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To nie fantazia! To rzeczywistosC!

Szanowni Czytelnicy!

I<towne zwyci~stwo (0 wynikach
siatkarzy na stronie sportowej).
Przy okazji lego nleezu oka
zalo si~, ie na pewno spelni ona
oczekiwania Iyeh, kh'JrZy podj\lli
si~ jej budo
,
wy.
Nato
miast byjyeh
prz eeiw nik6w
bu davvy hal i
przekona, ie
ta InwestyeJa
I
by/a tralna I
I
bardzo po
trzebna.
1
Na uroczy
stosei oiiejal
nego olwar
cia hali, w nie
\
dzielne popo
tudnie, na
placu przed
halq, zebralo
Sl~ okolo pi~
ciuset miesz
kar'icow na
szej gminy
Przybyli za
proszeni gos
cie z Ciecha
nowa. Radni
poprzedniej i
obecnej ka
dencji. Byli
lei. kaplani
nasielskiej
paralii z ksi~
dzem prala
tem na czele.
NazdjliJciu: Uroczystego przeciliJcia wstl?gi dokonuje bur
dyrektorzyi
mlslrz Wo)c1ech Ostrowski
nauczyciele
miejseowych
szk6!.
Po uroczy·
ste jej otwarcie nastqpi~o w nie
stym przeci~ciu wst~gi. kt6rego
dziellil· 11 stycznia, to jui wczes
w asyscie gosci z Ciechanowa
niej, bo w sobOI~ 3 stycznia kil
dokonal BurmiSlrz miasta I gmt
kaset kibic6w przybyla na mecz
ny Wojciech Ostrowski, dalsza
pilki sia kowej 0 mlstrzostwo ligi
CZ\lSC ceremonii odbywala sil;?
09rlil90wej m\lzczyzn. w kt6rym
na hali. Jui na poczqlku okaza
nasielskiej publicznosci po raz
10 si\!, ie tak pi~kny i duiy obiekt
pierwszy pokazali sil;! nasi siat
karze. Dostroili siE; oni do panu
jqcej na widowni atmosfery i 'oN
pierwszym inauguracyjnym me
dokonczenie na str. 5
czu w nawaj hali. odnlesli efe

Tak od dawna oczekiwana
przez nasielskle spoleczenslwo
hala sporlowa, jui od pier
wszyeh dni slycznia br. funkcjo
nuje. Chociai oficjaJne [ uroczy

~
,I

Jak zapewne juz: zauwazyliseie. od Nowego Roku
zmienila si,? cena naszej gaze~y. Zapowiadalismy jqjuz
w poprzednim numerze. Jest to konieezne z uwagi na
znaczne podniesienie uslug poligraficznych zwiqza
nych ze skladem i drukiem gazety. W innym przypadku
musiellbysmy zawiesie na pewien czas jej wydawanie.
StCjd tei wyniklo op6Znienie wydania tego numeru.
Mamy nadziejt;:, ie Szanowni Czytelnicy nas zrozu
miejq i dalej pozostanq z nami.
Z wyrazami szacunku

Redakcja

Powitanie Nowego Roku
T radycyjnie wi~kszosc Po
lak6w w tym i Nasielszczanie
stary rok z:egnalo, a Nowy
Rok witajo na balach sylwe
strowych, pryw8tkaeh, ezy
tei w gronie rodzinny. Do tra
dycji zaczyna dochodzie
zegnanie jednego, a witanie
drugiego Roku przez na
szych mieszkanc6w na na
sielskim rynku.
Kiedy wybila "polnoe" kil
kaset mieszkanc6w Nasiel
ska powital burmistrz Woj
ciech Ostrowski, Z:YCZqC im
w nowym roku duz:o zdrowla
i wszelkiej pomyslnosci, a
nast~pnie zaprosi! do wypi
cia wspolnego szampana.
Rynkiem wstrzqsnf;lly strze
laJCjce korki od szampana, a
wkr6tce po tym, caJym Na
sielskiem i okolicami
wstrzqsn~la salwa petard i
kolorowych sztucznych og
ni. Kiedy z glosnik6w zacz~
la plynqc discopolowa mu
zyka. wielu ludzi po prostu
zaczf;llo sif;l bawic Jak na
prawdziwel zabawie.

W czasie tych kilkudzie
sil?ciu minut SPt7dzonych na
ryn ku. polalo si,? duz:o
szampan6w. Mieszkancy
iyczy!i sobie wzajemnie
wszystkiego co najlepsze.
Wielu z. nich umawialo sif;l
na nast~pny rok. Padalo
wiele propozycji, kt6re nale
i.a~oby wykorzystac w przy
sZlym roku. Starsi miesz
kaney m6wili, ie takich
wstrzasow i wybuch6w Na
sielsk nie slyszal od kilku
dziesi~ciu lat, kiedy to w
czasle ostatniej wojny nie
przyjaciel zrzucal bomby
mif;ldzy innymi i na rynek.
Przepif;lkna 0 lej porze roku
pogoda sprawila, ze nie roz
chodzono si~ dose dlugo. I
gdyby ktos zorganizowal
dlui.szCj muzyklil, bawlono
by silil zapewne do rana, tak
jak na Placu Zamkowym w
Warszawie.

Do zobaczenia za rok

IIZ:PD

------------------------'
Tuz przed swifillami, 22 grudnla
spotkala si~ Rada Miejska na
XXXIII sesji, oslalniej w roku
1997. Po zatwierdzeniu porz(ldku
obrad i przyj~eiu prolokolu trady
eyjnie JUz zabrali glos mieszkancy
gminy, kt6rzy przybylj na posie
dzenie, aby osobiseie przedsta
wic swe problemy. Pytano 0 pie
ni(ldze na odbudow~ remizy stra
zackiej w Cieksynie i podatki od
nieruchomoscL Wiele miejsea
poswi~cono w tym punkeie prob
lemowi bezpanskieh ps6w. W
sprawie lei wypowiadali si~ czlon
kowie Towarzystwa Opieki nad
Zwierz~lami i mlodziei..
Jednym z glownych punkt6w
obrad bylo okrestenie wysokos
ei podalk6w i op~al, jakie wnosic
b~dq mieszkaney gminy w roku
1998. Najwi~cej kontrowersjl
wzbudzilo uslalenie ceny zyta
b~dqcej podSlawq do ustalenia
podalku rolnego. Akeeplaej~
Rady zyskala propozyeja Zarza
du obnizajqea proponowanq
slawk~ przez wladze linansowe
kraju z 37 zl na 32 zl. Opr6ez lej
slawki brana byla pod uwag~
kwota 30 zl za kwinlal i.yta. Za
jej przyj~eiem przemawia!a lrud
na syluacja w rolnietwie. Zwo
Ie nicy 32 zl argumenlowali. i.e
wi~ksze obnii:enie stawki wyj
seiowej nie tylko bezposrednio
zmnleJszy dochody gminy, ale
wpiynle tei: na wysokost sub
weneji panstwa do budzelu gmi
ny. Odbiloby si~ to na Hosci in
weslycji podejmowanyeh na le
renie gminy. W lej cz~sei obrad
uslalono lei: slawki podatk6w
od nieruehomosei (budynk6w
mieszkalnyeh; budynk6w, w
kl6ryeh prowadzona jest dzialal
nose gospodareza' budynk6w
letniskowych; dzialek i grunt6w
zwiqzanyeh z prowadzonq dzia
lalnosciq gospodarczq, dzialek
letniskowyeh); podatki od posia
danych ps6w, oplat~ admini
slraeyjnq przy sporzqdzaniu Ie
stamenl6w w Urz~dzie i w domu

HaJa sportowa
W oslatnim dnlu 997 roku odda

a loslala do uzytku hala sportowa.
Tego samego dnia po poludniu od
byl sifil pierwszy t enlng, a w pier
wsz<\ sobol~ i niedzie1fil rozegrano
pierwsze mistrzowskie mecze siat
k6wki. Nadz6r I prowadzenie hall
powierzono Nasielskiemu Osrodko
wi Kultury i Sportu.

Oem Opieki Spolecznej
Rozpoezfil1a si~ budowa Domu
0plekj Spolecznej. Powstaje on na
lerenie Domu Malego Dziecka. 31
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IYGIE
ASIELSKA

testalora oraz oplaty od posia
danych srodk6w transporlo
wych (dotyczy to lzw. transporlu
ci(lzkiego, poniewaz wlasclciele
samochod6w osobowych placq
len podatek tylko raz przy zaku
pie pallwa).
W ko ejnym punkcie Rada
podjl;lla szereg uehwat I tak
uchwal<t przyj~to regulamin
ulrzymania czyslosci i porzCjdku
na terenie miasta i gminy Na
sielsk, dokonano zmian w stalu
eie Nasielsklego Osrodka Kullu
ry (do zakresu jego dzia!alnoscl
wprowadzono halt;) sporloWq),
ustalon9 nowe stawki czynszu
za 1 m powierzchni mieszkal
nej w lokalach mieszkalnych i
soeJal nych, ustalono zasady
wydawania i cofania zezwolen
na sprzedai. napoj6w alkoholo
wych oraz okreslono zakres i
zasady przyznawania dotacji z
budzetu gminy na realizaej~ za
dan prowadzonych w formie go
spodarki pozabudzelowej. Pod
j~ 0 takze uehwaly w sprawie
zaci gania zobowiazan inwes
tyeyjnych na budow~ tlall spor·
towel w asielsku. bUdowt;) wo
dociqgu i drag. Rada zaakeep
lowala ponadlo zmiany w bu
di:ecie roku 1997. Wiai.e si~ to
z naplywem dodalkowych srod
k6w celowych. Budzet zmienio
no zar6wno po slronie wplyw6w
jak i wydalk6w i \'vyniosl on po
jednej i po drugiej stronie po
13.689.1312.1.
Sesj~ zakonczyla mila uro
czyslose wigilijna. Z kol~dowym
widowiskiem wystClpili ueznio
wie Liceum Og6lnoksztalcqce
~o SWiqteezne j noworoezne
zyezenia ziozyli zebranym:
Przewodniezqey Rady Miejskiej
Burmislrz i w imieniu ks. Probo
szcza - ks. Slawo ir Krasinski.
Po zakonczonej sesji radni udall
sil;l na ul. Stasziea i zwiedzili hal~
sporlOWq, ki6ra w lych dniaeh
miala bye oddana do uiytku.
Nolowal AZ.

grudnia przedslawiClele Wojew6dz·
kiego Zespolu Opieki Spolecznej
przy wsp6!udziale Pani Alieji Tye 
dyreklo'kl naslelskiego Osrooka
Oplekl Spoleeznej przekazall firmie
"Ceprobud" z Ciechanowa plac bu
dowy, Przypomlllamy, ze firma la
aklualnJe buduje w Nasielsku po
CZlfil. Powstaje ona przy zbiegu ulic
Warszawskiej , Staszlca.
Wi~cej prijdu

W M1filkoszynie zakoriezono bu
dowlil Iinii energelyeznej niskiego
napll(1c1a. Zabezpieezy ona w pr'ld
i 1 bUdynk6w, ktDre do obeene]
chwiii byly w faLie budowy I nle miaiy
stalego dostfilpu do ener$lii e!ektry
cznej. Dodatl<owo zostanle zainsta·
lowane oswletlenie uJiczne
Telefony
Wostatnich dniach grudnia w Na
sielsku przybylo 500 nowych teieto

W grudniu Zarzetd Mie]sk od
byl tylko jedno posiedzenie, Na
poczqtku rozpalrzono wniosek
Zarz&du Gospodarki Komunal
nej i Mieszkaniowej dOIYCZqCY
podwyzszenia czynszu regulo
wanego za lokale mieszkalne.
Slawka lego czyn¥u wynosi
obeenie 0,95 zl za m . Proponu
Je si~ pod\-vy.i:szye jq do kwoly
1,15 z! za melr kwadralowy.
Jednym z argument6w bylo to,
ze ZGKiM odnolowuje slraty w
dziale gospodarki mieszkan'o
wej. Ponadlo stawki Ie nie byly
od dlui:szego ezasu podnoszo
ne (urealniane), na co zwracali
lilie uwage wlasciciele dom6w
prywatnych posiadajqcyeh loka
tor6w z tzw. speejalnego trybu
najmu. ZarzCjd Miejskl zaakeep
Iowa! propozyejl;l ZGKiM I po
slanowil przedslawic Radzie na
najblii:szej sesji projekt uehwaly
w tej sprawie.
W nastepnym punkeie obrad
om6wlono kolejny projekl
uchwaly, w kl6re] w oparciu 0
ustaWf;) 0 dzialaniach przeeiwal
koholowych ustala Sl~ zasady
wydawnia i colan la zezwoleri na
sprzedai napoj6w alkoholo
wyeh - jednorazowych, na dwa
lub ezlery lata. Zagadnienie w
imieniu meryloryeznej KomisJi
przedslawlla p, Alicja lye_ Pro
lekl zoslal zaakceptowany i b~
dzie laki:e przedmiolem obrad
Rady.
Gl6wna cZt;)se spo kania pos
wieeono wypracowaniu projektu
podalk6w i oplal. Jakie maja, pla
cit mleszkaricy grni y w roku
1998. I tak Zarzqd poslanowil
zaproponowac Radzie podjecie
nastepujqcych deeyzji: obnize
nie ceny iyta, jaka bedzie brana
pod uwage przy ustalaniu po
datku rolnego z 37 zl do 32 zl;
podniesienie podatku ad pSDW z
15 do 17 z/; ustalenie oplat za
sporzCjdzenie testamentu na
kWOle 100 i 120 zl. Ponadlo
przyjeto do przedstawienia Ra-

dzie slawki podalk6w od nieru
ehomosci i srodk6w transporlo
wyeh. Ostatni projekl LJchwaiy
przygolowany przez Zarza,d do
przedslawienia Radzie dotyezy!
zakresu i zasad przyznawanla
dO'acji z budzelu gminy na reali
zaeje zadan prowadzonyeh w
lormie gospodarki pozabudze
lowe].
W koncowej ez~sei posiedze
nia rozpalrzono pisma skiero
wane do Zarzqdu. Pierwsze pis
ma zawieraly prosby 0 umorze
nie podalk6w od nleruchomos
ci, Odmownie ustosunkowano
sifil do prosby z eegielni Kose
WOo W 50% umorzono podatkl
za 111 i IV kwartal przedsi?bior
stwu "Eleklroplast" i ZarzCjdowi
Gospodarki Komunalnej. W
pierwszym wypadku chodzi tu 0
podatek od tej cz~sci nierudlo
masci, kt6ra dopiero przygoto
wywana jest do produkcjl. ale
jeszcze nie praeuje I nie przyno
si dochod6w, W drugim zas wy
padku za zasadny uznano argu
menl, ie pienia,dze polrzebne
sa obecnie ZGKiM-owi na za
kup nowe] smierciarki.
Wniosek rad soleekich 0
modernizaeje dragi Go!awice 
D~binki przekazano do zaopi
nlowania przez Komisj~ Infra
struktury. Zaznaezo 0 jedno·
ezesnie, ie w lei okoliey brana
Jest pod uwag~ modernizacja in
nej drog! oraz rozpatrywana jest
sprawa modernizaeji linii ener
gelyeznej do wsi Zaborze.
Oslatn'q sprawq rozpatrywanq
przez ZarzCjd byla prosba wlas
eieiela sklepu z uliey Kilinskiego
a przedlui:enie lerminu dzieria
wy lokalu z zasob6w mlejskich.
ZwiCjzane jest \0 z uplywem ter
minu dzieriawy. Okres ten po
stanowiono przedluzyc tylko do
dnia 28 IUlego.

n6w. Aktualnie kon ynuowane Sq
prace W wyniku kl6rych wkr61ce
orzyb~dzie abonen16w teletonli w
miescie i Piescirogach.

Nowe wodociqgi
Ogloszony zostal przetar!;j a wy.
konanie sieci wodociq!;j0weJ Krogu
Ie - Wijgrodno a d!ugosci Sleel 4143
m plus 52 przylqcza. Przewiduje si~.
ze inwestycja b~dzle ukonezona do
30 ezerwea 1998 roku.

Szukanie pieni~dzy
Maze lepiei byloby powiedzlec:
wypracowywanle doda kowyeh pie
ni~dzy. Wie y wszyscy, ic na 05
wia ~ brakuje funduszy. Z lege po
wodu szkoly podeJmuj<j r6znorodne
dzialania majijce na celu pozyski
wanie srodk6w na biezijcij dzia!al
nose. Jednq z form teJ praey jest
orQanizowanie przez Komitety Ro
dztcielskie bal6w sylwestrowych, z
kt6rych doch6d przeznaczany jest
na zaspokojenie najpilnieJszych po
trzeb sz 61.

Swi~teczny prezenl

"Mikolaj" przyni6s1 naszej gminie
prezent w postaci zwi~kszenia 0
70.000 zl subwencji og61nej na
wZbogacenie infraslruktury komu·
nalnej, Pieniijdze pochodz'l z Mlni
sterstwa Finansow z rezerwy sub
wencji og61nel dla gmin.

Nolowal AZ.

Mysliwi w akcji
2ima wprawdzie lagodna, ale mi
mo 10 trwa a cja dokarmiania zwie
rzyny. Zbierane Sq takZe wnyki i sid!
oraz zwalczane wal~sajqce si~ na
terenie !owisk psy i koty. Wszys!kle te
dzialania majq na celu utrzymanle a
nawet zwifilkszente pog!owia dzikiej
zwierzyny. W lowiectwie obowiqzuje
zasada, ze kto poluje ten hoduje.
Z Kazachslanu do Nasielska
I formowalismy juz, ze rodzina
panstwa Tomaslewicz6w z Kazach
stanu chcialaby na stale zamiesz
kac na terenie naszeJ gmlny, Spra
wa jest finalizowana i prawdopodob·
nie jeszcze w styczniu przybl?dij Oni
do Nasielska.
AZ.

Publikowana ponizej Uchwala Nr XXXIIl/225/97 z dnia
22.12,97 r. Rady Miejskiej w Nasielsku ltV sprawle ustalenla
szczegolowych ,zasad utrzymania czystosci i porzqdku
miasta igminy Nasielsk weszla w zycie i obowiqzuje od 1
stycznla 1998 roku.
R.egulamin stanowiqcy zal. Nr 1 do Uchwa!y ustala
szczeg610we zasady utrzymania czyslosci i porzqdku
prz8z wszystkich mieszkancow miasta i gminy.
.
Nadzer nad wykonaniem ustalen zawartych w uchwale
bGdzie prowadzHa z upowaznienia Zarzqdu Miejskiego 
Strai Miejska, kt6ra zostanie powo{ana ltV roku biezqcym.

UCHWAlA NR XXXIlI/225/97
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU
z dnia 22 grudnia 1997 roku
W sprawie ustalenia szczeg6towych zasad
utrzymania czystosci i porz~dku na terenie
miasta i gminy Nasielsk
Na pods!. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz~dzie !erytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
p6i.niejszymi zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia
1 996 roku 0 utrzyma niu czy stosci i p orzijdku w 9 minach (Dz. U.
Nr 132, poz. 622) i po konsultacji z Inspektorem Sani1arnym
u c h w a I a si~ co nast~puje:

§1

- propagowanie zachowan proekologicznych ludnosci,
- utrzymanie, budowanre z zastosowaniem najnowszych techno
logi wysypiska odpad6w komunalnych,
- budow~ i utrzymanie oczyszczalni sciek6w,
- budow~ i utrzymanie szaletow publicznych,
- wydawanle zezwolen na prowadzenie uslug podmiotom gospo
darczyrn i wsp6!dzialaniem z nimi.
- biezCjcq kon rol~ w zakresie niniejszej ummvy.
- kierowanie do Kolegium dis Wykroczen wnioskow 0 ukaranie
osob niestosujqcycll si~ do niniejszej uchwaly.
§2
1. Ilekroc w uchwale jest mowa 0:
- wlascicielach nieruchomosci - nalezy przez to rozumiec takie
wsp6lwlascicieli. uzytkownik6w wieczystych oraz jednoslki organiza
cyjne i osoby posiadajqce nleruchomosci w zarzqdzie, uzytkowaniu tub
dzierZawie a takie inne podmioty wladajqce nieruchomosciami,
- odpadach omunalnych - nalezy przez to rozumiec stale i ciekle
odpady powstajCjce w gospodarstwach domowych, w obiektach uzy
tecznosci publicznej i obslugi ludnosci w tym nieczystosci 9romadzone
w zbiornlkach bezodplywowych. porzucone wraki pojazdoVi mechani
cznych oraz odpady uticzne z wyjCltklem odpad6w niebezplecznych z
zaklad6w opleki zdrowotneJ i zaklad6w weterynaryjnych,
- podmiot gospodarczy - nalezy przez to rozumiec podmiot
gospodarczy posiadaiqcy z8zwolenie Burmlstrza. Prezydenta, W6J
la na usuwanie i unieszkodliwianie odpad6w.

§3
Nieruchomosc zabudowana budynkami wielorodzinnymi w k1a
rych ustanowiono odr~bnq wlasnosc lokali, obowiqzki wlascicrela
nieruchomosei obciqzajq osoby sprawujqce zarzCjd nieruchomosciq
wsp6In<J" w rozurnieniu przepis6w ustawy z dnia 24 czerwca 1994
r_ 0 wiasnosci lokali, jezeli zarzqd nie zostal wybrany.
Rozdzialll_

Ustala si!;) szczeg610we zasady czystosci i porzqdku na terenie
miasta i gminy Nasielsk wedlug regulaminu stanowiqcego zalCjcznik
Nr 1 do uchwaly.

Szczegolowe zasady utrzymania czystosc! i porzqdku na terenie
miasta 1 gminy oraz obowiqzki wlascicleli nieruchomosci:

§2

§4

Madz6r nad wykonaniem uchwaly powierza siE;! Radzie Miejskiej
w Nasielsku.

1_Wlasciciel nieruchomosci ma obowiqzek wypasai:e lia nie
ruchomosci w urzqdzenie sluzqce do gromadzenia odpadow ko
munlanych oraz utrzymanie tych urzqdzen w odpowiednim stante
sanltarnym i porzqdkowym oraz 0 ile istnieje mozliwosc przyt<jcze
nia do istniei'-lcej kanalizacji sanitarnej.
2. Gromadzenie powstalych na tereme nieruchomosci odpadow
stalych musi bye prowadzone w nas1r;lpujqcych urziJ.dzeniach:
- pOJemnlki standartowe typu SM-11 0,
- inns zamknl~te szczelne urzqdz8nia (murowane lub stalowe)
zlokalizowane w wydzielonych miejscach umoillwiaj<jcych ich
opr6in ien ie.
3. Wlasciciel nieruchomosci wzdlui ktore) przeblega droga
obowlqzany jest do oczyszczania ze sniegu, lodu. biota I innych
lanieezyszczen z chodnika polozonycll wzdtuz nieruchomosci.
4. Wykonanie powyzszych obowiqzk6w na terenle budowy naleiy
do kierowania budowy.
5. Oczyszczanie przystank6w komunikacyjnych za sniegu i lodu
oral usuwanie odpadow komunalnych na tych 1erenach nalezy do
obowiqzkow jednostek uzytkujClcych tereny sluzqce komunikacji
pUbliclnej.
6_ Obowi~zki utrzymania czystosci 1 porzqdku w odniesleniu do
dr6g publicznych nalezq do zarzqdu drogi a w odniesieniu do
pozostalych nie wymienionych teran6w do gminy.
7. Wlasciciele nieruchomosci zobowiqzani Sq do udokumen
towania korzystania z uslug wykonywanycll prz8z Zarzqd Gospo
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku lub inny podmiot
posiadajqcy z8zwolenie na wykonanie uslug w tym zakresle przez
okazanie umowy i dowodu placenia za te uslugi.
8. Dokumenty, 0 kt6rych mowa VI pkt. 7 winny bye udostl;lpnione
na zCjdanie Burmistrza IUb osoby przez nlego upowaznionej.
9. W przypadku wywozu nieczystosci przez wlasciciela we wlasnym
zakresie musi on posiadac rachunki potwierdzajClce skladowanie nie
czystosci na wysypisku lub zlewisku w przypadku odpad6w cieklycl .
10. KaZda nieruchomosc na terenie gminy W obr!;)bie ktore) znajduje
si~ kanallzacja sanitama a odleglosc obiektu poloionego na lej nieru
chomosci posiadajqcego urza,
dzenia sanitarne z kt6rego po
cllOdz q komunalne odpady
ciekle nie przekracza 100 m od
kolektora sanitarnego musi zo
stat przylqczona do teJ kanali
zacji na warunkach podanych
przez administratora sieei.

§3
Wykonanie uchwaly zleca si~ Zarzqdowi Miejskiemu w Naslelsku.

§4
Uchwala podlega ogloszeniu przez rozplakatowanie w miejscach
publicznych na terenie miasla i gminy i ogloszenia W prasle iokalnej
Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1998 roku.
Przewodniczqcy Rady Miejskiej

(-) Tadeusz Modzelewski
Zalqcznik Nr 1
do Uchwaly Nr XXXIII/225/97
z dnia 22 grudnia 1997 r.
Rady Miejskiej w Nasielsku

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOSCI
I PORZJ\DKU NA TERENIE
MIASTA I GMINY NASIELSK
Rozdziall.

§1
Postanowienia ogolne
1_ Gmina tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystosci i
porzqdku poprzez:
- tworzenie polityki ekologicznej i wsp61dzialanie w tym zakresie
z sqsiednimi gminami,

3
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1 . Kazda nieruchomosc l1a tereme gmlny na ktorej zlokalizo
wany jest obiekt posiadajqcy urzqdzenia sanitarne z kt6rego POellO
dZq komunalne odpady ciekle rna obowiqzek grornadzic te odpady
w szczelnych zbiornikach bezodplywowyeh do okresowego opr6i
niania z wylqczeniem nieruchomosei okreslo ych 1'1 usl. 10.
Ro dzialili.
Zasady rozmieszczania urzqdzen do gromadzenia odpad6w,
i usuwanie odpad6w komuna1nyeh z nieruehomosci I
teren6w przeznaczonych do uzytku publiewego.
cz~stotliwos6

§5
1. Urzqdzenia 0 kl6rych maWR w 4 ust 2 powll1ny bye uslawione
na utwardzonej powierzchni w obr~bie nieruchomosci 1'1 miejscu
umozliwiajqcym lalwy dojazd w celu bezpiecznego opr6inienia oraz
pozwalajqcy na utrzymaniu otoczenia 1'1 porzqdku I naleiytym s a ie
sanitamym.
2. Opr6inianfe urzadzen 0 k\6rych mowa w ust. 1 dokonywa6
b~dzie podmiot posladaiacy zezwolenie na wykonywanl8 uslug w
tym zakresie wg przyi~tego harmonogramu.
CZl;lstsze nii przewiduje harmonogram opr6inianie urz<tdzeri od
os6b fizycznych dokonywane bf;dzle za osobnq opia a.
3. Wlasciciel nieruchomosci, kt6ra posiada urzqdze ia wymie
nione w 4 usl. 10 obowiCjzany jest do zawarcia umowy 0 przyjmo
wanie odpad6w z administratorem sieci kanalizacyjnej.
4. Wlasciciel nieruchomosci - posiadajqcy urzadzenie 0 kt6rym
mowa w 4 ust. 11 wykonuje te urzqdzenia na podSlawie odrebnyeh
przeprs6w, nalomiasl opr6inianle Ich prowadzone b~dzie okresowo
nie rzadziej jak raz na kwartal. Uslugfi\lq wykonywac b~dzie podmiot
gospodarczy posiadajqcy koncesjy.
5. Ustala sie przewidywanq ilose zgromadzonyeh odpad6w ko
munalnych slalyeh przeznaczonych do usuni~cia i unieszkodliwie
nia dla poszczeg61nych terenow:
pkt. 1 " tereny zurbanizowane (o~ledla jednorodzinne na lereme
miasla Nasielsk i Piescirog) - 0.2 m na po~esjfi\ miesi~cznje,
pkt. 2 - pozos ale nieruchomosci - Q,2 m mlesi~cznie,
pkt. 3 - gospodarstwa rolne - 0,1 m mlesi~cznle.
pkt. 4 - uzylkownicy lokali uz~tkowych prowadzqcy dZlalalnosc
hancllowq, uslugowCj - 0,2-1 ,0 m miesiecznie.
pkt. 5 - uzytkownicXJlokali uzytkowyeh prowadza.cy dzialalnose
gastronornicznq 1,0 m miesiecznie.
6. Opr6znianie koszy ulicznych oraz koszary w parkach i in ych
terenach uzytecznosci publicznej dwa razy w lygodniu.
7. Slale odpady komunalne z teren6w budownictwa wielorodzin
nego. obiekt6w uzytecznosci publicznej. zaklad6w pracy usuwane
beda. w rniare polrzeb zgloszonyeh do podmiotu wyvvozacego od
pady przez zarza.dc~ nieruchomosci
Rozdzial IV.
Deralyzacja na terenie miasta i gminy
dzenia.

I

sposoby Jel przeprowa

§6
1. Nieruchornosci I obiekty na nich zlokallzowane, ktore nalezCj
do osob prawnyell. o56b Fizycznych prowadzCjcych dzialalnosc
gospodarczq, wlascicieJi dom6w wielorodzinnych, urz~d6w orga
now administracyjnych. zaklad6w opieki zdrowotnej j opieki spate
czneJ. szkoiy i placowki kulturalno-oswiatowe Sq obJ~te ObOWI'lZ
kowq deratyzacja.
2. Deratyzacja oa !erenach 0 kt6rych mowa w usl. 1 przeprowa
dzona jest przez iell wlascicieli raz w roku w okresie jesiennym.
3. Deratyzacjf;l winny dokonywac': specjalislyczne jednostki posia
dajqce odpowiednie srodkj do jej wykonywania.
Rozdzial V.
Zasady ulrzymania zwierzq! Qospodarskich na lerenach w grani
cach administracyjnyeh miasta r gminy_

§7
1 I<aidy wlasciciel. kl6ry posiada zwierzlil a domowc na nieru
ehornosci prywatnej (psy, koly, kr6liki. kUry, go!~bie lub inne drobne
zwierz~ta) zobowiCiZany jest do utrzymania tye!) zwierzqt w spo
sob nieuciltiliwy dla ludzi I oto
czenia oraz zapobiegac przed
zagrozeniem w celu ochrony
zdrowia i zycla poprzez szcze
pienia ochronne tyetl zwierzqt
oraz przetrzymywac ich 1'1 miej
seaeh do tego wyznaczonych i
odpowiedoio wyposazonycb,
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§8
1. Kaidy wlasciciel, kt6ry posrada zWierZ?la domowe (psy, koty)
na nieruchomosciach wielorodzinnych (tereny osiedli wieloro
dzinnych) zobowi'lzany jest do wyprowadzania tych zwierza.t na
specery na smyczach, kagancach na tereny poloione poza obszar
wspolnego uzytkowania.
2. Zabrania si~ wypuszczania ps6w, kol6w na lereny osiedli
wielorodzinnych bez nadzoru, pozoslawiania bez nadzoru na
balkonach, klatkach schodowych lub piwnicach.
3. Naklada si~ obowiCiZek na wlascic!eli nierueilomosci wiele
rodzinnych ustawienia tablic informacyjnych zakazujqcych wy
prowadzania i wypuszczania na teren tych osiedli zwierzq a w
szczeQolnosei na tereny piaskownic, bawialni, teren6w zabaw
dla dZleci i leren6w zieleni miciskiej.

§9
1. Wprowadza silil bezwzgl~dny zakaz wypasania zwierz'l na
terenach rekreacYlnyeh, parkach, terenach zieleni miejskiej.
§10

1_ Wlasciciel zwierz~cla, k are zanieczyscilo ultCf,l b~di c· ad ik
obowi(izany jes do uprza nililcia zanieczyszezenia.
Rozdzial VI.
Warunki udzielania zezwoleri

§ 1i
1_ Na prowadzenie przez podmioty inne niz gminne dzialalnosci
polegajacej oa usuwaniu i unieszkodliwianiu odpad6w komunal
nych wymagane jest uzyskanie koncesji.
2. Gminne jednoslki organizacyjne prowadzqee dzialalnose 0
'tore) mowa w usl. 1 muszq spelnlac warunki ustawowe przy
udzielaniu koncesji.
3. Kencesji 0 klorej mowa w USl. 1 udziela Burmislrz. Koncesje
moie otrzymac kaidy podmiot, kt6ry spelnia wyrnagania ustawowe.
4. Jazeli podmiot. kt6ry otrzyrnal koncesj~ nie wypelni okreslo
nyeh w niej warunk6w, Burmistrz moze co(nCjc je w drodze decyzji
bez odsz odowania.
Rozdzial VII.
Zasady llnansowanla
§12

1_ Wysokosc op~al za usuwanie i unieszkodliwianie odpad6w
komunalnych ustala podmiol gospodarczy.
2. Podmiot wykonujqcy usluglil powinien ustalic wysokos6 oplal
wg zasady: poniesione uzasadnione kosZly pius uzasadniony zysk.
3. Podmiot gospodarczy wykonujqcy usluglil ma obowlqzek ewi
denejonowania koszt6w usuwania i unieszkodliwiania odpad6w i
przedstawiania Ich dokumentaCJi co najrnniej raz w roku Zarzqdowi
Miejskiemu.
4. Rada Miejska w Nasielsku zastrzega sobie prawo do kontroli
wysokosci aplal i koszt6w oraz do slosowania nizszych slawek oplat
przy zachowaniu zasady wyr6wnania podmiotowi gospodarczemu
ewenlualnych stra do Ivysokosci koszi6w wymienionych w us!. 2.
Rozdzial VIII.
Przepisy Kame

§ 13
i. Kto prowadzi dzralalnosc w zakresie oczyszczanl3 bez \"Ymag
nej koncesji podlega karze grzywny.
2. Kto nie wykonuje obowiqzk6w nalolonyeh uchwalq podlega
karze grzywny.
3. POsllilPowanie w sprawach 0 k\6rych mowa w 13 us!. 1 i 2
prowadzo e b~dzie wg przepis6w kodeksu post~powania w spra
wach 0 wykroczenia.

Rozdzia! IX.
Przepisy przejsciow8 i koncowe

§ 14
1_ Ustala silil termin do 31.12.1997 r. na przygotowanie sil;l wlascicieli
nieructlomosci do wykonywania obowiazkow zawarlych w uchwale_
2. Ustala si~ termin 1.01. 998 r. jako docelowy terrnin wyprowa
dzenia postanowien niniejszel uchwaly.

dokonczenie ze str. 1
nle pomlesCil na widowni wszy
5 Ich zebranych. Moina by rzee. le
lrybuny p.;.kaly w szwac!1 I kazdy
cenlymatr kwadratowy by! zape/nio
ny GOSCle z Ciechanowa. 6rz
uczestn]czyll nle raz w tego Iypu Im
prez.ach stwlerdzlll, ie tal< dUzo ludzl
i takiej a mos'ery nie . Idzreli od
dawna.
Po weJsclU na Isnlqcy parkiet glO$

we), w klorym nasJelscy slalkarze
przy duzych brawach publlc.woSCt
sloezyll bardzo zacifil1y pOJedynek z
jedn'l. z czolowych druzyn IIgl okr.;.
gowe].
Jak z pOwyZszego wynlka - hale
o JUl rz listosc. Jest, funkC]o
nUle, odbywaJq Sill na n18) zaJ~cia
szkolne I trenlngl sportowe Ale kie
ro "metv/o hali pamll;1ta tala POlO
stalyen mlesz~ar\caGt1 gmrny I
udostepnla hal~ na r6znego rodzaJu
rekreaCYJne gry t zabawy Do eJ po-

j. '

zabral burmlstrz WOJclech Ostro
wski przedstawiaJqcy og61ny zarys I
kosz! bUdowy hall Po nim kolejno
przemawlall Panl Kuralor Teres..
Karczmarz, Dyrek10r Wydzialu Kul
tUly I Sportu Urzt;ldu Wojew6dzkle·
go Pan Jerzy Pelka. prezes irmy
GAMA - gl6wny wykonawca, I prze·
wodniczqCy Rady Mlejskiej Tade-usz
odzelewskl Po tym. kslqdz. pralat
Kazlmlerz Snlegocki poswiecil no
obiakl. iyczqc, by sluiyl on clysie) I
sporloweJ rywallzaC)1 wszystktm
uzytkownikom.
Kledy zaproszeni goscle poszll na
radYCYJnego szampana. na sall ro<:
pecz'll sie kolejny mecz pllkJ siatko

ry skorzys alo z nIGh kllka zocganizo
wanych gfUp. W najmujCl hall;l W go
dzmach wl8czornyeh, oraz v dnl
wolne od praey,
Wynajl;lCle hall Jest plaIne. ale nle
sqlo kwo wys kie. Dla klikunaslo
osobowej gruPY, jest 0 symblrczna
zlot6wka ad osoby.
Nalezy nadmlenic.
jednym z
czolowych prekursor6w rekreacjl
Jest sam burmlslrz Nasielska, ktory
co tydzien przychodzi z um6wionq
grup'l.
Zaplsy dla chetnych z korzystanla
z hall odbywajq Sle codziennie w
godzlnach 00 9.00'18 00 na halt.
erdecznre zapraszamy

ze

c.d. - Na zamku nasielskim - Anna Zielir'lska
Wtedy do Wilanowa przybyl posel aus!r1ackl, hrabta Waldst .
in, i padl na kalana przed Janem III. b{agaiac ad nlego pomocy
dla oblfilzonego Wlednia.
Widzialem tl;! scen~ razem z wojskiem Golariskim, bo bylem
przy dworze wtedy z panem moim. kl6ry ml potem mowi!, ze kr61
waha $I{l czas jakis. ale przemogty namowy nunCJusza, lisl
blagalne Papieza i cesarza nlemleckiego, wreszcle gorqce wsta
wienniclwo ukochanel Marysienki. kt6ra obraiona na Ludwlka
XIV. i.e jq za rownq sobie kr610wfil uznac nie chClal, poplerala
Auslri~ wbrew Franql.
Bye lez moze. z silnq pobudkq w sercu krola byla r6wniez.
owa dZleci~ca przysi~ga t urok, Jakl miala wOJna z ntewJe nyml
dla chrzescijanskiego rycerza.
o samej odsleczy Wiednia, lyle ci juz razy opowiadalem, ZO
nlC Wl~Ce) nie dodam
Ruszyhsmy w pochod zaraz dnla 15 sierpnia w 22 000 wojska,
petni otuchy i rycersklego animuszu, a dnia 12 wrzesnia 1683
roku Wieder'! by! oswobodzony - Turcy POblCI.
Kr61 Jan posylajClc Paplezowl Inocentemu XI chorqgiew pro
(oka, zdobytq w namiocie wielkiego wezyra, plsal "Venimus .
Vidimus. Deu vinci!!" (Przyszlismy - zobacl.yll, Bog zwycl~zyl)

Borkowo - Podczas chwilo
wej nieobecnosci - nieznani
sprawcy dokonah wlamanla do
domku /etniskowego. Skradzio
no telewizor, magnetowid.1 inny
sprz~l efektronlczny 0 wartoSCJ
4000 zL
Nasielsk - Na przyslanku
PKS doszlo do roz.boJu. Czte
rech m'odych m~zczyzn pobilo i
skopato nlelrzezwego m~zczy·
zn\il i zabralo mu torb{l z zaku·
pamJ wartosci 80 z!.
Mokrzyce - na luku dragi b«;l
d<jcy pod wplywem atkoholu kle
rawca Fiala 125p uderzyt w nad
jezdzajqcy z naprzeciwka taki
sam samochod Pasazerow/e
obu pOJazdow odnlesll lekkle
obrazenia ciala.
Nasielsk - z oSledlowego par
klngu przy ul. WarszawskieJ
skradz.iono Fiala 126 p wartosci
800 zl. Samochod rozebrany na
CZ~SCI rozpoznal wlasciciel na
gieldzie w Warszawie,
Pianowo - Trzech zamasko
wanyc m{lzczyzn w kominlar
kach na Iwarzy dokonalo napa
du na nlezabezpleczone miesz
kanle. Po doprowadzenlu do
stanu bezbronnosci mlesl.kan
cow i pracownlkow. skradfl pi
stole! gazowy, Islefon kom6rko
wy oral. amoch6d. POjazd ten
sprawcy porzuc"l \ gmmie
SWlercze
Nasielsk - do slojClce~o przy
kinle NI a w Naslelsk nl8znani
sprawcy dokonall wlamania. Po
wyblCIU boeznej szyby skradli
klucza, kolo zapasowe 0 war
tOSCI 150 l.L
BUdy Siennickie - jadCjcy tq
mielscowosciq Fial 125 p po.rq
cil na lu u drogi idqcego z rowe
rem plesz~go, ktory dol.nal l.la
mania nogl.
Nasiefsk - na oSledlu PI/sud
skiego nieznanl sprawcy po wy

lamaniu kral skradll pod nl8obe·
cnose mleszkalicow krysz aly,
iutra z nUlrii, kompresor, olqcz,
neLwartosci 500 zl.
elewo - z przetw6rnl mi«;ls
nleznanl sprawcy po wylamaniu
zabezpieczen zabrall ml'ilso z
kUfczak6w, ml~SO wieprzowe.
butlfil gazOWq wartosci 450 zL
Nasielsk - za stojqcego na
ulicy Kosclelnej Fiata 125p l.lo
dzieje. po wybiciu sl.yby, skradli
radlomagnelofon stereo wartos
CI 320 zL
Nasielsk - z garazu na osied
lu Warszawska z.lodzleJe skradll
samochOd "Polonez" kt6ry zo
a/ odnaleziony rozbily w Pme
wic. Zlodzlele dostali SIt;) do po
mleszcl.enia, gdzie stal pojazd
oprzez dach.
Nasielsk - nl8Znani sprawcy
skradli z Iinii energetyczn j 200
m przewodu alumimowego war
losci 1000 zl na szkadfil Rejonu
Energetycznego.
Morgi - w tel miejscowosci
z!odzleJe okrad I domek lelnl
skowy skad zabrali armatur{l h 
drauhcznq, grzelnlkt. plec c.
wanosci 3000 l.l.
Nasielsk - przy ut Rynek nie
manl sprawcy, po wybiciu otwo·
r w sciante piwnlcy wlamall Sl!;
do sklepu odziezowego skad
ynlesli kurtkl, spodme swetry
o wartosci 15.000 zl.
Piescirogi . przy ul Kolejo·
weI W okollcy dworca PKP splo
nal nlezamieszkaly budynek.
Akcj~ gasniczq bardzo u rudnlal
fakt ze wod~ do gaszenia poza
ru rzeba bylo dowozic z as lel
ska 7 powodu NIECZYNNYCH
HYDRANTOW oraz padaJqcy
Ie) nocy zrnarzaJqcy deszcz po
wodujqcy gololedi.
Jackowo - z niezamkni~leJ
staJnl zlodzlele wypr wadzill
klacz wartosci 4000 zl.

UnJeSlony wspomnientaml starzec. peine ez oczy \VZnlOS! do
nieba, wyjql szkaplerz zza suknl ptelgrzymleJ I gorqCo modli6 si~
zacz'll. Anulka wl6rowala mu Ilak jechali w milcl.eniu, pogrqzenr
w modll Vie.

VIII.
Tak clqgle gawedzqc, nasI podroznl przeJechar Szl<jsk, prz.e
jechali Morawy, dOjechali do Wiednia
Zaremba odnalaz! znaJomego plekarza Czecna, ktory niegdy .
doslarczal pieczywa do palacu SlarhemberQow. Chot 10 szesc
lat Z okladem min~o ad lego czasu, niewlele si~ zmienilo w
domu pana Hansa Hlowaczka, moze tylko lego brzuszek Iroch~
silil w/~cej zaokrqglli.
Mlesl.czanln bardzo gosclnnie przyj~l znajomego szlachc/ca
a panl Hansowa ch~lnie wZli(!/a Anulk«;l pod SWOjCl opl€k{l.
Pan Jan wedlug swego planu zaczql l.araz szukac jakiejs
kawalkaly. udajqcej si~ do Triestu, a ze znal Wieder; jak wlasnq
kieszen. nle wqtpil, ie w kt6rej plWlarnl lub zaJezdzle znaJd-zre 10.
czego porzebowat.
Anusia tymczasem w lowarzystwie piekar oweJ zwiedzala
kascioly j sklepy. Ogromme jel Sll;! Wiederi padobal, a z kOSCIO
low to Jui naJWililC0f' Stefansklrche. KJedy pierwszy raz wesl.la do
lef cudneJ gotyckie swiqtynl. padla na kolana. przei~ta uczuciem
jakiejs 'wili!tej grozy W lym mroku nawel Sj~ zrazu modJlc me
7l

Koriczqcy siE;l rok kaler-darzo
vvy kojarzy sil;! ze SwiE;tami Bo
zego Narodzenia. Wspomina~

Seniorzy przy wlgllijnym stole

my Narodziny Jezusa w Belle
jem. Swi~ta Ie niosq ze sobq
radosc. mil q atmosfer~, kojarzCj
si~ ze spiewaniem kolE;Jd, 2. za
pachem ehoinki. Odwiedziny
naiblizszych, dZleci, znajomyeh
w rodzinnych domacll to naj
przyjemniejsze chwile, niezapo
mniane wraienia.
W dniu 19.12.1997 roku w
Centrum Pomocy Spolecznej
uroczyste chwile spotkania wigi
lijnego przezyli seniorzy nasze
go miasta. Spolkanle w tym roku
byto dose wyjqlkowe. Zapalily
si~ lampki na choince, seiany
zostaly przyozdobione vvykona
nymi przez senior6w girlandami.
Od rana panowal uroczysty, od
swi~tny nastr6j. 0 godz. 12

przybyli zaproszeni goscie: dyr.
Wojewodzkiego Zespolu Pomo
cy Spo!ecznej w Ciechanowie .
Henryka Godzwa z k.ierowni
kiem Dziaiu Pomocy Srodowi·
skowej - Boienq Nowakowskq,
dyr. Krajowego Osrodka Miesz·
kalno-Rehabilitacyjnego w Dqb
ku - Jan Nowicki, przedstawicie·
Ie wladz miejskich, ksiqdz pro
boszcz - Kaz.imierz Sniegocki,
ksiqdz Slawek, sponsor . pan
Janusz Jelen. Po raz pierwszy
goscilismy dyr. Marka Maje
wskiego i dyr. Joann\l Czerwin
skq z Oomu Pomoey Spolecznej
w Oldakaeh wraz z kilkoma mie
szkancami tej placowki.
"Kiedy milosc w sercu, latwiej
znosic trud" - tymi slowami przy
witala wszystkich gosci oraz se
nlor6w kierownik Miejsko-Gmin
nego Osrodka Pomocy Spole
cznej, pani Alicja Tye. Przybyli
na t~ uroczystosc goscie skiero
wall r6wniei. kilka slow do senio·
row oraz przekazali prezenty:
obraz vvykonany przez miesz
kanc6w Oomu Pomocy Spale
cznej w Qjdakach przedslawia
jCjCY Stajenkr;: Be1leJemska,
drzewko wigili'ne, ehoink~ swiCj
teezn'l. Wszyslkie 1e prezenty
zdobi q dzis lakal Centrum.
Wyjatkowy nastr6j radosei,
wzruszenia u emerylow i renci
s\6w wywaJal wyst~p mieszkari
crjw Oomu Pomoey Spolecznej
w Oldakach. GOlqce oklaski, us
ciski, slowa uznania skierowane
przez emeryt6w w el$sci za
pewne wynagrodzi!y praC$, kta
rq wloiyly osoby niepelno
sprawne w przygolowanie pro
gramu muzyczno-poetyckiego.
Nastraj prawdziwej wigilii trwal
kilka godzin. Ozielenie si~ opiat
kiem, skladanie iyczen oraz
spiewanie kolr;:d wielu osobom

przypominaio swi~ta w domu ro
dzinnym.
Swiqteczny nastr6j panowa!
nie Tylka 19,12.1997 r. Dla na
szych senior6w vvystapili r6wnlei
najmiodsl mieszkancy naszego
miasta . przedszkolaki. W pi$kneJ
scenerii wykonanej przez vvycho
,«awczynie przedszkola: Ew~
Siesik i Hann~ Szumska. malu
chy przedslawialy sceny z Betle
jem.
Dziecinne
glosy,
nlevvyraznie vvymaw;ane slowa
koJl;1d wywolaly wiele radosci w
sercach senior6w.
SWi~to 80iego Narodzenia to
dla najrnlodszych okres oczeki
wanla na prezenty. W dniu
22.12.1997 r. do lokalu Cenlrum
zoslaty zaproszone dzieci nie
pelnosprawne z Kola Pornocy

szybko zostaly otworzone przez
dzieci. Podezas ca!ego spotka
nia obecny byi sponsor, czio
wiek wielkiego serca, pan Ja
nusz Jelen. Od wielu lat wspol
praeuje z Osrodkiem Pornocy
Spolecznej i wspiera dzialania
na rzecz dzieci niepelnospraw
nych. Podzi~kowaniem za pre
zenty d!a pana Janusza Jelenia
byla radosc w oezach dzieci i
usmiech na ich twarzach.
W okresie poswiqtecznym se
niorzy spotkajq si~ jeszcze na
kilku spotkaniach przypomina
jqcych nastr6j panujacyctl
swiCjt. Mi'ildzy Innymi zaplano
wane jest spotkame z dzieemi I
mlodzieza z Domu Kultury w
Nasielsku.
Radosc plynqca ze Swiqt Bo

Jaselka dla pOdopl6cznych Centrum Opieki Spolec.z:nej w wykonaniu przed
szkolak6w

Dzieciom Niepelnosprawnym.
Na to spolkanie przybyl Mikolaj
z prezentami. Kolorowe paezki

iego Narodzenia trwac b~dzie
Jeszcze przez pewien okres.

AT.

mog/a, takq si'il czula lichq, takq malenkq. Dopiero po chwili
oprzytomniala, podniosJa oczy w g6ff;... R6iyca w charze plo
n~a kolorovvym 5wiatlem, postacie ani%w i swi'il1ych usmie
cha~y si~ do niej Z okien, kt6re zape/nia/lo fiolet gl\)boki. to szafir
cudny, to czerwien gorqca. W tym rajskim swietle Ie swi~te
postacie iyly, ciqgn~y do siebie. Anulce wydalo si~, ie z mroku
ziemi, na ktorej kl~czy, widzi niebo otwarte: organy jak chary
aniolaw, to spiewaly slodko, to grzmialy uroczyscle, a modiitwa
strzelisla sama vvyrywala sl~ z dUszy.
Pani Hlowaczkowa, dla kt6rej te wraienia nie iSlnialy, a moze
spowszednialy, musiala ai za sukni~ ciqgnqc Anusi~, robiqc
uwag~, ie msza sil;1 skorkzyla i czas wraeac na obiad. a Gretel
bez niej knedh nie zrobi.
Wysz!a wi~c dziewczyna niech$lnie, obiecujqc soble, i.e Je.szcze
nieraz wroci do kosciota poswil;!conego patronawi Stefana. Wydalo
jej si~, ze Illa tam jakies poparcie i pr~dzej vvysluchanq b~dzie.

- Przewiduj$ ja wielkie zmartwienie dla kr61ewiczowej - mowi!
- znam kr6!ow~ matk~ i mlodych Sobieskich. Zwyrodniala to
krew wielklego n-l$za. A wlecie tei., ie Aleksander wstapi do
naszego klasztoru w Rzymie? Ale jaki to tam z niego bedzie
zakonnik! Maly byl pozytek dla ludzi, maly tei bedzie i dla Pana
80ga.
Poiegnali si~ serdecznie Z ojcem Ferdynandem. jak ludzie,
co si~ wiE;lcej nie spotkajq w iyciu. Kapucyn mial byc wkr6tce
przenlesiony do Salzburga; wracajCjc, jui go w Wiedniu zastac
nie mieli.
Nazajutrz odbylo si~ uroczysle nabozenstwo za dusze Stani
s/awa Wessla, starosty rozanskiego. Oopelniwszy lego obo
wiazku. podr6i.ni nasi jui. tylko mysleli 0 wyjezdzie.
Zaremba znalazl kupc6w jadC1cych do Gracu ina ict! lurganie
zamawil sobie miejsee.

Zaremba nie zapomnial 0 grobie starosty r6zanskiego, odwle
dzal go par~ razy i postanowil zakupie msz{1 zaiobnq za dusz~
swego dawn ego pana. W tel inlencji poszedl do klasztoru Kapu
cyn6w i odwiedzil ojca Ferdynanda.
Zakon nik bardzQ byl zasmucony, dowiedzlawszy si~ dlaczego
pan Jan jedzie do Rzymu.

Jadq wi(;'c szerokirn, pieknym goscincem nad Dunajem. Mo
dre wody rzeki przypominajq im Wisl~; zaczynajq m6wic 0
podrozy do Gdanska. wspominajq tei Nasielsk, staroscin~ i
Marie J6zef~. kt6ra tam leraz przebywa.
Anulka bardzo lubi opowiadania dziadunia i teraz go do dlui.
szej gaw('dki wyzywa.

7'?
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Na marginesie znowelizowanej ustawy 0 ruchu
drogowym

BQdzmy widoczni na drodze
tego przy okazji zbi6rki wrt;!czo
no lysiqcom dzieci elemenly od
blaskowe, aby le byly dobrze
widocme na drodze i aby nie
dochodzilo do nieszcz~sc. Ich
ilosc JeSl zaleina od nas. A Or
klestra Swiqteeznej Pomacy i
1ak bli!dzie rnusiala grac, bo jest
tak wiele nieszcz~sc w naszym
zyciu, kl6re nle Sq od nas zalei
ne.
I na koniec dwa spostrzei.e
nia z terenu naszej gminy. Gru
dzien, gadzina siedemnasla.
Ciemno i w dodatku mgla. Na
jednym z gt6wnych skrzyzowan
naszeqo miasta
przechodzi, a
wlasciwie space
ruje chlopiec. Za
slania ga samo
ch6d szykujEjcy
si~ do wjazdu na
gl6wnEj ulic~, bo z
tej ulicy w lewo
skr~ca inny samo
ch6d. I<ierowca
nie widzi spacero
wicza i w ostatniej
sekundzie zgrzyt
hamule6w. Tym
razem udalo silil.
Na zdjl;!ciu: Ulica Mlynarska w aZlen targowy, 00
Kiedy zapytalem
brze, ze nie doszlo ru jeszc-ze do powalnieiszego
ehlopaka ezy wle,
wypadku.
co mag 0 sil; stae,
odpowiedzial, ze
przeciei on prze
wskazywalismy na sposoby za
chodzil po pasactl i mlal pier
bezpieczenia sili,l przed niebez
wszeristwo. "Ob atany" jest
piecznymi sytuacjami. Caloro
wi~c w przepisach. Mysl~ ied
czne obserwacje wskazujq, i.e
nak, ze jego wiedza 0 bezpie
nasze rozwazania nie znalazry
czenstwie na drodze Jest bardzo
wil1kszego zrozumienia. Maie
iragmen1aryczna I myslEil, ze za
wili,lc poruszylismy problem bla
den sqd nie podzielilby jego
hy. maze sytuacje przez nas
zdania, kara wymierzona kie
przedslawione byly wydumane.
rowcy nie przyvvr6eilaby mu zy
o tym, i.e problem istnieje i ie cia.
jest ta problem bardzo wazny i
Drugi obrazek. Tym razem z·
mowy ranek. SiEjpi niewielki de
to nie lylko u nas, ale w ealym
slczyk. Poboczem, lewEj stronq
kraju, przekona6 byra Sl~ moina
na przelamie roku. W znoweli
drogi (prawid~owo) idE! dwie ko
biety. Jedna z nich trzyma za
zowaneJ ustawie 0 ruchu drogo
wym, kt6ra od 1 stycznia weszla
r<jczk~ pi(lcioletnie dziecko, kt6
w zycie, znajduje si\l' zapis rno
re drepcze skrajem jezdni. Z pi
skiem opon tuz przed nimi za
wiEjey, ze dzieeko do lat 15 po
ruszajqce silil po drodze poza
lrzymal Sl~ samochOd. Okazalo
obszarem zabudowanym, ma
sit?, ze kierowca trzyma)qcy si~
obowiCjzek posiadac elemen
prawej kraw~dzi jezdni (z prze
ciwnej slrony nadjeidial samo
ty odblaskowe, ktore b~dq, wi
doczne dla innych ui:ytkowni
chad) w ostatniej chwili zauwa
k6w drag. Rok temu prosillsmy
iyl kobiety. Jak m6wil, szezEils
cie w tym, ze z powodu deszczu
a to rodzic6w. Dzisiaj jest to juz
obowiqzek. I dobrze siEil stalo,
jachal bardzo wolno. Zauwazyl
ie taki obowiCl,zek wprowadzo kobiety. Dziecka w og61e nle wi
no.
dziaL Niewiasty byly zdziwione,
Nast~pnego arg umentu za
ze jeszcze mial do nich preten·
tym, ze nasze ubiegroroezne
sje. Szkoda bylaby, gdyby ich
apele byly patrzebne doslarczy
glupata i brak wyobrazni oplaco
la nam tegoroczna edycja Wiel·
na byla zyciem dziecka, a moi.e
kiej Orkleslry Swi<jtecznej Po
i ktorejs z nich. Jes1em przeko
mocy, W tym roku zbierano pie
nany. i.e dwoma najwainiejszy
niqdze na pomoc dla dzieei
mi przyczynami nieszcz~sc na
poszkodowanych w wypad
d ogach Sq: alkoholizm i glupota
kach. Pomac jest wazna, ale
uiylkownik6w dr6g.
wazniejsze jest ta. aby do lyeh
wypadkow nie dochodzilo. Dla
AZ.
Bezoieczenstwo na drodze
jest ]ednym z tzw. temal6w dy
zurnych. Moina pisac 0 nim za
wsze i nigdy nie b~dzie tego pi
sania za dUzo, bo zyGie zaska
kuje nas wci<ji. nowymi faklami,
a fakly te Sq wprost przerazajq
ceo Codziennie na naszych dro
gach odnotowujemy dziesiqtki
niepotrzebnych Smierci. Jak po
kazujq ostatnie statystyki pra
wie prnowli! oliar stanowi q piesi.
gl6wnie dzieci.
przed rokiem pisalismy juz a
zagrozeniach na naszych dro
gach, apelowalismy 0 rozwagli!,

W poprzednim numerze "Z,'cia Naslelska" infornlowalismy 0 pierwszych
pracach przy budowle nowej poczty w naszyrn mieScle. Pokazalismy zdjl?cie
konczonej wlasnle cz~sci podzlp-mnej budynku. Prace POSli;'pujq tak szybko,
ze zdj~cie, ktorr> pokazujemy obecnie nie b!;dzie jui odzwierciedlalo aktuaj·
nego wyglqdu budowy. Sytuacja zmlenia si~ z dnia na dzieri, Wyraiamy
nadzleje, ze prate posti;'pLJjq nie tylko szybko, ale I Sq wykonywane solldnlB.
Przypomi amy lez, ze wykonawcq inwestycji jest przedsi~blor two z Cieclla
nowa "Ceprobud".
AZ.

ezy wr6c~ powiaty?
Widmo krqiy po Polsce, wldmo
powlatu. Takiml slowaml. b.;dqcy
ml parafrazq pier.'Jszych wierszy
pewnego. do niedawna Jednego z
najwazniejszych dZlel, rozpOCZq
lem trzy lata temu intormacj,? 0
przygotowanlach do powrotLJ po
wiat6w, Wyrazllem wledy zycze
nie, aby chwlla la przyszla jak
naJPoinlej, aby gmJny magly jak
najdluzej decydowac 0 sobie bez
Jeszcze jednego posrednika. Wy
dale Sl~ jedna ,ZP- chwlla la zbliia
sil;! nleublaganie i to niezalei'1ie
od tego jak wielu jest przeciwni
kow pr)/'ova yzacjl. Z partii politycz
nych wlasciwie tyiko PSL ujawnil
SWf! negat'yWne stanowisko w eJ
sprawle.
W czasie telewizyjnej debaty z
udzialem gl6wnego bUdowniczego
PolskJ powiatowej prof. Mlchala Ku
leszy padlo bardzo ciekawe stwler
dzenie, ie wedlug badan, przeciwko
powlatom opowlada sil;! nieco pon ad
50% obywateli, okolo 30% jest za
przywroceniem powlatu, a reszta to
ludzle mezdecydowani. Bye moze
si!; myl~. ale mysl~, ie a statystyka
jest nieco sztuczna, Osmielam SI(l
twierdzic. ie wl~cej nlz polowa ludzi
tq sprawq si~ po prostu nie Interesuje
i nie wie. 0 co w tel przepychance
chodzi. A interesowac slf,! tym powin
nlsmy wszyscy, zwlaszcza miesz
kancy malych mlasleczek i WSI.
Argument, ie w zwiC\zku z po
wstaniem kolejnego slc:zebla ad
III In istracji sam orzqd owej nia
zmniejszq sifi) dochody gmln Jest
argumentem bardzo slabym, a na
weI nalwnym, Formalnie gmlJ y
mogC\ olrzymac Ie same pleniC\·
dze. ale powiat b(ldzle dodatko
wym fillrem odnosnle planl~dzy,
Klare dotqd tra laly do nIch za pos
rednlctwem wOJew6dztwa, a do·
datkowo zaclnq sll? "dobrowolne"
sKladk, gmin na pewne wsp61ne i
do tego wzniosie cele, I plack: bll
dziemy, ZadeoydUlq 0 tym wybrani
przez nas przedstawlClele, kt6ryrn

trlJdno bJ;ldzie przeciwstawic sit;l
prosbom ,.wyZszego" szczebla.
Szkoda, i:e W tak waznej sprawie
nla zapytano 0 woll;! Narodu, do
kt6rego nalezy, zgodnie z Konsty
tucjq RP, wi adza zwierzchnia i to
sprawowana l1Ie Iylko poprzez
swoich przadstawiciali (pos/ow i se
natorow). ale i bezposrednio - po
przez referendum. Mysii;i. ie pro
pozycj~ referendum odrzuconc, bo
przewidyv"ano. ie jego wynik bl?
dzte podobny do wyrliku oadan in
stytucjl zajmujqcych silil poznawa
niem opinii publicznej, A tak na
prawdi? to kros Jui: glosil leoni;!, ze
pewna mniejszose moi:e miee ra·
cJo;!. I nie dziwmy Sl~, bo wir;J szosc
sil klerowniczych wszystklch partii i
to tych z prawicy I lewicy ma wsp61
ne korzenie.
Obecnl8 problem powlatyzacji
ustqpil miejsca przepychankom W
sprawie wojew6dztw, UZl1ano. ze
jeSI ich za duzo, W skraJnym przi'
padku proponuje si!il Ich ograni
czenie do dWLlnastu. Nle bl?dzle to
latwe. Opor b~dzie z pewnosci<'\
wii;'kszy nii przy powiatach, gdzie
wlasciwle w pro]ektach uwzgl~
dr1lono aspiracje r6inych grajdol
kaw, a gtos6w tych, kt6rzy byli da
le] po prostu Sifi nle slyszalo.
Pozoslaje podstawowe pyla
nle, Jie nas. prostych ob)/'ovatell,
b~dzle 0 kosztowalo i co z lego
b~dzieml' miell. Przezylem Juz
wiele reform i dlatego na koniec
sparafrazuj(l pewne powiedzenle:
dobryml reform ami pieklo jeSI wy
brukowane. Nie uwazam przy
tym. ze reformy adminlstracil I1le
nalezy pizep owadzac.
AZ.
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Jf:ldnq z najwifi)kszyeh plag nf~kajCleYGh nasz narOd jest nadmierne
spozywanie napoj6w zawierajqeyct1 alkohol. Z lego powadu jestes
my, :.slawn!" w calym ~wieeie. Obeokrajawey, kt6rzy cheq nam w
J~kls sposob dokuezyc najczr;lsciej zaczynaJCl m6wie 0 Polaku 
pljaku. K!edys na Jednym z oboz6w mifi)dzynarodowye~1dowcipnis
na polsklm godle domalowal butelk~. Podobne przyklady mozna
by/oby mnozye. Na takie postrzeganie nas u progu XXI wieku
praeowano wylrwale przez wieki.
Ostatnio jednak cos w lei dz.iedzinie ~ifi! z~ienia. ~oraz wifi!cej
os6b. ehee SWOJ8 zyele przezyc na lrzezwo I na lrzezwo pragnie
roz~l.qzywac swe.problemy. Tradycyjnie pamagac moze 1m w tym
Kosclol. Uaktywnl/o si~ tez wiele instytucji i organizacji swieekich
dz[alajClcych na polu walki z alkoholizmem. Nie jest to weale !atwe
zadanie: jesli wezmie si~ pod uwagf;l \a, ze niek 6rzy uwaiajq, ii
przynoSt t? slratG spoleezenstwu. poniewaz wplywy, jakie mial
budzet panstwa ze, sprzedazy alkoholu przewyzszaly koszty, kt6re
panosll tenze budzet wskutek slrat wyniklyeh z opilstwa naszych
rodakow.. A wmosek z tego moze bye przewratny: cheesz pomoc
przezywaFlceJ trudnosei ekonomiezne ojczyznie - przeznaczaj swe
pensJe na alkohol. Na szczr;scie nie wszysey rnyslimy ekonomicznie
r w ten spos6b kraJu wzbagacac nie radzimy.
Myslfi), ie pdabnie mysli w'ele as6b. Sq tei tacy, kt6rzy wpadli w
szpony. alkoholizmu i w chwilach lrzezwosci myslG\, jak sii;1 z tej matni
wyrw.ac. Tym poleeam kan akt z a~lywnie dzialaj~eym w naszej
gnWlle grupCl Anonlmawyeh Alkohollk6w lub kontakt z Osrodkiem
Apostolstwa Trzezwosci w pobliskim Zakroczymiu.
, Dla tych, kt6rzy nie wiedz q ezy Sq jui alkohalikami ezy jeszcze
nrey;ybralem z fachowyeh apracowan kilka wskaz6wek. ktare mogq
bye sygna/em i ostrzezeniem, ze pewne aranice jui zostaly prze
krocz?ne i juz naleiy zwr6eic sili! do grupy ~zajemnej pomocy os6b
~zal:znlonych. Wskaz6wek tyeh Jest jedenaseie i jeieli ktas zauwa
zy, ze w ~Iqgu ostatnlego p61 roku zdarzyiy si~ dwa razy dwie z
pl!-,edslawlonych syluacji to nie nalezy czekac, bo maze bye za
pozno.
Przeezylajmy je uwaznie i pomyslmy ezy'
1) pijemy, ehociaz czujemy, Z8 alkohol nam szkodzi,
2) jednorazowo wypijamy powyzej 6wierc litra w6dki lub
butelkf;) wina,
3) regularnie pijemy wi(Jcej niz dwa piwa lub dwie lampki
wina ezy 50 9 w6dki,
4) rano si~gamy po tzw. "klina", czyli uiywamy alkoholu
dla zwalczania skutk6w poprzedniego picia,
5) pijemy alkohol w samolnosci lub gdy odczuwamy zml?
czenie. smutek ezy cierpienie,
6) zaniedbujemy obowiqzki I zadania z powodu picia,
7) nie pamii;!lamy, co dzialo si~ poprzedniego dnia w sytu
acjaeh zwiqzanych z. piciem,
8) usmierzamy przy pomoey alkoholu poczucie wmy i wy
rzuty sumienia z powodu czyn6w popelnionych pod wplywem
alkoholu,
9) kierujemy samochodem pod wplywem alkoholu,
10) reagujemy napit;Jciem i rozdrainieniem w sytuacjach
utrudniajqcyeh kontakt z alkoholem lub wobec postulat6w
ograniezenia picia zaprzeczamy, ie mamy problemy z alko
holem,
11) dostajemy od innych sygnaly sugeruja.ce ograniczenie
ilosci lub powstrzymanie sili' od plcia.
Jezeli uwaznie przeczylalismy ten leksl i jestesmy przeko
nani, ie poruszony problem nas nie dotyczy, dajmy go do
przeczytania innym. Bye mo
ie uda si~ nam komus po
moe.
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W roku 1997 ze srodkow bu. owyc,h Urzlidu MLejsklego na
dze
zakupy. sprzt;tu
dZlalalnose
acholnlczych Slrazy Pozarnych
wydano kwotE? 26.088,60 zl. Mi~
dzy Innymi zakupino umunduro
wanle letnie i zimowe dla straza
k6w. bUly, skulery,
olopomp~
plywaiac<j "Nlagara-1 ", prqdowni
c~ ..Turbomatik". wlilze tloczne.
srodki, pianotw6reze, oraz drabi
n'il dwuprz~slowa.
lar6wno sprzfi)lleehniczny jak i
umundurowanie zostaly rozdzie
lone mil;dzy jednoslki asp. W
pierwszej kolejnosei 0 rzymaly je
zastliiPY slraiackie w Nasielsku i
Psvcinie, Klere cizia/aJq w KraJo
wym Systemie Ratowniezo-Gas
niezym i jakO takie powirlny bye
stale doposaiane w nlezbli'dny
sprz~t wykorzystywanyw r6Znych
okolicznoScrach.
Pilnq potrzebCj jest dalsze wy·
posai-anle strazy w sprz<;Jt ratow
niczy lypU: aparaly powietrzne ra
lownieze, podLJszk~ ralowniczq.
ubranla speCjalne, aparatydo cili"
eia metali typu Lukas, podnosn Iki,
radioslaCj8 staejonarne i przenos
ne_ Srodki przyznawane przez R a
d~ Miasta I Gminy S'l skromne i
pokrywaj<'l tylko podstawowe po
trzeby Straiy, dlalego KOlllendant
Mlejsko-Gminnych Slrazy Poiar
nych zwraea si~ z gorClcym APE
L E M do mieszkaric6w iasta i
gminy, wszystkich pOdmiot6w go
spodarczyeh 0 wsparele manso

or~z.

asp

we (a nawet 0 dobrowolne opodal
kowanie sl~ drODnq kwol<j, na
rzecz Strazy). by m6e dokonac za
kupow sprz{llU ratunkowego nie
zb~dnego Vi czasie akejl ralowni·
czo-gaSniezycll.

W ubiegfym roku wedlug slaty
styki P .S.P. na terenie miasta i
gminy Nasielsk odnolowano 79
akcji w kt6rych uczeslmczyly na
sze jednostki asp. W wyniku po
iar6w uleglo znlszczeniu mienie 0
wartosci 248.000 zl. DZI~kl stara
niom strazak6w w czasie ake]l ra
towniezych ochronlono mienle 0
warlosci 997.000 z!. a W1lilC 0.00
nad trzykrot ie wyiszej wartoSci.
W gaszenlu pozar6w oraz in
nych akqaeh braly udziall'lczrllp'
142 zalogi asp, Ij_ 692 osoby.
Straiacy z Nasielska 3 razywYJei
diali na leren sCjsiednich gmin by
pom6c VI akcjach ratoi'lniczych ifl
nym jednostkom. Przedstawiaj'lc
powyZsze dane mamy na uwadze
przede wszystkim gwallowny
wzrost liezby zdarz81i (poiar6w,
wypadk6w drogowych). kl6re za
istnialy na naszym te enie. a co
Sl!;) z tym wi<jze wzros! wydatk6w
ponoszonyeh z naszej wsp61neJ
kieszerll na utrzymanie i sprz{lt dla
acholniczych Strazy Poiarnych,
W nowym roku zyczymy sl ala
kom aby jak najrzadziej byli wzy
wani do akejl ra owniczych.

Strazacy na wodz"e,
lodzie I pod wodq
Slrazacy pultuskiej Jednostki

R atowniezo-Gas niczej PSP
pr'zygotowani Sq do realizacjl
najr6iniejszyeh zadan ratowni
czyeh, w tym lak speejalistyez
nych, jak... ralownietwo wodne i
podwodne. Nie ma w tym nle
dZlwnego, skora w odleglosei
ntespelna 200 m od slrainicy
Jednostki przeplywa rzeka Na
rew, natonniast na drugim krari
GU rejonu operacyjnego rzeka
Wkra, a woda jest przeeiez
graznym zywiolenn.
Swojego profesjonalizmu do
wiedli uczestniezqe w Ilpeu br.
przeL. prawie dwa tygodnie w
Opolu i Lubaniu Slqskim wakeji
przeciwpawodziowej. Udzia! w
akeji przeelwpowodziowej jed
nostek strazy pozarnych zastat
najwyzel ocen;ony zar6wno
przez wladze, jak j miejscowe
spaleezeristwo sposr6d wszy
slkieh sluzb, ktore w tej akcji
braJy udzla/.
Na wyposazeniu pultuskiej
JRG znajdujq siL;l dwie jednoslki
sprz\)tu plywajCjcego: lad::: "Au
ra" z 55 konnym silnikiem sla
ejonarnym i 10 osobowy ponlon
ratowniczy "Marines" z nowo
ezesnym silnlklem zaburtowym
"Merkury". Ai. 17 strazak6w
JednoSlki posiada uprawnlehia

sterilika motorowodnego oraz 5
plelwonurka - m6wI dowodca
JRG st. kpl. mgr rnz. Wilold Mu
siriski. Aby w pelni realizowac
zadania ratownictwa wodnego,
konieezne jest doposaienie
Jednostki przynajmniej w 4 ze
stawy sprz~tu do nurkowania
oraz zestaw ralowniczy umoili
wiajqcy poruszanle sic;l po clen
kim ladzie. Zima 1995/96 r. Jed
nostka przeprowadzila 31 akcji
polegaJ<lcyeh na uwalnianiu
wmarznir;tych w lod 1ab17dzi
(ostatniej zimy tego typu zda
rzenie bylo tylko jedno), w wi~
kszosci przypadk6w w nureie
rzeki Narew. Wbrew pozorom
lego lyp-U akcje d!a straiak6w
ratownlk6w nie dysponujqcyeh
sprz~tem umozliwiajqcym poru
szanie sir; na kraw$dzi ladu i
nurtu rzeki. czr;s10 w odJeg!oscl
kilkudziesiL;lciu melr6w ad brze
gu. Sq wyjatkowo niebezpiecz
ne.
Na razie jednak gros szezu
p/ych srodk6w budzetowych i
pozyskiwanyeh dotaeji przezna
czanych musi bye jednak na
sprzGt, kt6ry jest najbardziej po
Hzebny, bo sluzqcy przede
wszyslkim do ratowania zycia I
zdrowia ludzi m.in. ratownictwa
teehniezno-drogowego.
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Repertuar filD10vvy

Kino •• NIWA"
S'tyczen.  lut:y ·98

1\9tstary oC£SzecfE
.
w nteznane

23-29.01.98.

by zniszczyc fabrykr; broni
biologicznej. Podczas ope
racji zostaje zdradzony i za
bity przez swego przeloio
nego. Pi~c lat pozniej poja
wia si~ w ubog1ch dzielni
each Nowego Jorku - zosta/
ozywiony przez diabelskie
sHy: Wyk.: Martin Sheen,
John Leguizamo. Michael
Jai White. Czas projekcji 96
min.

"H ERKULES" film animo
wany dla dzieci, prod. USA,
godz. 16.00.

Rok stary odszedl w nieznane.
Z nadziejq wkraczamy w Nowy,
I wiarq, ze bl1dzie lepszy,
Bogatszy i pokojowy.

23-25.01.98.
"Sztos" psychologiczny,
prod. polskiej, godz. 18.00.

30-01.02.98.
,Air Force One" film sen
sacyjny, prod. USA. godz.
18.00.

Z ufnosciq patrzymy w przyszlosc.
W popraw~ bytu ludzkiego,
W spelnienie marzen i cel6w,
Zyczen czlowieka kazdego.

"Spawn" film sensacyjny,
prod. USA, godz. 18.00.

13-15.02.98.
"Alex sam w domu" film
przygodowy, prod. USA,
godz. 17.00.
"Obey - przebudzenie"
film fantastyczno-naukowy
prod. USA, godz. 19.00.

Jezu Chryste narodzony,
Poblogoslaw swiat ten caly.
Pok6j, cos przyni6s1 narodom
Niechaj bl1dzie wlecznie trwaly.

"AIR Force ONE". Film
sensacyjny. Prezydent Sta
now Zjednoczonych powra
ca do domu po ofiejalnej wi
zycie w Moskwie. Na pokla
dzie samolotu przebywa gru
pa rosyjskich dz.iennikarzy,
majqcych przeprowadzic z
nim wywiad. Sq to jednak ter
rorysci. ktorzy porywaja. sa
malot wraz z pasazerami.
Wyk.: Harrison Ford, Gary
Oldman, Glenn Close. Czas
projekcji 125 min.

Maly Jezu z n~dznej szopki,
Uzycz ludziom zdrowia wiele.
Pomyslnosci w Nowym Roku,
By si~ zylo nam weselej.
Pomn6z Panie nasze dobra,

Z wielkim trudem gromadzone.
Spraw, niech b~dq mi~dzy ludzi,
Sprawiedliwie podzielone.
Jerzy RMalski
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Komisariat Policji 
997, 691-22-07, 691-23-77

Ochotnicza Strai: Poi:arna 
998, 691-22-88

Pogotowie Gazowe Nasielsk 
691-22-22

Pogotowie Energetyczne Nasielsk 
691 -24-21 , po godz. 15.00 - Plorisk lei.:
62-26-45

Pogotowie Wodoci,wowe Nasielsk 
691-24-96
Centrala Telekomunikacji 
zglaszanie uszkodzeri telefonicznych "
924
Pogotowie Ratunkowe Pultusk 
999, 692-26-11



"ALEX SAM W DOMU". Z
Departamentu Stan u znika
najnowszy typ procesora.
Zdobycz zostaje ukryta w za
bawce, ktora przez niedopa
trzenie trafia do prywatnego
domu na przedmiesciach
Chicago. Przestr;pcy ruszajq
w poscig a ich g!6wnym prze
ciwnikiem okazuje sir; 05
mioletni chloplec. Wyk.: Olek
Krupa. Alex D. Linz, Rya Ki
hlstedt. Czas projekcji - 111
min.

06-08.02.98.

Pobtogoslaw Boze: miasta,
Nasze wioski, chlebne pola.
By w domostwach kwitl dostatek.
GI6d nie dr~czyl i niedola.

--'---1Ci

"OBCY - PRZEBUDZE
NIE". Zdeprawowani uczeni
przywracajq do zycia kosmo
nautkf,l, kt6ra wielokrotnie
walczy!a z potworem, Prag
nq stworzyc hybryd~, w kt6
rej cechy ludzkie POfqCZq si~
z cechami istat z kosmosu.
Ale eksperyment naukowy
wymyka sj~ z pod kontroli.
Wyk.: Sigourney Veaver, Wi
nona Ryder. Czas projekcji:
110 min.

"SPAWN". Pulkownik
sluib specjalnyeh zostaje
wyslany do Korei P6!nocnej
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Lekarze internisci dyiuruja w kazda sobo
t~ w systemie "pogotowia ralunkowego" ad
godz. 8.00-13.00, tel. 691-25-03.
Gabinet zabiegawy czynny Jest w kaidq
sobotE;! wgodz. 8.00-11.00.

_

Urzad Pacztowy Nasielsk-l Gzynny jest w
dni pawszednie i w pracujqce saboty w
godz. 8.00-18.00.
W walne sabaty w gadz. 8,00-13.00.
w niedziele Urzqd Pacztowy jest nleczyn
ny.

'Ti::H,ko!MtJbNikACjA PoLskA
Rozm6wnica Telekomunikacji Polskiej
czynna jest w dni powszednie I pracujCjce
soboty w godl. 7.00-2i.OO.
W walne soboty w godz. 8.00-14.00.
W nledziele rozm6wnica czynna jest w
godz. 9.00-11.00.

I

ZYCIE
NASIELSKA

Krzyzowka nr 1

10

13

19

34

9

5

1

2

12 13

3

4

2

5

J\

3

5

14

~

6

15 1 1

2

7

5

8

9

10

7

11

2

9

16

17

8

13

14

1

Znaczenie hasel:
Poziomo: 1 - jedna ze stron rozpatryvvanej sprawy. 6 - olbrzymi
bUdynek, 9 - dziat gospodarki zajmujqcy sili! polowami, 10 - odsu
ni~cie sili! ad czegos skokiem, 11 - duza beczka na wyroby winiar·
skie, 12 - cos ahydnego, monstrum, 13 - wyci~cie w sukni odslania
Jqce piers; Iub plecy, 14 - milosc bez milosci (np_ za pieniqdze), 16
- siekany lub schabowy, 19 - jednostka rezystancji, 22 - nap6j
marynarzy, 23 - dolna kor1czyna czlowieka, 24 - rzemieslnik pracu
jacy w emalii, 27 - otworzyl go All-Saba, 28 . jest nim PKO, 29 - kwit
potwierdzajacy dokonanie zakupu w sklepie, 31 - w niej gra Legia
Warszawa, 33 - urzadzenie do wysylania lub odbioru fal radiowycll,
34 - w niej przest~pca, 35 - jedna z faz kSI~iyca, 36 -oszolomienie.
powodujqce utra1fil panowania nad soba., 37 - stan pogody. 38 
pierwotniak iyjqcy w wodzie, panlofelek.
Pionowo: 1 - instrument klawiszowy krewny harmonil, 2 
zwierzlilca krew, 3 - drqzy skal~, 4 - odglos "chodzqcego" zegara,
5· inaczej - klamra, 6 - harmider. halas. 7 - prawoslawny klasztor,
8 - gwar, harmider, 15 - egzotyczny owoc, zlelony 0 slodko-kwas
nawym smaku, 16 - wiejska krewna. 17 - uluda. halucynacja, 18
- Elza - z afrykarisl<iego buszu. 20 - nle uiywa jej Oliemy czlo
wiek. 21 - ochrona na glowt;;'o
22 - uchwala je cz~sto ONZ.
25 - realizowane Jest w stu
diu telewizyjnym, 26 - belka
drewniana 0 rownych bo
kach, 29 - rodza! kapelusza
letniego, 30 - jest w kolanie,
.
32 - statek z wi~zniami.
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Rozwia,zaniem krzyi6wki b~dzie haslo wypisane do diagramu z
kralek ponumerowanych w prawym dolnym rogu. Jest to przyslowie
ludowe.
Rozwiqzanie krzyi6wki grudniowej: Poziomo: PierSClonek, amo
ry, w~gliki, obszarnik, zanik, era, analogia, Kama. odraza, drablna,
slub. Allah, adiutant. smar, kurnik, ocean, Orawa, ikra, harfa, anoda.
Pionowo: powozik, ergonom, sliwka, Idiota, niespodzianka, kana
Ila. wolne. rybka, ironia. nadmiar, gra, Abel, aklamacja. barka,
Atakama, unia, nora, Iran.
Nagrod~ pieni~zna

wylosowala pan' Ewa Brodowska z Nasielska.

OGLOSZENIA DROBNE
Sprzedam szcze i~ta obror)
Ole STAFFORDY AMERYKAN
SKIE .• AMSTAFFY" - po
ostrych rodzicach.
Tel. 0-90 398 407.
Zatrudni~

FRYZJERKE;

DAMSKA.
Tel. 691 2024 (po l8·tei).

SYRENA 105 L - kupit;;' nowe
oraz blachy.
Tel. (0-22) 61224 77, (0-22)
480831.
cz~sci

ZamieniE;! wlasnosciowe M-3
w Nasielsku. Ola domek z dzial
ka w Nasielsku lub okolicy.
Tel. 691 2907.

"Nikl TIle Ilazwie mateula(}'kiem lego,
kto jJolrafi zrobii "2 x 2".
Sq jedllak samozwaliczy "matemalycy If.
~t.I~.(."'-l

PI ARK I KOSIARKI
CWHus varna e~T,<, ,
~€~ ~~ ,~"

I
l

•
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Sprzedlli, NllprllwlI, GWllrllncjll
. zJzJ*:Pfcmzak 06-131 Naslel3k 3, Slennloo 51 tI!lI. 69 12 303

NAPRAWA SAMOCHODOW

(§(l~

Ryszard Sckutowicz
Nasidsk - Pauliuowo 52
tel 0-602-229-787
td. (0-22) 11-91-64

- Blacharstwo

PRYWATNA
NAUliAJAZDY
tz,Ju, Till/If) (~-zt/ c1oli4/e
Ii.. - motocykl

B - samochod

••

4

••••

*kolllplet6w
wypoczynkowych, "'sof ,"wersalek, *foteli, "'1lllf.
".
ushlgi w zakresie uapraw i zalll6wiclL
indy-widllalnych qWARANCJA/ RATY BEl ZYRANTOW !
"

\"
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.'. '.' .., ..~
".....

if

- SkujJ samochod6w do kasacji
oraz sjJrzedaz cz~sci.

tel. 691 2874

PHPV

I

'm

alltykorozyjlle

WSPOlpRACUjEMy I PZU Putrusk

JanUSJK Komendarliki
06 -130 Nasielsk, ul. Dqbrowskiego 8

- Lakierlliclwo
- Mechallf~a jJ?jazdowa
- Geoulel rea kol
_",:lll
_ZabezjJieczellia

'i

I"

~"LJ.,~f1t1§t1

".' ,; :ut.J:mt1fWif~~( '{

GAZOWE NAPRAWY, I I NSTALACjA
GAZOWYCH URZADZEN GRZEWCZYCH
ORAZ HANDEL MAT. BUDOWLANYMI
- Sprzedai podj{rz waczy do wodYI kot/6w
C.(~. gap~wyc.'l i olejowych l osprz~tu tj.:
ZblO~ntkl ol~)ul gaZLJ plynnego, wkfady
kormnowe ( mne,
- Sprzedai i montai automatyki
- niisze k05Zcy ogrzewaniJ .'
- Naprawy gwarancyjne. i [Jogwarancyjne,
przeglqdY I konserwacje.
- Autoryzowany serwis firm jak: TERMEr
DOM-GAZ, STlEBfLELTRON - HYDRu
TI:IERM, OCEAN, VAfLLANT, STEGGLES
I mne.
. la
•
Stam.s W Wifckowski
06-730 Nasielsk ul.Starzyriskiego 4 0 m.6
l

1

tel. (0-23) 6912347

r\~t;:'\'\\,~%~~21'92,

N8.Sle te\.I\8.'f.

BURO USt.UG RACHUNKOWYCH
~;~~!o~7i~~~~~S&J..fodatkowyc~.::~Ltt:+(t:.",

*' Rozliczanie roczne PIT
,,::::~::jXi'nM;H£
Kompleksowa obslugai'tlij}iF'::::;j"V'''''
w Urzt;dzieSkarbowym i ZUS. W :

if

Sabina Trzaska
Nasielsk, ul. Warszawska 23, tel. 693 04 03

, NowotzeSfle 8 'Stem grzewcze .
ZAKlAD MONTAZU

INSTALACII SA IT
C.O.

qertJrd CZt1i/::a

GAZU

Nasielsk, ul.Broniewskiego 8

tel. 691 2987

Pilka nozna

Pilka siatko"VV'"a

areslcie usiebie! a owy sukces
OczekujClCY od wielu lat na
wrasnq hall7 nasielscy sportow
cy, doczekali si!;! wreszcie jej od
dania. W pierwszych dniach sty
cznia otworzyla Dna swoje po
dwoje i siuzy jui. spoleczenstwu.
Szczeg61nie z u ~sknieniem
uekali na niq sialkarze, kt6rzy
dotyc!1czas swoje mecze w roli
gospodarza rozgrywali na sali w
Legionowie. Treningi na maiych
salkaeh w SP 2. lub w Pieseiro
gach nie pozwolily na odpo
wiednie przygotowanie si~ do
wysll7p6w Iigowych, slqd tez
siatkarze w pierwszej rundzJe
doznawali samych porazek, wy
grywajqc lylko jeden mecz Jak
bardzo zmieniia sil;? syluacja,

kiedy zacz~li wysll;!pOwac
przed wlasnq publicznosci q.
Na eztery rozegrane spolkania
wygrali lrzy, dozna]Clc tylko
jednej, peehowej porazki. Wy
grali 3:0 z MOS Wola Warsza
wa, 3:0 z MKS MOS Wolomin,
3: 1 z Akademl q Meayez nq
Warszawa i przegrall 2:3 z
AZS Polit8chnlkq Warszawa.
W tym meczu prowadzili juz w
setach 2:0 i w lrzecim 6:1 I
mimo to przegrali ten pojedy
nek. Zapewne chlopcy nie wy
trzymall kondycyjnie, bo Ire
ning6w mieli jeszcze niewiele,
ale na pewno slac Ich na na
wiqzanie walki z najlepszymi I
utrzymanie si!;: w lidze.

Tylko po trzech 1reningach
na nowej hali druzyna senio
row wzil;la udzial w pilkar
skim turnieju halowym w
Plorlsku. Turniej takl rozgry
wany jest eorocznie i biorq w
nlm udzial czolowe druzyny
111 i IV ligi z naszego rnakro
regionu. W roku biezqcym
startowala lrzecioligowa
Gwardia Warszawa, Wkra
Zuromin i Hutnik Warszawa,
oraz czwartoligowe kluby z
Makowa, Kobylki, Mlawy,
Plonska, Ciechanowa, Wa
silkowa, Ostr6dy, W-wy, Pia
stowa, Wrnomina i Dzialdo-

wa. Zbik by! jedynym klubem
z ligi okr~gowej. Nasi pilka
rze nie przestraszyli sil; pi!
karskictl slaw, wsrod ktorych
byll zawodnicy z pierwszoli
gowym stazem. Zaj~1i w tur
nieju wysokie czwarte miej
see przegrywajqC 0 trzecie
miejsce z Wkrq Zuromin rzu
lami karnymi 3:2, a nasz za
wodnik Marcin Macias zostat
zaliczony do jednego z najle
pszych piikarzy turnieju.
Oby form~ lak q zaprezen
towali na boisku j zakoncze·
nie sezonu przypiecz~towali
awansem do IV ligi.

Renata Mauer pozdrawialll
Czytelnik6w "Zycia Nasiel
ska". Okazjq do przekazania
tych pozdrowieri byla jej swiqle
czna wizyta w Nasielsku.
Myst~, ze sympatycy wspania
lej sportsmenki wiedzq, i.e w roku
1997 zdobyla 2 zlote medale w
strzelectwie kulowym w mistrzo
stwach Europy, kt6re odbyly si~
latern w finskiej miejscowosci
Kuovola. Do pelni SZGz$5cia za
brakio tytulu mislrzowskiego w
strzelectwie z broni pneumalyez
nej, tym bardziej ze mis rzostwa
Ie odbyly sil;l w Warszawie. Tych,
kl6rzy marlwiq si$. ze nie zdobyla
w tym roku tytuiu mistrzyni swiala
informujl;!, ze zawody 0 len tytul
nie odbywajCj silil co roku i wlasnie
w 1997 roku takie zawody po pro·
stu nie odbyly si~. Tak wi~c Re
nata wygrala dwie z lrzech naj
wainiejszych irnprez ubieglego
roku i 10 powinni wziqc pod uwag!;:
ci, kt6rzy wypetniali kupony w
konkursle na najpopularniejsze
go sportowca roku. Swoj(l klas$
dwukrotna mislrzyni Europy po'
twierdzila zdobyciem lrzech zlo
tych medall mistrzostw Polski (w
konkurencjach: kpn 40, ksp 3x20
i ksp 60 I).
Tymczasem olimpiada w
Sydney coraz blizej. Kolejny zlo
1 medal a moze medalel oHm-

pijskie to eel do jakiego dqzy
Mistrzyni. Mistrzostwa Polski,
Europy i Swiata to tylko etapy w
drodze do lega celu. Sq to jed
noczesnie sprawdziany. kt6re
wskazujq na stan przygolowan
do najwamiejszego wysll;lpu w
roku dwutysil;lcznym.
Korzystaj<jc z pobytu mislrzyni
olimpijskiej w Nasielsku zapyta·
lem 0 plany na rok 1998. Jest to
rok bogaty w liczi:'jee si$lmprezy.
Na~...azniejszymi z nich b!;:d<j mi
s rzostwa $wiata w slrzelaniu ku
lowym w Barcelonie, mistrzosl\"'a
Europy w strzelectwie z broni
pneumatycznej w Talhnie. Po
nadia nie moze Jej zabraknctc w
zawodach 0 Puchar Swiata w Mo
nachiunl, Barcelonie i Buenos Ai
res. Ze swialowq czol6wkq bE;:'
dzie chciala lei. rywalizowac w
mi~zynarodowych zawodach w
Monachium i Arhaus. PozoslajCj
jeslcze zawody krajowe. ezy
ktos wyobraia soble rnlstrzostwa
Polski bez Renaty Mauer? Kalen·
darz jest wil7c napi!;!ty. Wierzymy.
ze zawodniczka wytrzyma
ogromne napil;lcie zwiqzane ze
sportowCl rywalizacjq i z wit;:'
kszosci tych zawod6w wr6ci ze
z!otym medalem. Tego Jej zyczy
my z okazji Nowego Roku.
AZ.
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