lawnik6w rady gmin zasi~gajq iniormacji z Kr(l
jowcgu HejeSllti Karnego onll qd wlasCI\vych organaw PoJicji 

KoJegiul11 S'1du Okrygowego ust:llilo ella Hady Micj,;kiei w Nasiel
ku lq znie 20 lawnik6IV do S'ldu Rejonowego \Ii I)liltll~ku \V l1'lll' 

Wydziat Karny - 13 b\vnik6w 
Wydzial I{odzinny i Nicletnkh - 7 lawnikow, 
Blizs7.ych informacji II' Iym zakt-csie uclzielaj,! pracownicy Giur<J Rady 
w Url;:c!zi ' Miejskim w Nasielsku IV gudzina~h pracy l rz~d\l . Tarn 
tei nalciy skJadut' listy kandydat6w na lawnik6w, 

UWAGA Pijani rowerzysci 
7.07. Ccgielnia Psucka, Bogdan C. Jechal rowerem pod wplywem al
koholu 2.02 prom.
 
1007, Zatr7:Ylllano kolt:jnego rower7.~·st~ - Katirnicrlil p, - 2,34 prom
 
le107. Nasielsk 1I1. P,O.w WlodzimierL M jechat 1,93 prom. alko

holu
 



Zavvalidrogi 
Panla rei (w~z..I'stl'() plynk, 

W~!,yslko jest zmicnnc) powicJz.iul 
pon<.Jc (pouobno, pruwdupuJobnieJ 
przcrJ tysiqc<11ll1 lat grecki film:nf, 
Heraklil z Efezu. I mial racj~. Wszy
~cy ziluwazamy. it nH swiecie nie ml:l 
nic tr\valego. nk wiecznego. Stwi~r· 

dzetlJe to illl; ol-nucza Il!cale. ic nie 
powinl1lsmy pu,.ostCl\l.-i<iC slade)\\! 
,wcj bytnosci 11<1 tym ,,!c7 padole", 
To Irzeba robie. ullO' nalelY to I'ohic 
z lImiarem i z sen scm. Ma to Cle· 

mlls i J<omlis slllzyc. bu \ przc'illl
£1.1'111 l~ypQdku b<;dzie lO, m6wiqc de· 
llkatnic;, pomnik niedbaJ t\\!iI. 

Prz}ddad6w tilkich pomnikow 
ll1amy w naszej gminic co niemiara. 
Tal<lmi pomnikamJ PI·z~sz.k)sci )9 
chociaiby slupy lelegraficzne. By
wajq (me niddedy je~zl;7t' Uz." w<Jne, 
ale ieh Ci'.as mija. R wolllcja tcch
niczna II! dZICdzllllt kOllllll1ikacji 
Jl1i~dzyllldzkil.;i ~prnwia. ze warlu
sciow~ jcszeze przedmilJl" i Llrz,l
ulcnla Slali! 'if;' zbftdne i nRle7,<1toby 
znakzc ula !lith now przeznacze
nie i nowe miejsce, bo inacz~j bl-(dq 

Sfup zJVlaL:ClwaJklrogami.. [wtedy jest ~r<)blcrn. 
I' NasieJskco z rumi roble. 
Iylko same

I.F••IIA..... ,
..IEISIII :

Komlsarlat Pollejl 
tel. 997, Nasielsk 691-22-07, 
691-23-77 

Oehotnleza Strai Poiarna 
tel. 998, Nasielsk 691-22-81.1 

Pogotowie Ratunkowe 
l I. 999, Nasielsk 69-30-999 

Pogotowle Gazowe 
tel. 691-22-22 

Pogotowie Energetyezne Nasielsk 
tel. 691-24-21
 
(po godz.15.00 Plo6sk - tel, ('62-26-4S)
 
Pogotowie Wodoehtgowe Nasielsk 
tel. 691- 24-96 

Stacia Opieki - Centrum 
Piel~gniarstwa Rodzinnego "Caritas" 

Oiecezji Ptockiej 
Cabinet wbiegowy w "Starcj Plebanii", 
ul. Z\-virki i \Vigllry S tel 693-14-28 
lidroga na ul. POW lakich s!upow
u jest bardl dUlO Nreki dy pozos/aly /(11
 belonawe podslawy 

.,. 

~ 

Statystyka - CO z n-ej wynika 

o problemic slllpow telegrafieznych pisali iui 
II/ Zyciu Nasielska nasi mlodzi redakcyjni 1\0

lcdzy. Zrobili to niezwyklt' uclikalnil:, ab ili
kogo nie urazic. ponicwaz W !laszym I<raju na 
w~zdk'l krytyk~, nawe! 1ft sluslniJ.. zazwyczaj 
reaguje si~ nerWQwo, albo lldaje sif;, 'icc nie 111,1 

probJemu ie byla to krytyk,l, a tylko przypo
mnienie, ie praea dopiero IVtctly jest sl<Ol'tezo
na i moi:na wzjqC nagrady, gdy po jej \Vykon~
niu IVSZ, stko ZOSlaJo uporzqd !wwane, 

l-'onicw(lz od chwili napisania p przcdnie
go tekstu min~lo kilJ,a Jal, a nikt 7.e slrony wta
sciciela slllp6w tclegraiicznyth. tj. Tclckomu
n.il<3cji Polsldej nie zaintcrcs0wal SI(( pm le
mcm bczuzytccznyeh juz slupow lelegraficz· 
nyeh w NasieIsku, wit;c.' im 0 lym przypomina· 
my. 5q one nie tj 11<0 jui: bezuzYlccwe. ale 
i niebezpiecZllc. Wy tajl) Z] icb ogrol1lne srllby. 
a umicsz. zone $,1 one zazwy zaj n!l wy:,uJw
Sci dziecj~cej glowy. Ov [cgu slupy le. a CZ(( to 
;lIi tylko rcszlki z nkh. SZpCC;j nas7,e ri~kne 

111 ias Ieez ku 
My.'l y. it' adresaci l1loieh LJwag b~dq wiedzie· 
Ii, jak szyhko i bez zadnych kosztow I'ozwi'l' 
Z<lC ten wslydliwy tlla nieh problem ;eieli Jest 
iJ aczej. to propor.uj~· illl, jaklJ przed liPNicie
IOIll sp(llki nastawionej na 7.arahi'lIlic plefl\~' 

dzy pewien pI' mysl. ale [0 jUl. zgodnie z zasa
dami gospodarki ryn[wwej bydzie ich troch\i 
)<05Z.tO\\lfl1\, A problem sam si~ nic rozwiqz~ 

AZ 

W picrwszylll p61roczll roku 2003 znowll 
zacz~do przybywac mieszl«lIic6w \II naszej 
gminie, Aktuflll1ie IV mieScie i na \\lsi mi<.·sL
!,ajCl 19442 osoby. Pot roku lemu hl'lo 0 22 
osoby mlliej (19 420) Zalrz.ymtiJ1il zostala 
\'vi~c lcndeneja spadkowa, kl()r'l obserwowa
Ii 'illY od pewnego cza'lI, \,\1 chwiJi obeenej 
[rudno jest przewidziec ezy bQdzic to Lj:1\\'i
sko st,de. ezy lei [ylko okresowe. Trlldno tel. 
wyjasniL', co spOlVodowalo t~' Illljall~ Dotych
cza~ow > zmniejsz<lnie sly Iiczby Illc!nllsci tlu
mJczylislll).' malejqc9 atl·akcYJn()~ci'l n:iszej 
gminy Chnc!zilo III $7czcg6lnie 0 sprawy go
spodarcze, 

W poprzeJnim odeinku zwr6cilelll U\ agt;:, 
7..<: og61ne zlllnicjs/cnie siC; licl.by lllic5zkall
cow gminy nie rozklael(l si~ proporcjonalnie 
nil miClslO i \'vies, Co ciekawsze, ubywato 11IeI
nosei V.l miescie. a wid byla corn Judnkjsw, 
Obecnie syllia ja jest odwrulnH. VI ci'lgu astat
niego p6li·(J<.:Z<J liczba 11Idllosei nil wsi nasiel
skiej 7.11 niej zyla it? () J0 os6b. nalomiilst w 
mieseic przybylo 32 mie zkanc6w. Jak \ ytlu
maczyc te zjawiska'? Okres polrocza j s[ Zby1 
l<r6t1<illl okrcsclll, aby 1ll07.11fl bylo wyci'lgnqc 
prawidlowe wnioski co do zillian demograficz
nych na n,i'izym len~nie. 

Gmina NaStclsk rna charakler I'olnic?y Do 
takiego stwierdzenia lIpowainia nas ta. ie wii;'
cej os6b l11ieszl<a na wsi niz w 11ieScit: (12 038 
. 7 404) oraL tu, Ze.: wi~c~i os6b LatnlJnion eh 
je~l \\I rolniClwie bqd; wykonuje zawody 7WI<}

zane z prodllkcj,! rain,!. 
W da1szym ciqgu 1IlrZYll1uje si~ przewnga 

liczbawa plci olTeslanej ]ako slaba. R6z11'ca 
~ir;g<-l jLl? prawie 200 oS'lh (9HI6' 9b2b). l~o

dzi sj~ wprawdzie wi~cej ehlopc6w nii e1ziew
eZqt, ale ogalny bilans iesl niekorzystny dla 
mr;zczYZJ1. Przewaga ilosciowa )m;i.czyzn llad 
IUlbictami u(rzymuje sir: prawie do 60 rok\! 
zycia. Po s7.e'L'dl.iesiijlCe mamy \ nils-zej gmi. 
me dwa razy wiE;'cej kobiet niz m~zCl;Vzn. 

MalOY III do cz. nienia ze zjawiskiem zwa;wm 
n<1dllllli<:'raJnosciq myiczyzn. Tak n"lprH\vd" to 
nikt nic wic, jaku jest Jcgo przyczyna, a w.vst~
pujc ono zan'iwllo na wsi jak i wl11iescie. 

nali7,1.IJqC dalle Jiczbuwe doiyczqce ilasci 
mieszkalle6w IN gJ1linle za\lwazylcl1l JeS7.C7,C 

jedno cielwwe zjawisko. ]ak napisatem \I'CZ.C

slliej, kobici IV gminie jest II' og6Jnej liczbie 
wi<;,ct:j rljzllI<;y'l;"zyz.n jest to ug6Inop()l~ka pr<!
widto\llosc, IN nnszej gminie (me znam \\I tym 
wzgli;dzie statyslyk og6lnopalskicJl) przewa
ga iJosei kobict IV stosunlcu do iloScl m~zcLyz.n 

dotyczy lylko miilsta (K·3 18; M-.358b). ! a 
wsi nalomiast zyje wi~ccj m~:zezyzn niz ko
biN (K-5998; M-6040). Gdyby nie wyS!~pujq
CC' zan)wnn IV miekie jak i nCl wsi zjawis[;o 
nadumierfllnosci l1l y7.czyzn, rnozna byloby po
wiedziec, i€ kobiely na \\lsi cifzej praclIJi\ lub 
S'1 lIaprawcl<; pki'l slabq Z pewlloSciq nil' to 
miul jednilk na mysli pacta, gdy pisal' .. Slabo
sci, 10bie l1a imi<; k(Jbiel~". 

Jeszcze jedno zjal.l.'isko demograriC7.ne 7,<1
slllgllje na naSz.'lllwflg~. Rodzi sif,' eomz ml1lej 
dzieci. \,V drugim kwartale rukll 2003 ufou.;:i· 
It, si~' t, Iko 33 moby. gely II' analogiu,nyl1l okre
sie roku ubieglego 48 os6b, Pocieszaj'lcym 'La 

(0 m07e bye f<lkt. ie zmniejszyla si~ llezba zgo
now (por6wnanie II kwartalow rol(u bic7.,!ce
go i ubieg!egol 

AZ 
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Trzeba miec duzo zdmwia, 
aby si!$ leczyc. 

eforrna grninnej 
slu:i:by zdro\Nia 

JstOla problemll, ];tl'II'Y [OH1SZ8Ill, zawal'
ra jest w l",adlyrulc. I)obrze wie.clzCj 0 tym 
\\' zyscy 'j. ktorych zycic zillusito do kony· 
stunia z plucowek sJuzby zurowia, lic rest to 
tylLo nasz naslelski problem. 0 Iym m(lwi ~je 

J pisze w calym kraju. Nic oznacLa [I' jcunak', 
ahysmy nil' robili nic, u. pokajaj<lc ~\Ve sumie
nie'lwterdzeniem, Z. gclzie indzieJ jst jes7
l;ze gorlcj niz. u nas. I dlulcgo wladzc sumo
rZ'ldowc naszej grniny podejmuj<j dzialania, 
aby z.apewnic mies'.k'IJ1l;Om JJoclLIcie bezpie
czeri.stwa ldro\\'olnego. 
Tu nale:iy si<;> czytclnilcom pe\ ne wyjasnie
nic IN lIstawie samol'z'lc!OWCj zapis<:lIlo' "za
spokojenie zbiorowych pUlrz"b wspolnolv 
nalezy do zildan wlasllych gminy' Takq po"
lrzebq jest sprawa oclnony zclrowia Nie ozna
cza to jeclnak, ze gmt 1<1 must pro\ nelzie Illa
c.owki sluiby zdrowia. To ostalnie stwierdze
/lie nie oznacza tez. ze ich prowadzic nil' 
mol.e. ~prawy le regllluf'l odrt:bnc uslawy 
Aby nil' lagl~bl<.lc ;'i<; w g'lS7CZ llswwowych 
z"1pisow, przypOl11n<: lyJko ze \Vszyscy (z ma
lymi wyjqlkalili) "sktadamy" si.; n:t upiek~ 

zdrowotlHj Ci. kllJrL.y ~alnodzielnic wypet
niariJ PIT-y wiedzq nawel, juk duia Ie t lo 

k..·.vota I nit' Je t walne tlJ CY i(CslcSmv I.dro
wi. ezy chorujemy. u,y !wr;ystaIllY ; us/ug 
sJlIzby zdrmvia C! IcZ Ilie Plncimy i iuz. lei 
to jednak IT amy prm 0 do swindczd\ fllCLlvcz· 
l1)'c11 tI odpowiednim siandard;ic . 
'iaqymi picJli~d7mi gospaclanlje NFZ ( Ii!
roclowy Fundusz Zdrowin - wCLeSniej I<asy 
Chorych) InstylUl'jill<.l kOnlr,d(tllic' (zal-:upu
je) w Ilij~zYIl1 illlicnillll lugi ITlcdyczne listu
god,lwcami rllog'! by' z'lktady zar6wno pll
blicZllc (spolcC7nc, panstwowe). jnk i prywat
nco Piclli((dzy na opiel(l( z<lrowofm, nie otrzv
muje gmina. lej Tlloiliwosci wp1liwania na j:l
ko~c oplel,! I1lcdycznej na jej terenic s~l Zl11

]wml:. a wlaSci\vie zadne. Jesl jednaJ( wyi~(il' 

y, tej syulllcji Gmina [)1o~e !10wolac wlasn\' 
zaklatl opieki zdruwotncj i wyslqpiC do FZ 
() konlrakty i zwiqzanc 1 tYI11 picniqdzc. 
Na \\'$t~pk napisatem, Ztc nas:;. salllOJ"Z'lU 

gminny pode:jJ lIjl:' dziaiania, aby 7.apewnic 
swym wspoloby\ <ltelom poczucie bezpie
czc/1sl\ a ..:urowolllego "feraz fakty. Radn 
Miejs!w popr1.cdniej l;adencji powolala Sa
rnorz'ldowy Publiczny Zaldad Opieki Zdro
wOlnej. Przyczyllq pndjycia lakiej decyzji bylo 
niczauowolcni" duzei grllpy mieszkal'1CQW 
gll1iny I 1I ·tug SP ZOZ w PlItlllskli kt6ry 
SWYI dZlalaniem obel mowa! pmwic wsz)'s!
kich .cywilnyeh" mieszkallcow gilliny Na
~icJs];,
 

rocz'Itki dziablnosci ni'lSzcgo wla~nego Za

kladu Opieki Zdrmvolncj nic b ly najlarwiej

sze G!0W11'l pr7.YCLynq tego s <lIlU rzcczy bylo
 
lO. i.e dzialnt na stosllnkowo dllzvm terenie
 
ktorcgo srednia zaludllienia nie b};'a naj\Vi~k~
 
sza Do lego gminny ZOZ I ie po~iadat wta

$ncj przychodni I;)S7. gminny ZOZ nie rnflgl
 
(praklycznic) obi'l( SlVym dzialani,"111 tej gru

p~: spolc(;zer] (Wil gmlnv. ktora ].;orzvs\ala 
z Osrodka Zclrowia \II N'asielsku. Przy'czynlj 
tego S(C1)1U I'zeezy bylo to, ie . tarostwo pu!
lliskic rosciio prctcnsJe do wl~sl1osci blldyn
I(u Prz.l'chodni \II N<!siel$ku, Na;;? gndnnv 
707:, nie maj'lc lokalu. nie magi wySl'l it do 
Kasy Chorych l) kOl1lrakl. na Llsiligi rnedycz
n . Pultuski ZOZ lliokowa! tu wla '11<j przy
chodni~, On tei bral z Kitsy Chorych picni<j
dze prz" pacbjq(c na Icclcnie tej grupy miesz
kanc6w lIas7.ci gminy, I«ora wyrazila c1H;:C 
let:zenia $i<; IV nasicl$kirn Osrodku Zdrowia. 
ezy wykorzystano je 11;) potr;;eby tei przy
choc!lll I ludzi d nie; przypisanych ~1 

prawu l)l-lCi~eia prZC7_ gmint;: budynl<u osrod
lw 7.druwia tuczyJa si<: przez kilkJ lat, Pu de
cyzji wojewody pr/,ymajqcej ten blldyl1e]; po
wialowi 110\Vodworskiemu przygolowywanil 
byla przez s(arust\vo l1owodworskic uchwala 
puelwzujqc, obickt na \\'laSl1os( gmi Ilie Na
'iclsl; Niestety. Puttusk odwolal sit; od deey
,.ji wojewod'; do Ministr<l Skarbu. a lInst~p
mc po iq~o ni~'pornyslnej dk! slaroslWa put
luski,;go decyzji. odwolal si y do I SA, 
Paradoksalt1a SytUil 'ia lrwalaby j..,sz ze c1o
~y(: dlugo, gdyby nie rozs,ylek nowej Rndy Po
wiatu Putl Iskiegn na czele ze SUJrosia i kon
sekwencja w st,lraniiJch () ullnrll1ll\Va~ic sy
t\wcii aa ZycJl wJadz samol"7.f\dowych z Hur

mistrzcrn i Sekretarzem Miastfl na czele. [(on
sekwcncjq w dzialaniu wvkazalv sit' tei wlu
dze PO\ i,IlU no',vodwor~kicg(l: kt6rc W lcj 
chwili $<\ Ilficjalnic wtaScicielcl11 obi kru na
iel kicj przychodrn. 

Sytuacja unorll1owala si~ z l:hwilq, gdy Sta
rostwo Pl.lltuskie wycofalo z NSA odwoi(ll1ie 
od decyzji Mjnis(r~{ SLubu lIslalajqc 'J wa.. 
sno~c na~iclskiego osrouka zdrowia. Jcdno
czesnie l\adil po",;jalu W r\lllll~ku podi~ta 

\lchwa!<; w sprawic ograniu.clli a .. t<ttl! lowe
go zakre u swiadczen w 7.akreSle podstawo
wej opieki zdro\\"olnej ella mies%kallC6w l'\Ia
5icbka przez SP zoz w Pultusku Decyzje 
te nil' oznacz"j<!, ze micsz.kailcy gminy Na
si(,'lsk niL: b~'dq JT\ogli korzyslac Z<: szpitala 
w J.1ullU 'ku czy I uslug [Jultuskich ~pet:jali
slow. To zatezy ty1ko od nkh samych 
Slarosl\'."o nowodv,Iorsl,jc podlrzymlljc '1'01<; 
przekazunia obieL tu osrodkl zd rowiu prz\' ul. 
PI()r1skiej gminie Nasielsk Dv CDh\) gdy \V 

I.e) sprawie bydz.ie podkla przez Had~ Powia
III udpowiednia decvzja, Powia Nowodwor
sid reprezenwwany przez Zal'Zild pod pisal 
z Gminq Nasic-bJ; .. UlI1liW<; tti:YO·.Clll<l" 
W iIT1icniu Zal7.ctcll; ['owiatLi L1mowo; podpi
~ali SLarOSla - Maria [(owalska i \Vicc~tal"ll
,1:l-Andr7.cj I\ornwski, \.V imieniu Glllinv [j

sielsk lImow~ podpisal UurmblP l',cl:nard 
Mucha. 
AktCIJl lylll OlWarlo dro, ~ do poszerzenia 
d7.ialah asci na zcgO gminnc<Jo ZOZ-u na lc
ren cafej naszej gJ~iny, a to ~'inno zao\\"ocu
wac le[J5z<'\ npiel;c'l medyczwt, 

AL 

Z cyklu: "CO W UNII ?" 

Podatki pO integracji 
z UniCi EuropejskCl 
Konsekwcncj'l inlegracji Po! ki zUni" ELl
ropejsk,! jest dostosowBnic naszego syste
mu poclatkowego do syslemu eu I"OpGjskie
go 

Polslw LObowi,plla si(,' do przyjc;cia i wclro
z.enia prawodaws(wa wsp61nolowego w za
krcsic podnlkow posrednich (Ij. pociatkll 
VAT i akcyzy) oraz poclatk()\\' bezpusred
nich (PTT, CIT i pocblk6w majqlkowych). 

Polska wyncgocjowaJa pewne okrcsy przej
sci owe n<l wprowadzcnic zmian w systl'
mj(; podal kowy11l. Sa to nastEi'pu j~ce okre
sy: 
1. Okrcs przejsciowy do 31 grudnia 2007 
r, na slosolVanie zredllkowanj ::;law],i VAT 
w wysokosci co naj 11l11iej 7% na uslugi ga
slrOnol11 iC:cne; 
2. Roczny okres pl·z.ejsciowy na stosO\va
nie zerowej slaw'ki akcyzy na elw1<ompo
Iwnly i zrcdukowancj na paliwa ekologicz
ne; 
3. Okres przcjsciowy do 31 grudJlia 2008 
r, na osi~glli~cie minimalnego jlOZi0I1111 ak
cyzy na papicrosy; 

4 Okres przejsciowy do 31 grudnia 2007 
r. na stoso\v3nic 00;0 s(aWki VAT na nie
kt6re j(siqzki i e;t,Hsopisma speci~listycznt': 

5 Okrn prze;sciowy l1a do 31 grlldnia 
2007 r nCl stOSClwanie obniiuncj ~Iawkr 

VAT IV wysokosci co najl11niei 7% nn uslu
gi buciowlal1e i remonlowe z wvlaczcnicll1 
materialow budowlanych oIa~ ;1a Ilmvl' 
budynkl mieszkalne i rnieszkania; 
6, Okres przejSciowy do .30 kwielnia 2000 
r na Slosowanie obnizonej sta\-\/ki VAT w 
wysokosc' co naj mrriej 3% na artyl;uly iyv,/
nosciowe rrzeznaczone do konsllll1pcji 
przez !uelzi i zwieJ" yta 

Polska uzyskata zgodt;' 11<1 stale siosowanic 
stawki V.AT w wysol<osci 00((, na mi~dzy
narodowe przcwozy pasi1zer::.kic. 

W zakresie poclatldJ\'\'" bczposnxlnich 
PoJska zobo\vi'lzala sit;: clostoso\\';)C do 
przepisow unijnych reguly opodatkowania 
l'Ozwoju, lil<\vidacji i przeksztalcen sp6!ek, 

Osrodek ,1nformacji Europejskiei 
UrzC/G' Mie,lsi<i VI Nasielsku 
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20lat KTRO- LAS ·u 
Pan Tatleus7, Ci;a<;hnrow,Li, wfasciciel fir

my Cl.EKRO-PLA T, cz~slo wl'nea myslami 
do pewnego Jtpcowcgo dnia roku 19,53. gdy 
7 dri1cym s,,:rc~'m I ehodzit do Ur!. 'elu Mia
stu I Gltliny lIby ~arL'jcstrc)\V,\C uzialalnosc 
go,pmhlrC7iJ. \\' lym (7et 'W podl\~CI(; dccyzji 0 
prowadzL:lIiu wtasllej finnv hylo ;;ktcm W1'
Ii! tJ{( wei odwagi SocjaJistyczna go< podarka 
\\'prawdzie do or~ vala, alt: [H'7j'sjowio\Vt:: Zie· 
Jon..: $wialelko w tunelll dl:l pry'\',llncj inicja
tY\\i~ ':wiecllo bardzo slabo Na sl,o.cscic de
Lyzja c'lIvcLe,nych ckcylknIOI\' hyla [Jom_,'sl
na dla p zilchnroIVsklcgo, f'lIll1a 711stilla z~
rejeslrowana 

WspuJllnicllie pi<?l'\V5Zyc!1 dni dziatnllllJsci 
tinny wkh' w;obuu/u Lismiecli 1)<' Iworzy wla
scieicli ELEKTIlO-Pl./\ST-u l'i~7.'1c () wl<;lsci
cidach tllaTli IHI l11ysli lonIC ana Tadeusza. 
paniij lwon\, CzachorowsJ,q. kt6r;1 przez 
\Vszyslkie Jalil dzieJnic wspicrala Ill'<La IV icgo 
D)biegi.H:b l' rozw<")j zaktadu. /\ pOCZ'llki byty 
baruLe' ~l<rnmnc, I 'iewklkie pomics7_ucnie 
gara:i:(lw~· na Wisniowei . .lo,;dna nic pierw zej 
mlodosci wtryskarka, Proste r\ilrz~d ia 
\-\'szystl () to nl~em nie wr6:i:ytu sukce,u /\k 
byty IlHlrzcnili 011l: to Ivspartc wy(rwul,! i wy
(l;7onij pl'aca, uporem i [(Qnsckwencifj IV dzia
laniu sprawily, %C ,hi iaj, po dWlIdzies[lI la
tach (7IaJalJ)o~ci, LLH~'J'nO-PLi\ST JCS( 

firm,! nr 1 w Naslcl,ku, i.:c llezy si~ IV wDje
w6dztwie i w kmju, 7.(; ,c~l znana i lIZn3n;; 
d<Jkko rOZit g.r'lnicallli Polski, 

Wlasciciel, pan Ti.1tJcll~7, CzachorlJwski 
i lego 7.0n3 5<1 hld7,mi _lIkC;CSII. ]Jr"lwel,! jest 
10, ie lei icli 5ukees praCowGto (6 wiclu 11I
uzi i ze Onl takzt.: lIeZcstlUcZ,\ IV stJkccsI(;' fir
my. j..:dnak II) wlasclciclc dccyd wali O$[aleo

nie,' kicrllnkach rozll,ojll zakladll, To oni do
bicrali sobie wsp6JpnlL:ownil,u,-',', Szczeg6!i1ij 
lIwag~' '1.wl'aca!i n~ dubl)r mlp()wiL'cJniL'j, wv
50lw J<v.-alifIkowanej kadry kierownlczel, 1po
lrafili t ch ILlcJ/i ~tl.lcha6, l3u na ()1m wlilsilie 
polega lllqctroSC kicrow nia i ((1 icst wla.i:nic 
POdSl;:\Wi\ sukceslI. 

Ostillnie dwadzidcia lat to b<lnho [rudnv 
okrcs dla roiskici go,podarki, Upadlo wiel~ 
przedsi~biorslw Upadaly nit: lylko stare fir
111)1. kton: przyslosowane byly do funJ cjono
w,-lIlia IV gusp"cJarce ~ocjalislYCl.l cj. ale Uri!

daly ((:% nowc iirmy zorganizow<lne na I 0

I )lch jui. zasadach. W llill1 S31l1Vl11 l;za~ie. \II 

tych am 'cll wanl) kaeh ekonurniczllye!l fir
ma P<lllstwa Cznellorowskich r0st' \ sur;, W, 
razcm tcgo ie l stale zWlC;l<szamc Iic;:by La· 
lrucJnionych \II Lakladzie, poszerzanie ,bor
tymc:nt\1 proc1uko\'.';:mycll Ivyrob6w, budowa 
nowego zaldadu. stale LillOWUCl61lianie par
ku maszYI1o''\!cgo, (.urganiz.owanit.: wl<;ls/lcgo 
!Jiuro kun,trukcyjno - (echn()l()gicznt~(J 111'1<1
snej n,H79d7,ir)1 ni 

ELEKTIW-PLAST roku 2003 - mhl, W 

kt6rym firrn;1 ubchodzi jllbileusz O-Iecia iSl
nJenin. [0 !lOWO 'zcsnc, clubrze zorganizow<l
nl: przt.:uslc;biurslwo pl'odukL:yjntJ - handJu
we specjalizlljqCC sit( w produkcji wyrob6w 
w bratl7.y eleklroinslalaeyjncj Produkowane 
IIHaj lawaI''' pelniaj~ II' zystkic wyl1logi, ia
kic sluwlane s(j lowarom tej bran7.y IV kt'3.Juch 
Unii ELlropcj,l<ici· r(\~idJa /lil III odpowi"u
nic ccrlyflkalY Najwaznieiszym 7 nich iCSI 
CCrlyfikat Sy 'lem 1Jakosci'l 0 go 1 : 2000 
nadany przez nEJjbarctzicl renuJnowunq angie!
~I<,\ jecl[10S11\~ ,'ertylil\llj'lc'l BVQI. Zakres eel'
[yiikacil obepl1ujl' projl'ktowunit:, produkcj.,: 
J sprzedai- wyrobl1w clcklroinslaJa yjnych. 
\Vyr(ll)(j',~ I tWllr/yw sZluc7nych i melali or;tZ 
oprz_ r7.<!dowania, 

ELEI<TRO-PLAST roku 2003 to UZn3.11EJ 
'irllla I\, Europi"" 35% rodllkcji jest cl spor
lowane dn takich kmjr'>w jak: Bdgi<;l, Fran
cia, NieOley, Slowacj,1. Ukraina, [.itw<I. J,I)SI<I 
(w lym obwod l<aliningradzl<iJ 5'\ to barctw 
lruelne IJlt1ki -I<onkllrcllcjll jtS( oll!17ymia, wy
magania odbi()t·~,,)W ogrolllne, SprzecJaj11 sly 
tylko [()war:,1 () najwyiszcj jakosci, 
1I I<JJde lylJ<o lOWi1I)' wyl warza nasielska fir
m::l 0 J lasic protlukowanych na uJicy Plof'1
skicj W J lasicl ku wyrobi)W IHljdobitni<:j 

Wlasciciel filmy ELEKTRO-PL4ST 
p, Tadr:usz CZ8chorowski 

swiadczy lo. ze ieh odbiorcami 1)lak lIznune 

w swieeic finny jllk Si~'II>C/l~, Nokia, MoeJiL:r 
Ol1e III U'lJ'l wyprudllkowanyl1l u rw, pro luk
tom wlasny znak firmowy, 

ELEKlHO-PLAS r roku 2003 ddjC ZE\lI'ud

nicnic 120 oSllboJll, w::.p6tpraclije z 40 hllr· 
[Ownio.mi cJcktrotccill1lczllyml, za pC! [CUllIC

twel1l firm)! p )<lilLis/a I(onerbt;rgcra )/\1'\. 
POL d,\je z<Jlrudnienie ludziom niepeln n
spl'aWny'm J)zwJalnosr przedsiybiorslwa pan
silVa Cwchorowskich pclm tez waznq rol~ 

dyd' ktYClJl<l. wska:wjc bowi"m dmg<; d"""k
cestl, A sukces 7agwaranlllwac Illoic IIJko 
stale wdra'l,anJe t owyeh Ivyrnb6w, autO! U). 

lyzaeja proee 6w produlccyjnyeh -tosow8nie: 
najlvyi.szej jakos j sllrowc6w, \\,y,01\a jakosc 
procluklOW 

41ipca 2003r. udby!y si<; unxzvslOsei l\\'iq
I,ane 7, juhilcllSIl:nl20-il:cia filmy. Pr/.ybyli n<i 
nie 7 haju i z I.agranicy pn:ectslilwiciele finn 
i Iednostek wsp6tpl'ileuj,!cych l ELEKTHO
PLASTEM, przc:dsw\\'icide firm plLljcktujq
C, ell i b\lduj<jcyt;h /lowe ()bll~kly nasiclsklq:~o 

pn:cdsiC;!blorstwa, Wiadze samorzqdowc glll)
ny repn';zenlowal Sekrelarz 1\!lia~ta p 21 i
gnicw Hutl wf>ki, 

Gosci powital wlascieicl firm' p. TadeLJsz 
Cl<lehorowskj oraz dyreklor hillldiowy p. 
Andr.-:ej Oldak. :-)<11111' powitallil.' Ir\\'alo dlLl
go, oniew8z, jak pisalem 'I,,'~:lesniej ELL [(
TRO-PL/\ST \\'spoipl"acuie z selkaJnJ pl'Z ct
si~'biorstw. Olbrzyillia ala \vypcil iona byla 
po brzegi Po powilar ill odbyl0 ,it; p{)swi~l:e
nie hal j lIrzqelzell DDkonal kgLl pI) 1\1'6t kiej 
modlitwie elzlekm1 n<lsielskl ks_ praJa! Kazi
mierz Snicgocki, Ks, Dziel an proo-,!qc IV IJlU

dlill ie 0 blogoslawieri l-.v'o [307.t:: tJJa wlakj
eic1i i wszystkich tyeh. ktorzy IV Iyn) zalda
dzie praeujq i Zowoc6w jego pr8cy kOrl:yslaj'l 
putlkrdlil, it: uobry Bcig blogoslawi wszyst

dokonczenie na sir. /4 

h'ala produkcyjna IV ELEKTROP/ASCI[ Mala flose pracownik6w widoczlycfllJa ldj~ciu swiadczy 0 

wvsokim sl pniu aUlomalwacji produkcji 
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PRZETARGU 

](opiec Nasielski 

Kapiec I(osciuszki ... dalelw
 
Kurhu. n. nasielski ta k blisko
 
Trawa. wiclz?- dno rzeczki ...
 
Iwrnej chaty klepisko...
 
Zielonej trawy bezmiar
 
zmywa kontury zamczyslw. 

Panowie ryeerze, giermhi i [yki
 
wstw1cie z marlwych pospotu
 
i rzuceie "Bogurodzico" diwi?ki
 
Pom6Z SlauJiena i nam z padolL!.
 

Chodzqc nad Strugq
 
Robi? maslo blotniste,
 
Pijawki z piszczeU odrywam
 
vl/eloraj hisforia, dzis - uroczys}w,
 

Dym z mleczarni jal? lOu/han
 
Lawr; zapachu rozleje
 
Moze czysta NasioUw ...
 
w niebie kiedys wyleje. ..
 

Maj 1982 GLT 

Oczami wynbraini widz£( aUlora wiersza, jak spaceruje nad 
bl?;egaI1l1 naszej urokliwej (kiedys) rzcczki i patrZijl' na okolic~ 

widzi it! taJ<q, jalw byla przed lellY. Kt6i bowlcm chodzqc naJ 
strug'l w 1982r. robilby maselko btotniste? Chyba, J.e bylby lo 
sarnob 'jca. Robicnie mu:;etka blutnego bylo modnc wsr6d dzieci, 
ale w lalach pi~cdzicsi'lt'ych. Dzisiaj zas i ,,\vulkan" mleczarni nie 
rozlewa IUZ 11(\ ukQlicc zapac.:h6w Szkoda tyll;o, ze przeslala iSl

nice i 'ama rnJeczarnia. 
Wszy tko wok61 nas si~ zmicnia. Zmiany te dostrzega paeta. Bu
cJzi 10 \II nirn lqsknot~. Jest to t<;:sknota za 1~11ll, CQ pl7.cJ1lin~lo. 

Trwa to jcdnak w ludzkicj pielmii'(ci. ,ymbolcm lego Jest kopicc 
wynoszqcy sil,: ponad zielcl1 okolicznycillqk. Ten Jwpicc jest nie
mym symbolcm naszej hi torii. A .. mala" historia naszej nasi("!
skicj zicmi. tak Jak w iyciu, splata si~ w \vierszu z wiclk'l hi tori<j 
Ilaszego n:lrodu. Przywolu ic jq puela odnosz'J.c nasze nasielskic 
IT, lia do kopea KOSciuszki i naroc!oWt'j piesni .. Bogurodzica", 
Na jeden jeszczc cklllcnt chcialbym zwr6cic lJwag~ w lreSci wier
za. To elcment wiary. Yego wqtku nic b9c1~ zcrzcj ol11awial, 

a wyllikajqce IlCl ten ll'mat wn ioski \vyci<jgnij Z pClVnosciq sami 
czytelnicy. 
Wydaie mi sir;:, ic WCiriO tez zlVrocic uwag~ na form~ wicrsza. 
Maim 7.d8niem wspaniale oddaje all;} u'csci zawar·te w ulWo['ze. 

Widac IV niE'l splatanie ~i~ terazniejszosci z przeszlosci'l. DIet 311
lura blii 'ze Sil niew<jtpliwic klnsycZlle l10rmy poclyckie. Nie SCI 
mu jcdnak obcc karlOlly IVsp6tezesn j poezji. Posluguiilc sir;: nimi 
\v wiersz,lI "Kopiec NasicIski" jednoc:zesnie, wywolujc u czyteJni
Iw pewicil I1lcpukQj i jakhy wskazuje mll, ze \vicrsz ten nalezy 
pr/..eczytac ponownie. Do tego samcgo zachr;:cam i ja, bo wiersz 
len przypadt l1li do gustu. 

AZ 

Na podstn\vie art. 38 us\. 1i 2, arL 40 list I pkllllslawy 'l dnia 21 
sierpnia 1997 r(jku 0 go poc!arcc nleru homosciallli (Oz. U z 2000 
roku ;-..Ir 46, oz. 43 z pozniejszyl11i zmiamlJni). cbwaly I r 1'138/ 
03 Racly Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 ItHegn 2(J03 roku IV sprawic 
IV dzierZ_iiwiC'nin ni<:rucholl1l.lsci, Uchwaly Nr OC/78/03 Rady Mici' 
skici \II asielsku z clnia 30 czerwca 2003 rn!w zmienia)clCn uchwalr: 
w :>prawic wycl<:ierzawienia nieruchomosci oral. ~ 2 liSt. I RUL.lJor/,c!
dzenia [{ady Millistr6w z dnia 13 slycznia 199' ~'oku \II :.prawie okre
slenia sZl:zeg610wych zasacl i lrybLl przcpnJ\vadzania przelargo\\' na 
zbycie nierudlOmoSci slallowiCjcych wlasnosc Skarbu Pllns \Va lub 
\ !usnosc gminy (Oz. lJ J r 9. paz 30) OgiaSZ1l11l III llstn~1 przctClrg 
nicogralllcwny nll wydzicriawien e Jokalu UZI'tkowego, poloion~gu 

w miescie. 1\51 ELSKU przy ulicy Warszi\wskiej 3. 
Dane dolvczilce lokalu - nierucholl1usci oral. \ arunki prZdilrgu: 
I. I. PrzedmiNem przctargu jest lokal uiytkowy 0 powierzchni 
14.00 mZ, znajdujC\cy siq na nierucholTloSci nznilczonej w cwidcncji 
grulltow jako dzialka nr l380/6 0 powierzchni 610 m2 . 

Dla 11 ieruchon1okj OZJlac.zol1eJ jako dziaJka Ilr .l380/6 prowa(]lu
11<) jest w Sqdzie Rejonowym w Pultus!<u - Wyuzial f( ~iqg Wieczy
slych k$i~ga wieczysla KW Nr 20045. 
2 Cena wywotm\'cza rniesh~cZJl('go c7.ynszli dzierzawy wyno,i 15,00 
zlotyclt za I m2 co wynosi 140,00 zlotych [JIII~ podutek oel tow,lrow 
i u'lug Vi\T II' wysokosci 22 % tj 30,80 zl01ych. 
3 W<luiunl w wysokosci 28.00 "lot. ch 
- Vostqpienie Vi wysokosci 3.00 zlotych 
Umolva dzieriawy lokalu moze b 'C !-<lWiHla nil c>kres 10 lil\ 7 1110i,(1

wosci'l jej przedlllzcnia w ronnie alldc u na dabz~' okres poprzcl pod
j~cie stos\J\\nc; uchwaty przcz Radc; Miejskij w Nasicl ku. 
Do przetargu mOf!q rr/.y~t'l ic osoby fl7,ycZlle I prawne jczcli IVp!aCq 
\Vadium uo kasy Urz~du Micjskiego IV Nasielsku najp6iniej do dllla 
25 lipca 2003 l'Uku do godz, 1500 

Dow6d wplaty naJciy okazac komisji przctargowej 
Nicruchomosc slanowi<jcl-l przedmiot przetargu nie jest obciqzona 
ograniczonymi pra\vami r'l.ccl.OlVymi i nle m~\ przcsz!<od prawnych 
w rozporzCjclzaniu ni,] 
\Vadium wplaconc przcz lIczcstnika, <l6ry wygral przeturg, zalic;';rl' 
IlC 7.ostanie na puczel ccny mic i~czl1ego czyns7.u dzierzuwnego. 
\-Vadiulll ukgu przepadlmwi w "azie uchylenia si~ przez ucze tnika 
przetarguldlJi'Y wygr~l przetilrg ad zaw,lrcia umowy dzi~'r~O\ y Dzi~r
7.awca zostallie zawiadomiony 0 mieJscu i lCrmll1 c zawar ~i(j limnwy 
dzierzawy. 
POZO tat1,'ll1u<;ob0Il1 - uczeslllikom [wI,clargu WiHJiUnl zostanic ZW]'f\
CODe w clqgu 3 cllli od uniil rozslrzygni<:cia przetargu, 
Osoba n:pr<:zcnlu;qCa \V przetargu o:;obt: prawJlil lJowinna ukazac si~, 

sto ownymi pclnolllocllictwami 
!'rzctarg odb~dzic siC; w dniu 30 lipca 2UO:) i'oku w Urztecizie !VIicj
skim IV Nu:>iclsku lIl. I<ilillskicgo 10 pol<61 nr ]" god:? quu 

Dodatkowych in(otllJat:ji 0 nieruchOllll)$ci b~d,!cej prz dmlOlcnl prze
targu udzielajij pracownicy \Vydzi:l!u GOSpOdiH ,j Gruntall1i i Spr<11V 
KOmllnalnycll, HolllictWil Lesnictwa I Ochrolly Srodowis)w Urzr<du 
i\1iejskiego \Ii Nnsie]sku, pok6j nr b w goelz. 900 - 151,~ Illh pod nume
rem telefonu 0 prcfiks 23 69-12-664, h9-1:2-547, 69,12-427 \\lew 26 

REKLAMA 
, 

RAN EDYWA OW,
 
WYKLADZIN
 

I TAPICERKI SAMOCHODOWEJ
 
tel. 69 12 467 



NAWYC ECZKA DO WI
 
"LitWQ Ojczyznr1 Inaja, Ty jestd jak zclrowie" - pisal.'\ctam Mic

kiewicz IV .,PUIlU TadeuozlJ", Czytujilc pi~kny upis Litwy • ul'zEldzo
ny pil1l'crn nflszcg,o Wicszcza az chcialohy si..: lam byL' i [lOU'll IVlae. 
I( ieuy poia ila 'i~ 57.an '(1 nEi to, 
Ilie ll10zna hylo nie ~korzy tile z 
ukaz.ji Dlutego t,'z wybralismy Sl~ 

nn wyclcczl,c; do Wilna, Trok(JW 
I I(owna, kt6ra (lcl yla si~' W 

dniilch .'\0 kwictllia - .3 milja hI', 
Wycieczk~ zorganizowali ksi~za 

z parafii $\V WojcicGha w Nasl~l
sku wl'az z Giurcill Podl'(')zy LIN
DA z Czc;st()chowy, r{Clzcnl I

nami pojcchali: Ksiiidz. 16zcf 
S7C/,cci nski, Proboszc'l Para fi i 
S\I'. [)oroty w Cieksynic oraz 
I siqdz Dariusz MulLon i Ksiqdz 
Karoll Clni,:cl<i - z nasichkicj lU

rani w, Wojciecha. 

Na 'ze wyobrazeni<l 0 Wilnie 
byl)' Inil(ome II' stosun!(u do (ego, 
co :wbaczyllsmy flU Illicjscu Wil
no to laullc mlusto, z. cluzq liczb<.] 
koscilll(lW i lahytJ«lIv, ale haruw 
c!OSI iac!c7()ne \V e7flsie rZ<jd6w 
kOIllU111stycZl1yeh. EleklY [yeh 
clziatall wiclac teraz bardzo wy
raz.nie, Wiele l\usciol6w pu II 
\\,ojl11C ~lI'ialOwcj 'losta!c, I.alllicni'lnych lip na ll1agazYIlY, ol.pilak:. 

REKLAMA 

0- R 
RYSZARD SEKUTOWICZ
 

05·190 Nasielsk, Paulinowo 3
 
TEL. (0-23) 693 15'40, 0602229787
 

~	 naprawa zawieszen, ukt. hamufcowych 
oraz geometria kat 

~ sprzedai: cz~sci: nadwozi, lamp,
 
zderzakow, chtodnic oraz cz~sci do
 
ukladow hamulcowych i zawieszen
 

Zamawienia-termin realizacji do 24 h 
Dui:y wybor cz,?sci na miejscu 

~ sprzedai: szyb samochodowych 
i montai: 

WSP6tPRACUJEMY Z PZU, WARTA, DAEWOO
 
POLONIA I INNE
 

ROZLlCZE fA BEZGOTOWKOWE
 

~ autoholowanie 
tj blacharstwo-prostowanie 

na ramie hydraulicznej 
~ lakiernietwo 

Nickt6r~; z nieh nigdy nif' powr6cily do swoich salmtlnych fun1<cji.
 
pozostaj,\c zClmkni<:le Jub llzytkowane w loty<.:hcZ'lSClwcj formit'.
 
SzczcgCl!nie przcwrUlny los spolkaf 1osci6t SlY. Kazimicrza, ktllr: w
 

roku II 66 wlaclzt: kOIl1l! ni

-tyczne zamienily na Mu

zeUDl Ateizmu. jak wspo

lliinaln prz.cwodniczka 


I prL:t;sympatyezna i \Vjecz
nie liS n'e<:hni<;ta pani LIla 
- w cenlralnym miej ell 
JlluzeU)ll w oltanu gll')W
nyn, pr7.c tabcfIlakuillr11 
stat POSqg Lenina. 

Dlugo trzeba byopisywac 
wszystkie odwiedzone 
przez nas fluejscu, zat m 
WspOJ1ln~ nit:kturc tyJI 0 z 
nazwy' kusci61 Sw. J'.mow: 
sw. Jana Chrzciciela i 51" 
)a11<l Ewangeli ·tv UniIY T

~ylct Wilc{lSki, Ccrkic:w $W 
Dlicha (sf) w niej pocho\V<I
He sZCZqLki prawoslawn 'ch 
swi<;,tych - jana. r\rnonicgu 
i Eustach~g(j), !<osci01 Sw. 
,..\nny, Katedra Wilcr'lska, 
dOJnek 5\V SlCistry Fausty
ny Kowalskic) Podziwiali 

.my przepi~kJ <I p<lJ1\lrUJJ1": Wiln,l z G()ry Trzech I(.rzyzy, nil !nol'cj sLui 
pomnik (trzy krzyzc) upamiytniai'lcy nl yCZCrlslWO fnmciszkan0w w .x IV 
wieku. Niezapomnianych wri1zerl c1ostarczyJo zwiedzar ie !<osciol<-l Sw. 
Piotn1 j P<lwla na Antokolll, zWltnego "hialy)]] kosciol rn" zc wzgl~du 

na kOlor uiyty do malowanin i zdobicnia lej Sv/iqlyni. Uwage w ko'de
le S\\!. Piott'a i Pmvta p 'zyku\\!al wspitni,tly zyrandol \Ii k~Zlateit I\!tllj 
wykonany 'I, wlnskicgo krysztalu oraz fig Ira ChrYSlllS<I. MarmllJ-OWfl 
postac Chryslllsa jesl okry\ ana pfasz.czem w kolorze lJ7altinionym 
od k(llon,1 LlZfwal1cg() \Ii Ci<jg'l rok\l !ilurgi<'7,nCgO. jednak najb<lrdziej 
tajCl1lllicze Sf) wlosy wykonane z naluralnego v/losia, ktore - jal' pono(; 
~losi legcnda ~ ournstajEl Chrystllsowi j prObOSz.Cl lanllejszej parafii \\' 
nocy zakr<ldil si\' do <osciola, by jc podci<jc Oclwiedzilism:v lei cmen
tar7. na Ros~ic - icdnq 7 wazl1icj zych polskich nekropolii lezijcq PO:W 
granicami kraju przed glr)wn,'m wejsciem ZJ1(-ljd(lJe SIt< kwatera WO!

skolVa. \\1 klon;j pochowani s<j polcgJi 7olnien:e. wa!cZqcy 0 Wilno \\' 
latach 1919-1920. Sposnjd tyell mogil wyr6znia si\ czar 1il. ?rilllltuwa 
ply13, pod kl(lr'l spoczywa Maria z BjJ1ewiczow Pjfsutbka i ~CJC(, lei 
syna, J6zefa Pibuds](]ego - Naczdnika i Mars7.lka Polski" zlozone w 
srebrnej urnie I.l stop matki \ dniu 12 maja J936 roku api nil p\ycie 
brzmi "Matka i Seree Syna". 

W Lrakcic pobytu na Lil\Vje mielismy ro\vnicz okazir; ael\ iedzic 
[1olsk q Slkolt;' PoclSlawown w Egiiszk,H:b DyrekLor szkoly UPO\ ie
d7jal 0 pO\\'stilniu ·zkoly. j j uniu (]zisicjs7ym i pUlr7.cbacl!, (j nastr;p
nie clzieci zaprezenlowaly program artystyezny. po k(orym ,vide os,"jb 
ogh]lJaj'lcj'ch ocieralo tzy wzruszenb. 

Icdnak najbardzie) chybi' bydziemy palni~lac rnszl; s\\'ir;ta odpra
\ViOll q m,in, prZE:Z naszych ksi<;zy w !wplic. przed cudownym obTa
zem r'vlalki Boskiej Ostrobramskiej Pr7Y lej okazji nie bez 'l1l8C7.cnia 
byl() wow przYPoJJ1nienie sobie "16w Aclama MickicwiC7a 0 Tej. "C() 

w Ostrej swieci Bramie", Cicszylii,;nly sir;. i.e J110glismy bye- tak blisko 
clluolVlleg() obrazu Wsp61nq lllSZr; udokumenlowaJismy wopo!Jlym 
zdjyciern po.ed Ost rf) I')tamq 

Ostatnicgo dili<l wycieczki odwiedzilismy jeszczc Traki. a w nieh 
[Ji<;kny Jamek poto7.ony 11<1 wyspie orazKowno 

Wycieczlw przebicgla w milej almas erze, okriiszonej 7.t11·(ami ksi<:
tlzu Dark" <Jril'l \Vsp6Jnymi SpieWilJJJi przy akompaniarnencie gitary 

Marek Maluclmik 



STIl),. lill 

sprawd<:one <: k;ndel 

scrony 

OFERUJE: 

"sprzedaz trumien 

TUTAJ KUPISl SPRlfT FIRMY 
QARDO 

SPRZfT NAJLEPSZYCH FIRM 

ZAUlJPY (J NAS ZAWSZI~ IJJ)ANJ~! 

ATRAKCYJNf CfNY!!! 

Nasielsk, UI. Staszica 1a, tel. 693 09 84, (0*22 79440 27 

tYYl-<£>TAN ':~~.t, 
~ l/fQ.0J~..... 

~III -r 
~ Meble w xestawach orax w dowolnym osortymencie, w 

SIerokiej gomie kolor6w pokryc t maleriat6w lirmowych 
tagranicxnych j pohkich lub powierronych 

... Zt·Slt.lWY, ofy, ,',lnJpy, wersdlkl, folele pury krzeslu 

... IV)'tnl'l , I r-bll ,ltllld,H(luw(' ur,l? dowolnc n,) Z)'C/{'r11e klwnl<1 

... got6wka fill y, ~vManf)t1 ora? konkurm YIn\, ceny 

Swiadnymy rowniei usfugi w xakresie wymiany obic 
mebli wypo(xynkowych i krxesel 

TANIO. SOLIDNIE. SZYBKO!!! 

ZAGIEl SA. PRZEDSTAWICIELSTWO NASIELSK 
--------------------

• system ratalll)'
• kana kredytowa
• kredyty m'eszkan'owe 

leas'nB 
ZapraS.lamy zall1tereSOWllll€ I'lacowid l1al1dlowe do wspo/pracy 

W. i M. Ostrowscy 

ZAKtAD .. 
POGRZEBOWY 

-wience i wiqzanki pogrzebowe 

.q.przew6z zWfok na terenie calego kraju 

-4-przechowywanie cial w chlodni 

tel. 023 693 14 35 
w godz. 7.00 - 19.00 

023 691 23 52 . 
ca/odobowy ul. Zwirki i Wigury 1

(nad rzeczkaj 

1~\~.~..~,~~
~o/ffJ'-'v~W"$~---'~'...., .. 

Rodzice i dzieci z Kola Pomocy Dzieciom 
Niepelnosprawnym Ruchowo w Nasielsku 

dzi~kujq Burmistrzowi Miasta 
oraz wszystkim sponsorom i sympatykom 

za pomoc W organizacji Dnia Dziecka 
w dniu 1 czerwca 2003 roku. 

Jednoczesnie prosimy 0 dalsze wsparcie_ 

Oto nasze konto: 

PKO BP o/puftusk 10201622-29522-270-1 

INTE.Rfl(l PROGRAMY KOMPljT( Y 

Oft?rujemy: 
- ~ompleksowe u$lugl informatyczne 
- w1trYI1Y WWW.•klepy Internetow~ 

- 'erwery winu.lne, serwery plik6w 
- konl. poczty e-mail 
- ob,lug... Platnlk· Teletransmi'ja 
- 'y,temy zarzi\dzania firm't 

(MATRIX, IIIA.PRO) 

- 'Syscemy antyw1rusowe 
~ zestZlv,ry komp'.Jterowe' 

- akcesori. komputerowe 

af11Y' 
zapraSZP. P.H U lA BEL 

uL Warsz.aw!ika ,) 

05-190 N.""I,k 
lei 0 (prefl<.' 23 6Q3 11 15 
"moll: InfoO> label. na,let.k.pl 

Zapraszamy na naszq stronf: www.label.nasielsk.pl 

OGIOIZE.fA IIDI.E 
Sprzedam srutownik bijakowy RB13 silnik 
11 kW tel. 022 768 11 07 

Kupi~ kawalerkfi! lub mate mieszkanie w 
Nasielsku tel. 0506 023 929 

Ul. POlNA 3, TEL. (023) 69125 01. www.zagiel.com.pl 

Pentium 4 
z rahnologiq HT 

(Hyper Thrrodlng! 

PrOC~OI lr,lot p..,tlUh'l.i·~~ 

pt'l1:;;i¢'Nn~ 'Inlet OEl65GaF 

"'Pjmj~ ;.'&6Mfl !JO~~J.' ~~3 KI....;:ilon 

Oy;:;:--o .~,,:>~ -lOCJ9 AfA1 lXl$lOO 

~'apt.;dFD!J 5amsun9 \-I.4MB 

NaP':d-CD A-oPE.N 5c2:n!..~~_ ..~ 
GJ'.I"/o.., Inl..1 .rn.. o.tptlkt 2 

01~ff'1I -.. :"';m]JVWt:s~t~NlJIO 

K1awJalura Xi.')6"'\'lo!r 2050 PSJ2 

Mysz M TECt-t PS/2 

Ooo!JD\"'a x-pw\\Oo)! DL,);)1f) BLUE I 
Tylko 2194,99 xl 

Do koidf'S'0 7.eHQWU 
prU'moc'iirlt'so dCJdt.J If'mv GRATIS: 
- 4-plY10wy kurs jrzyko onsl.lski'Solll 
- Zi!'Jta~ s{oinikriwJ.lJ 



W dniu 6 czerwca odbyf si y ciziesiq(y lurniej organizow<lny w tym 
rol\lI przez I<lub SponolN}' .. Sparta". Po raz. [fzed w lej edycji bry
dzo\vego Grand Prix a po raz drugi Z kolei zwyci((zyla para Piotr Ko· 
walski - GI'zegorz I owil\ski. W turnit;j jcdenastym pierwsze zwycir;
51 \ u w tylll roku udniusla p<JJa Janu z Czyzewski - Grzegorz Kosc\\'
ski Slabszy wystl<P z~noto\V',dy pary z cwl6wki taheli. 

I\la polmetku nasielskidt r<>zgrywek nil czele Idasyfikacji z.najduje 
si y Pawel Wroblewski przecl swym pannerem StanisJawem Sotowi· 
czem, 

W okresie w[ikacyi Jlyrn tLlrJliejL' nie b9ct't i~ odbywaly. Na nasto<p, 
ne zawody zapnlsz~rny brydzys(ow 12 wrzeSnia. 

Wyniki turnieju indywidualnego: 
I.Janusz Czyzewski 115 pkt (59,9%) 
2.TatJeusz Cz.erelllllzYJlski \06 pkt (55,2l\'<» 
3.Piotr I owalski 105 pkt (54.7%) 
4.Pawcl Wroblewski 104pkt (54.2%) 
5.I\dam Banasillk J00 pkt (52,1%) 
a.Jozer Dobrowolslt lOa pkt (52.1%) 

n7.Maci	 j OSiliski 100 pkt (52.l%) 
0. W jciech Zaciewski 99 pkl (5l ,6%) 
9.Teodor Brodowski 97 pkt (50,5%) 
10.Jacck Raznicwski 97 pIn (50,5%) 
11.Zbignic\V Michalski 92 pl<t (47,9%) 
\2SVaJdemar Gnat!<owsJ<i 9] pIn (47.4%) 
13,GrzcgorzN<Jwill ki 88 pkt (45,8%) 
14 tech Sillbowski 87 pkt (45.3%) 
15.Grzegorz KOSE'wski 85 pkt (44.3%) 
16.Danusz Wydra 85 pkt (44,3%) 
17 Janus;: Wydra 31 pkt (42,2%) 

Klasyfikacja Grand Prix
 
po jedenastu turniejach(z zaliczeniem osmiu
 

najlepszych wynik6w):
 
1.	 Pawd W["\'blewski 14S pkt 
2. Stanislaw 50towi<.:z J42 pkt 
3, TaJeusz CzcrcJ1luzYJlski 129 pkt 
4. Piotr Kowalski 12 pki 
5 Waldemar Gnatkowski 126 pkt 

6 Janusz Wydra 126 pkt 
7.	 WOlclech Zaci<.;wski 123 pkt 

Janu f. Czyiewski l18 pkt 
9. Grzegorz I owinski 116 pkt 
10 Grzrgorz [(osewski 1J0 pkt 
1 I [acek Rainiewski 107 pi\! 
12. Dariusz Wvdra 101 pkt 
13 J6zef Dobrowolski 92 pkt 
14 Adam Banasiuk 86 rkl 
15, Teodor Brodm,vski 86 pkt 
t6. Zbigniel\' MichaLki 86 pkt 
t 7 I<rzysztof Michnowsl<i 80 pIn 
18.	 M aciej OSi(lSJ(j 79 pl'l 
19. AndrzejZuliilSki 61 pkt 
20-2 L. Waldemar Lachowski .38 pld 

GI7egorz Sniado\\iski 38 pkt 
22.lanusz Muzal 33 pl.;t 
23.	 Stanislaw 1akowski 32 pld 
24.	 Lech Slubo\\ish 30 pkl 
25.	 Adam Duczman Iti pkt 
26-27	 E[ibieta Krtcmirlsku 14 pl<l 

Jerzy Krzeminski 14 pkt 
28. Tadeusz Gil iorowski 8 pict 
30·31 Alicja Bartosik 4 pkt 

rVlarcin Wojeiecll()wski 4 pkt 
Uwaga: przy r6wnej liczbic pllnk((Jw 0 wyzszym micjscu w t~~beli 

dccyduje !ePSty wynik w turniejll indywidualnym. 
P.K. 

ZAPROSZENIE
 
UrzCld Miejski w NasieJsku informuje, 
ie w dniach 26-27.07.2003r. (sobota i nie
dzieJa) na obiektach sportowych w Cieksynie 
odb~dzie si~ festyn sportowo - rekreacyjny. 

Wprogramie m. in.: 
- V Turniej Druiyn Wiejskich 0 Puchar Bur
mistrza Nasie/ska 
- Mecz pUk; noinej Oldboye Andzin . lbik 
Nasielsk 
. Przejaidiki bryczkami i konne 
- Wesole miasteczko 
- Skoki spadochronowe 
- Stoiska hand/owe, ogrtidki gastronomicz· 
ne 
- Zabawa taneczna 

Uwaga! W Turnieju PUki Noinej Druiyn Wiej
skich 0 Puchar Burmistrza mog" wystqpowac 
zawodnicy tylko z terenu Gminy Nasielsk (za
meldowani na terenach wiejskich). Zglosze
nia prosimy kierowac do Urz(!du Miejskiego 
wNasielsku tel. 69 12 729 lub 69 12664 do 
dnia 18.07.2003r. wraz z /istam; zgloszenio
wymi do p. Andrzeja MaJona. 

Q)j) zwiqzku Z WWjq rezygnaCjq' 

z junkcJi c:fkarbn.Jw 

Qlnwsta i brniny cYlasiel.sk 
sklada11'1 serdeczne podzi?kowanie 

za wieloleiniq dobrq wspolprac? 

£. l'e 1"0 w Y11.ko11'1 J'e dnostek 

1 wspolp1"acownikom. 



I 
'P OGAS~ 0 ..
 

• A, 

[3(IjJ[f@gaz ~ ~ 
.. "~ PROMOC,JA 

Inslalacji zbiornikowych 
na gaz plynny - propan 

• dla dorn6w 
. Gt.OWNA WYGRANA• ala prZ8Cllysiu 

• dla OllilClwa wycieczka 
INFOLINlA: i wiele innych nagrod 

0801-622205 . 
(w gcd~.B.CO-·15.rAl) GAZ.
www.progBB.com.pl -to PROGAS 

·OD~o.tD la 1 m~n pol&~ln iM z.e Pd~czen\e lokoJna 

CEMENT, WAPNO, PUSTAKI
 
CEG-t...A KLINKIEROWA
 

STVROPIAN, VVE-t...NA MINERALNA
 
PAPA, STAL BUDOVVLANA
 

OTWORY I OSCIEZNICE
 

USt.UGI: ROZt.ADUNEK WIDLAKIEM i HDS 
NAWOZV SZTUCZNE 

R szard Br skiewicz 
Nosielsk. ul, Nowa Wies 27, tel. 691 2892 

Ii ,- t-
) 

~t:. UStUGI T~SPORTOWE 
PIASEK, ZWIR, CZARNOZIEM 

WYBURZANI I ROZBIORKA PRZECISKI 
BUDYNKOW POD DROGAMI 

'"--'----.... ,.---:'"__~ 

N 
PSZA REKLA A 

AKJ\ MIAL 
• 

~lrIR,. 113~ 

HURTOWNIA 
SPOZYWCZO - PRZEI\1YStOWA 

POJEw ULPttSLlDSK1EGO 49 TEl. (023) 6912871 
105-190 i\IASIELSK TEI.,KOM.9)05 169 367 

Transport . ".\,renells;; Ziemiecki 

o zwiru 1/ \~ ~C'o piasku (czarnoziem) , ) ) \i .~:>. 
, \ \I~ j~ 

Wykonujemy ustugi:, • \ '. V- , 

o koparkq >

o ladowarkq 
o samoch6d z HDS 
o r6wniarkq drogowq 
o dzwigiem 
o walcem drogowym -:- ;) "'_,- :::::::""- • 
o wyburzanie i rozbi6rka budynkow 

. tel./fax (0-23) 69 31 753 
ul. KoleJow~ 1 tel.kom 0-602 196717 
05-191 Naslelsk tel.dom O~23 6931 136 

• S~ ... 
SAMUIU8 05-190 Sa kbk,lll W;:HSL.;JVJssa 47 tcl.(02J) 69i 2.1 l~, ttl,,~J', W:Sj69J 02 (1.1 

Producent Rur PVC i Ksztattek PP kanal\zacyjnych 
Prowadzi sprzedaz hurtowq i detalicznq 
artykul6w hydrauliczno-sanitarnych takich jak: 
Grzejniki; piece; zawory; glowice; pompy; baterie 
Wanny; kabiny; umywalki; sedesy; bidety; pisuary; deski; 
dolnoplukl; g6rnopluki; brodziki; zlewozmywaki; 
rury-ksztartki miedzlane, plastykowe, ac, PE, KISAN; 
termy; bojlery; wodomierze; okapy kuchenne; rynny; 
wiazy;nawieriki; systemy wentylacji; suszarki lazienkowe 

Poniedzialek - Piqtek od i' do 20" 
Sobota od i' do 16" 

PRZYJDZ - SPRAWDZ 
I KUP NAJTANIEJ 

Zapraszamy 
Kompleksowe rozwiqzania kanajizacji 

w8wn~trznej i zewn~trznej, technik grzewczych i wodnych 



S 1000 X 
9ppralka 

~ wys./szer,/gl.: 85159,5139,5 
~ 16 podstawowych program6w 
" program prania welny 
• wsad prania 5 kg 
• obroty 550·'000 obr'/mlfl 
• zuzycle wodl' 52 Vcykl 
~ zuzywa energii 1,03 kW 
• zbiornik ze staii nierdzewnei 
, pompa sarnoczys,cz<jca 

chlodziarko-zamrazar1<a 
9 

• wys./szer./gi.. 141150/56 
• poJemnO$~ w liiraeh: 

ClllodziarkJ - 179 
zamrazarkI - 35 

• zulywa 0,73 kWh/24h 
• klasa efekrywnoSci 
energetycznej A 
GAlIZOBUTAN R600A -

FOP 23-2H 

.. cisnlenle: 3 bar 
, moe 800 W 
-' regulowana c'lllsja pary 
• system VARIO 

- wyb6r aromaI'll i moey kawy 
• nowa IlI1ia 

- pol~czeliie kOI')16w 
ezarnego I srobrno~o 

EC 7 
ekspres do kawy 

.. 

dokonczenie ze str. 8 
kiClJllI li::I11U, c;u stworzyl czlowiek sClu;m i umyslcm diu dubw wla
sllego i dobra hlihlich, 

W kol-'lllym punkeit' $putlwnia osoby k prowild7~l;c c1l\konaly pod
sllJllowania dl)lydlCZ(b()~\'Yc;h ()~i'lgl1i<;c finny ora:;: przedstawity pla
uy nil najbli7:~/v okl'(.;s. Po ieh v.,-'stqpicniu 7abierali glos goScic. W lej 

CLysc.:i byly to gl6wnie 
2yczenia ) \vr~uanit' 

upolllillkl'J\V go!'poda
r7.0m uroczystosci Go
scie zElbicl'ali tel glos 
po z,vicdl,.CII j 1I I)bid(
tow Grrny. W lei u~sc.i 

dJ.ielili sir;: spos(J'zeze
I)j(lllli i wrElZeniallli do
tycl4cymi snmego spo
Ilalilia jill< i l'OdziE'llll~i 

\Vsp6Ipraq, C/.c;Se nie
oficjalna juhileus7owe
g(\ >pothllJia odbyta sj~ 

w hotelll w Z,:grzu, 
UnJcLyst(J>ci Ju

hikuszlI 20-Jecia 
ELEI<THO-PLAST-u 
wypadly okazalc. B.I'Ja 
r.o dobrJ prol11ociu [,ir
my, Jcdnoc.:ldnie byla 
lO wspsniaf<:l promocja 
naszego miasta. bo 
ELF~KTH.O-PLASTjest 
Ivizytow],'1 Na,ie[ska, 

AZ 

BO 55 
gnll 

• moe 1900111' 
• ruszl nieobracany 

- regulowana wysokoSG 
• rqcz, a i podst"wa rusztu 

wyknnalla z malerialu 
termOilolaeyjnego 

" wYlmowana lacka na woar: I UUS1f.7 

TRUM MEDYCZ E I 
GAJDA-MED-'-- ---.J 

KARDIOLOG 
dr n. med. Robert Gajda 

Echo, EKG, Holter, pr6by wysilkawe, 
USG jamy brzusznej 

PUt-TUSK ul. Piotra Skargi 23/29
 
tel. (023) 692-13-70; 692-01-99; kam. 0604286030
 

ORTODONTA 
r~-----""""'----""" 

lek. stam. Bagumila Gajda
r-r} ., \/."" Czwartki 11.00 - 19.00 

!y/\
\ /'1 , Leczenle ortodontyczne
\.;1 'J' aparatami stalymi i ruchomymi 

put TUSK uf. Piotra Skargi 23/29
 
tef. (023) 692-13-70: 692-01-99; kom. 0602106765
 


