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Jak witalismy Nowy Rok
 

Wzarem roku ubieglego Tradycja t dapiera wkra
wielu mieszkaric6w miasla I cza do naszego kraju Wiele 
gminy :legnala Stary 1998 polskich mla t ma jui na tym 
Rok i witala Nowy 1999 Rok p Iu spore osiqgni~cia. Wie
w Nasielsku na Rynku. Na t~ le zalezy ad spons r6w i ich 
uroczystq chwil~ zaprosif chojnosci. Dobrze, ie zwy
nas Burmistrz - pan Bernard czaj ten zawitall do na zego 
Mucha. Organizatorem im· mlasteczka. 
prezy byl Nasielski Osrodek W tym roku na nasz rynek 
Kultury. przybylo wiecej osob ni± w 

Taki spo 6b pawitania Na latach poprzednich. Byly 
wego Roku praktykawany wladze miasta i radni. Liczni 
jest ad lat w wielu punktach stawiali Sl~ tet mleszkaricy 
naszego !}Iobu. Wspolna za· okolieznych wiosek. Punktu
bawa, tance, .piewy I setkl alnie 0 potnocy noworoczn 
rac wzbijajqcyeh si~ w niebo zyczenia mieszkarkom mia
tworzq atmosferE? rad05cl I sla I gminy zlazyl Burmistrz. 
braterstwa. StrzelaJCjee Zacz~!y strzelac szampany. 
szampany, wzajemne zy Niebo rozswi tlaly sztuczne 
czenia wymieniane cz~sto L ogole. Bylo ich bardzo duzo, 
osabami nieznajomymi jesz bo oprocz tych zakuplonych 
eze bardziej padkreslajq t przez spansor6w znacznq 
rodzinnq atmoslerli!. Zapomi dose przyniesli goscie. Po
na si~ wtedy 0 troskach dnia 
wczorajszego i z nadzle]Cl .. .atrz si w rz szlosc. 

• o 
Przepraszam za tytul. ze to nie wielkiego. Kradnie 

Uwaiam jednak, ie jest to i si~ przeciez choinki z pay
tak zbyt grzeczne okreslenie domowych ogr6dk6w, krad
tego, co dzieje si~ u nas w nie si~ choinki z lasu i wszy
ostatnim czasie. Prawo chro stko przechodzi bez wi~
ni przest~pc6w. a ei Sq coraz kszego echa. Tak jest to 
bardziej bezwzgl~dni i bez prawda, chociaz prawda bar
czelni. Domagajq si~ posza dzo smutna. Jest tv jednak i 
nowania praw czlowieka wo pewna r6inica. Choinki te ro
bee slebie. a nie szanujq sly przy kosciele, poswi~co
praw innych ludzi. Jawni zlo ne byly Matee Boiej - Patron
dzieje, morderey i innego fO ce Polski i Polak6w. Przypu
dzaju przestli!pcy z cynicz szczam. ie figurkli! ograbil 
nYm usmiechem chodzq po "czlowiek". kt6ry byl ochrz- / 
naszych miastach i wio czony, przystqpil przynaj
skach. Czujq sili! bezkarni. mniej do Pierwszej Kamunii ( 
Nikogo i nic nie uszanujq. Nie SWi~tej. bye maze byl bierz
ma dla nieh zadnej swi~tosci. mowany. Ale jesli nawet byla 

W pierwszyeh dniach sty to osoba niewierzqca, to tei 
eznia dowiedzielismy sili!. ze zasluguJe na slowa potf,:lpie
zlodziej wyciql kilka choinek 
posadzonych przy figu rce 
Matki Soiej na przykosciel dokonczenie na str. 2nym placu. Ktos powie moze, 

Uwaga Pacjenci deklaruj(lcy 
przynaleznosc do Branzowej 

Kasy Chorych a zamieszkujClcy 
miasto i gmine Nasielsk 

Z przedstawionej przez Nasielsk bQdq musieli placito 
Braniowq Kas~ Chorych Dotyczy to r6wniez szcze
o/erty wynika. ze gwarantuje pien dziec1. 
ona bezplatnCi opiek~ lekar Sytuacja ta nie jest wyni
skq w plae6wkach. sluzby kiem zlej woli pracownik6w 
zdrowia podle~;Wjqce tej ka sluiby zdrowia tej gminy, jest 
sie. Nie wyjasniono jedno jedynie wynikiem, ie branio
ezesnie, ie wyklucza to moi wa Kasa Chorych nie przewi
liwosc bezplatnego korzysta duje moillwosci refundacjl 
nia z opieki lekarskiej w pla koszt6w leczenia swoich pa
e6wkaeh nie podlegajqcych cjent6w w plac6wkach jej nie 
Branzowej Kasie Chorych. podlegajqcych. 

Najblizszymi plac6wkami Uwazam. ie ta informacja 
podlegajqcymi Branzowej nalety sit;! wszystkim tym 
Kasie Chorych jest Purtusk i kt6rzy dzisiaj majCj podjqe 
Legionowo. Pacjenci nie ma decyzj~ gdzie taniej, bezpie
gqcy z roznych powod6w do czniej i wygodniej bl;ldzie sif,:l 
jechae do tych plac6wek a leczyc. 
chcqcy skorzystac z opieki Lekarz medycyny 
lekarskiej na terenie gminy A. Krzyzanowski 
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22 grudnia odbyla sil;l czwarta 
jui sesja Rady obecnej kaden
cji. Do proponowanego porzqd
I~u obrad w punkcie podkcie 
uchwal wlClezono projekty 
dwoCtl uchwal: a ogloszeniu 
przetargu na obslugl';1 finansowCl 
Gminy oral uehwall;l zmieniajq
COl uchwall';1 w sprawie stosowa
nia bonilikat przy sprzedaiy 10
kali mieszkalnych. 

W punkcie inlerpelacje i zapy
tania radnych m6wiono m.in. 0 

potrzebie rejestrowania na tas
mie przeblegu sesji (bl';1dq na
grywane ad nowego roku); su
gerowano Ueden z soltysow), 
aby zwraca6 sollysom koszty 
dojazdow skora q zapraszani 
na sesjl;l: pytano, dlaczego nie 
podjli!lo wodociqgowania wsi 
Nowa Wrona; pylano tei dla
czego przeniesiono targowisko 
na teren po przystanku PKS 
przed posiedzenlem Komisji In
frastruktury; zgloszono potrze
bli! ustawienia kontenerow na 
smieci w Cleksynie w poblizu 
kosciola i Osrodka Zdrowia, wy
budowania szaletu na stadionie 
w tej wsi oraz wykonania w tej 
miejscowosci odwiertu dla ce
low wodociqgowych; pastulo
wane budowl';1 przyslank6w au
lobusowych na terenie gminy; 
apelowano 0 wyr6wnanie drag 
na osiedlu Pilsudskiego. 

W kolejnym punkeie Bur
mistrz zloiyl sprawozdanie z 
dzialalnosci Zarzqdu. 

Dluzszq dyskusjli! wywolalo 
sprawozdanie z realizaeji inwes
tyeji w ramach budietu 1998 r. 
Sprawozdanie to otrzymaJi Rad
ni wraz z powiadomieniem 0 se
sjl. Dyskutantow interesowaiy 
szczeg61nie takie inwestYCJe 
jak: droga Popowo Borowe-Ja
sk6lkowo, droga do Paulinowa, 
kosztorysy inwestorskie i lakty
czne zaangaiowanie srodk6w 
na budow~ wodoci qg6w wiej
skich, koszty budowy hall, loka
lizacja i poniesione koszty na 
wysypisko w Jaskolowie, utrzy
manie naleiytego stanu drog. 
przy okazjl omawiania sprawy 
wysypiska interesowano si<;: 
kwestiq wykupu ziemi oraz jej 
przeznaczenia przez lirmy z 
Warszawy I Pity. Zast~pca Bur
mistrza zapewnil, ze nie sil; nie 
stanie, co byloby sprzeczne z 
prawem i wbrew woli Rady. le
mat bl';1dzie analizowany przez 
Komisje Inlrastruktury oraz Za
rZqd Miejski. Co do przeznaeze

nia teren6w wykupionych przez 
firmy Z Warszawy i Pily byla 
moiliwosc zapoznania sili! 
przez mieszkancow z planowa
nEj dzialalnoSeiq. Podstawiony 
zostal autokar, ktory mial 
zawieic zainteresowane osoby 
na miejsce, gdzie taka dzlalal
nose jui jest prowadzona. Ch~e 
wyjazdu ostatecznie zglosily tyl· 
ko 3 osoby. Urzqdzenie wysypi
ska jest konieezne, poniewaz 
odpowiednie sluzby ochrony 
srodowiska nakladajq kary za 
skladowanie smieci w ll1ielSCU 
do tego nie przystosowanym. 
Kary Ie sifil sumujq i Sq zawie
szane, ale niepodjfilcie budowy 
skladowiska smieci moze spo
wodowac ich odwieszenle (w tej 
chwi!i wynoszq okolo 1.700000 
zl). Przy okazji przypomniano 
Radnym, ie kaidy z niet1 moie 
wziqc udzial w posiedzeniu Za
rZ2jdu. Ponadlo jeden z radnych 
prosil 0 przyblizenie przebiegu 
rozm6w Zarzqdu z firmq Ekosy
stem na temat centralnego za
opatrywania miasla w energi~ 

cieplnq. Wyrazil obaw~, ie nie 
jest to iirma wiarygodna. W od
powiedzi poinforrnowano pyta
jqcego i eala Radli!, ie iadna 
decyzja w lej sprawie bez wie
dzy I zgody Rady nie zapadnie. 

Najwazniejszym punktem ob
rad bylo ustalenie podatk6w i 
oplat lokalnyeh. Zaakceptowa
no wniosek Zarzadu i komisjl 
Budzetu, aby jako podstawi;J do 
ustalenia stawki podatku rolne
go przyjCjc kWo!~ 28 zl jako r6w
llowar1osc eeny kWlntala iyta. 
Ponadto bfildziemy placic podat
ki (stawka za metr kwadratowy): 
ad budynkow mieszkalnych 
0,25 zl: ad budynk6w lub ieh 
cZli!sci, w kt6rych prowadzona 
jest dzialalnosc gospodarcza 
9,00 zl; od budynk6w letnisko
wych - 4,45 zl; od pozostalych 
budynk6w - 2,25 zl; od budowll 
- 2%; od powierzchni grunt6w 
(takze ad m2

) zwiqzanych z pro
wadzeniem dzialalnosci gospo
darezej innej nii rolniclwo - 0,40 
zl: od dzialek letnlskowyeh 
0,05 zl; ad pozoslalych gruntow 
- 0,04 zl; ad gruntow bfildCleyeh 
w uzytkowaniu rolnym, ale nie 
wehodzqcych w sklad gospo
darsh'l rolnyeh - 0,02 zl. Od pla
cenia podatku od nieruehomos
ci zwolniono: nieruchomosci za
jlil1e przez uspolecznione plac6
wki sluiby zdrowia, swietlice 
wiejskie, remizy OSP. Podatek 

ad ps6w ustalono na kwot/(J 19 
zl (w gospodarstwach rolnych 
placimy dopiero ad 3. psa, a 
wlasclciele nieruchomosci Jui 
od 2. psa). Osoby, kt6re nie SCl 
wlascicielami nieruchomosci 
(budynki wielorodzinne) ptacCl 
od kai:dego psa 20 zl. Oplata za 
spisanie testamenlu wynosi 90 
zl, ajeieli odbywa sil';1 to u testa
tara to trzeba b~dzie zaplaci6 
110 zl. Zwi~kszony zostal takze 
srednio 0 12% podatek ad srod
kow transportawych. Nie daty
ezy ,0 jednak pasi<:Jdaezy samo
chod6wasobowyctl. 

Ustalenie wysokosci podal
k6w i aplat lokalnyeh pozwolilo 
Radzie na podj~eie dyskusji nad 
projektem budzetu. Projekt ten 
przYili!to jednoglosnie. Zanim 
rozpoczl';1to rozpatrywanie 
zmian w ubieglorocznym bU
dzecie podjl';1to jeszcze uchwalfil 
o zmianie uchwaly dotyczqcej 
bonifikaty stosowanej przy 
sprzedaiy lokall mieszkalnych 
wraz z ulamkowq ez~sciq grun
tu. Bonifikata ta dolyczyc bl;dzie 
tylko lokali mles.c..kalnych i wyno
sic b{ldzie 35%. W lei czfilsei 
posiedzenia rozpoczli!to jeszcze 
dyskusjl';1 a zmianach w ubieglo
rocznym budzeeie. Sesj~ posta
nowiono kontynuowac w dniu 
31 grudnia. 

Druga eZfilsclV sesji Rady od
byla sil;l w osla nim dniu roku 
1998. Na Iym pasiedzenlu roz
patrzono projekty nast~pujq
cych uchwal: dolyczqcej zmian 
w budzecie 1998 r., ogloszenia 
przetargu na wyb6r banku pro
wadzC\eego obslug{l finansowq 
gminy, powolania skladu Komi
sji Rewizyinej. Podj~to tez deey
zje wprowadzajqce zmiany w 

skladach Komisji: przeciwal
koholowej I mieszkaniowej oraz 
przYj~to do wiadomosci sklad 
Rady Programowej Nasielskie
go Osrodka Kultury. 

W zwiqzku z propozycjami 
zmian w budiecie dlu:Z.sze wy
jasnienia zloiyli dyrektorzy 
ZGKiM i Nasielskiego Osrodka 
KullUry Zaklady te wystqpily z 
prosbq 0 zwil';1kszenie dotaeji. 
Radni poprzez pytania szczeg6· 
IOwo analizowali dzialalnosc 
tyeh instytucji i doszli do wnio~ 

sku, ze deeyzje w tych spra
wach naleiy rozpatrywac od
dzielnie. I lak postanowiono 
ZGKiM-owi zwif;'kszyc 0 9500 z! 
kwotl';1 na oczyszezanle miasta, 
ale odm6wiono dotaeji na pozo
stale eele. Zadecydowano zwi/(J
kszyc dotaej~ dla Nasielskiego 
Osrodka Kultury, ale z budzetu 
roku 1999. 

W wyniku glosowania jawne
go ustalono sklad Komisji Rewi
zyjnej. Weszli do niej radm: 
Grzegorz Arciszewskl, Tadeusz 
Dublewski, Krzysztol Frqczak, 
Halina Obojska, Helena Zadroz
na. Nowymi radnymi uzupelnio
no tei komisje: przeciwalkoho
lowq i mieszkaniowq. 

W koncowej cZ{lsci spo Kania 
z dlu:z'szymi wypowiedziaml wy· 
Slqpill panowie - Burmistrz i 
Przewodniezqcy Rady Miej
skiej. Pierwszy odpowiedzial na 
Inlerpelacje zgloszone w pier
wszej ezt;.lsci sesji, a drug! zapo
znal zebranyeh z pismami skle
rowanymi do Rady i jej Prze
wodniczClcego. 

Wynotowal AZ. 

Ditfi
 
dokonczenie ze sir. 1 

nia i cilyba nie tylko slowa ...? 
Zaden normalny czlowiek nie 
podni6slby, maim zdaniem, 
r~ki ani nie zniewazal 5wiE;l
tasei uznawanyeh przez in
nych ludzi. 

Wiernl nie zdqzyli ochlo
nqC jeszcze po pierwszej bul
wersujqeej wiadamosei, gdy 
jak gram z jasnego nieba 
spadla na nich druga. W cza
sie, gdy kapiani zajE;lci byli 
rozdawaniem Komunil Sw. 
ktos z zakryslii skI'adI pieniq
dze zebrane na tacli!. To juz 

nie miescj si~ w glowie. len 
lakl rzuca cien na nas wszy
stkich. Zadziwia bezczel· 
nose ziodzieja. Boli zas to, ze 
zrobil to jeden z naszej spo
lecznosci. Nie mozemy bye 
wobee takich postE;'pk6w 
oboj~lni. Wok61 nas pleni sit;! 
zlo. ObojE;'tnosc jest przyz
woleniem na to zlo, a PrzYZ
wolenie jest chyba... uczest
nictwem. Ale skoro haslem 
naszych idoli jest okrzyk: 
"Robt co chceta", to nle 
dziwmy si~, ze tak siE;' dzieje 
na polskiej ziemi. 

AZ. 
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W grudniu Zarz~d Miejski ob
radowal czterokrolnie. Na po
cZqlku spotkania I'll dniu 2 grud
nia debalowano nad sprawami 
dolyczqcymi dzialalnosci 
ZGKiM I'll zwiqzku ze zlo:Z.onq 
przez t~ lirm~ prosbCl 0 umorze
nie podatku ad nieruchomosci i 
zaplacenie rachunku za zakup 
pieea do kot!awni na osiedlu 
Starzynskiego. Srodki na len 
ostatni cel nie by!y zabezpieezo
ne I'll budzecie Gminy. Nie bylo 
lei. zgody Zarz'ldu na zakup 
pieca. Ewentualna zaplata bt;!
dzie miala form~ dotacji dla 
ZGKiM. Spraw~ pozostawiono 
do decyzji Rady. W kolejnym 
punkcie posiedzenia zapozna
no si~ z problemarni zwiqzany
mi Z okresem zimowym. 0 trud
nosciach wystt;!puj'lcych I'll za
kresie zabezpieczenia odpo
wiednich warunkow iokalowyctl 
dla podopiecznych Osrodka Po
mocy Spolecznej m6wila Pani 
Oyreklor tej placowki. W nlekto
rych wypadkach islnieje groi.ba 
zamarini~cia. Problem rozpa
trywany byl I'll obecnosci pana 
Oyrektora ZGKiM, kl6ry I'll imie
niu wladz miasla zarz'ldza tak
ie lokalami mieszkalnymi. Inte
resy obydwu placowek nie za
wsze Sq zbiezne. Tak bylo i I'll 
lym wypadku. Ozi~ki interweneji 
Zarzqdu Miejskiego doszlo jed
nak do porozumienia I zabez
pieezenra rnieszkania zastf;l
pezego na okres zimowy dla po
dopiecznej Osrodka Pomoey 
Spolecznej osobip powraeaja
cej ze szpitala_ Zarzqd podtrzy
mal lei. decyzj~, i.e nie b~dzie 
p/acil kar z tytu!u kradzieiy 
energii elektrycznej przez podo
piecznych lego Osrodka. 

Ponadlo zgodzono siE;l na 
umorzenie mieszkance Nasiel
ska odsetek z Iytulu niezap~aeo
nej przez ni'l w lerminie aplaty 
skarbowej oraz rozlozenia na 
raty mieszkarieowl Gminy na
le:i:nosci gl6wnej. W obu tych 
przypadkaeh wyst'lpil I'll tej 
sprawie Urzad Skarbowy. Za
rzqd zwaiywszy na trudnq sytu
aejf;l finansowq Gminy skorygo
wal decyzj{1 poprzed iego Za
rzqdu I'll przedmiocie budowy 
ma/yeh oczyszezalni przyzagro
dowyeh przyznajqc na ten eel 
kwotE;l 2400 zl I'll mieJsce po
przedniej 4000 zl. Postanowio
no tei powr6cic do r89ularnego 
odbywania posiedzen Zarzqdu 
r~d'" ygodniu I'll srod~ 0 godz. 
13 . 

Orugie posiedzenie odbylo 
siE;lS grudnia. Gl6wnym jego te
matem by!o wypraeowanie 
przez Zarzqd Miejski propozycji 
I'll zakresie podatk6w i oplat 10
kalnych I'll roku 1999. Wst~pnie 
postanowiono zaproponowac 
kwot~ 30 zl za kwintal i.yta jako 
podstawf;l do uslalenia stawkl 
podalku rolnego oraz podniesc 

pozostale slaw i podalkowe I'll 

granicach od 9 do 12%. Ponad
to I'll trakcie tego pasiedzenia 
Burmistrz poinlormowal 0 bie
iqcych sprawaeh Gm/ny. 

Kolejne posiedzenie mialo 
miejsce 16 grudnia. Na poez'lt
klJ Zast\Jpea Burmistrza przeka
za! ezlonkom Zarzqdu material 
dotyczqcy planu inwestycji na 
najblli.sze lata oraz przedstawil 
nowq paniq prawnik, Z ktcirej po
moey Gmina b~dzie korzystala 
I'll toku prowadzonych dziaJan. 

GI6wna cz~sc obrad poswi~
cona byla zapoznaniu sit;! czlon
k6w Zarzqdu z przyczynarni 
konfliktu mi~dzy przewoinikami 
swiadczqcymi uslugi I'll przewo
zie os6b na trasie Nasielsk mia
sto-Nasielsk stacia. SCj nimi: 
Spoldzielnia K6lek' Rolniczych i 
przewoinik prywatny. Zarzqd 
SKR-u cheia/by, aby cofni~to 
zezwolenie na swi adczenie 
uslug na lej trasie 
przewoznikowi prywalnemu, a 
przynajmniej zobligowania go 
do przeslrzegan ia przez nlego 
wczesniejszydl ustaleri. Z dru
giej strony wplynt;!la tei skarga 
pasaier6w najakosc uslug wy
konywanych przez SKR i pros
ba 0 zwi~kszenie liczby kurs6w 
prywatnemu przewoznikowi. 
Pani prawnik stwierdzi/a, ie 
sprawa wymaga dokladnego 
rozeznania i zbadania przepi
sow obowiqzuj'leych I'll tym za
kresie i dlatego decyzjf;l w tej 
kweslii postanowiono podj(jc w 
terminie p6Zniejszym. 

Po przerwie Zarzqd udal si~ 
do Szkoly Podstawowej nr 1, 
gdzie zapoznal si~ z post~pem 
prac I'll zakresle budowy Cl'lgu 
dydaktyczno iywieniowego i za
stanawial si~ nad mozliwoseia
mi przygotowania tyeh pomiesz
czen do zadari wynikajqcych z 
wprowadzenia I'll iycie retormy 
oswialowej. 

W dalszej ez~sci posiedzenia 
rozpatrywano pisma skierowa
ne do Zarzqdu. WIadze gminy 
Nowe Mlaslo zainleresowane 
Sq podlqezeniem doplanowane) 
I'll Cieksynie sieei wodociqgowej 
80 gospodarstw I'll czterech 
wsiaeh. W chwili obeenej plano
wane jest wykonanie odwiert6w 
I'll celu zbadania wielkosei zaso
bciw wody. Ponadto Zarzqd roz
patrzyl prosbt;! ZGKiM 0 umo
rzenie podalku od nierucho
mosci za IV kwarta! 1998 r. Oe
cyzji w tej sprawie na tym posie
dzeniu jeszcze nie pod)~to. Od
mownie odpowiedzlano na 
prosb~ malzenstwa z ulicy 
Szkolnej 0 umorzenie podatku 
od odziedziczonego majqlku. 

Posiedzenie I'll dniu 18 grud
nia poswi\Jcone bylo rozpatrze
niu pism skierowanych do Za· 
rzqdu oraz zatwierdzeniu mate· 
ria/ow na sesj~ Rady. Oebato
wano m.in. nad problemern usu

ni~cia uslerek na Stacji Uzdat
niania Wody przez wykonawe~ 
I'll ramach gwarancji; olertq mie
szkarica Nasie!ska pragnqcego 
swiadczyc uslugi wywozu nie
ezystosci stalych (oczekuje sit;! 
lu na bardziej szczeg6towq oler
t~); propozycjq ZGKiM odnos
nie budietu (skierowano jq do 
Komisji Rady: Infrastruktury i 
Budielu); prosbq mieszkanca 
Pultuska 0 zwolnienie z podatku 
od prowadzonej dzia!alnosci go
spodarczej na terenle naszej 
Gminy (decyzja b~dz.ie podjE;lta 

I'll lerminie pMniejszym); pis
mem Oyrekeji SP 2ododatkowe 
srodki I'll budiecie na zakup 
opalu (brak w lej chwili srod
k6w). Stan laklyczny oeenl 
merytoryczny pracownik Urz~
du i przedstawi wnioskl ZarZq
dowi. 

W dalszej cZ\Jsci posiedzenia 
Zarzqd zapoznal si~ z wnioska
mi stalyeh Komisji Rady odnos
nie podatk6w i aplat lokalnych 
oraz zatwierdzil materialy na 
naJbliiszCl sesj~ Rady. 

Wynotowal AZ. 

1. Praca Urz~d6w 

Z dniem 1 styeznia 1999 r. 
ulegl zmianie system pracy 
Urz~du Miejskiego. Nie bE;ldzie 
on jui. pracowal I'll iadnq soba~ 
t~. W zwiClZku z lym praca leJ 
instytucji bE;ldzie odbywala sil;! 
od poniedzialku do piqtku I'll go
dzinaeh od 8.00 do 16.00. 

Przy Urz~dzie zostala utwo
rzona filia slaros1Wa powiatu no
wodworskiego w zakresie ko
munikacjl, nadzoru budowlane
go i geodezji. , 
Obslug~ skarbowq nasze) 

gminy przejql Urzqd Skarbowy 
I'll Nowym Dworze Mazowiec
kim. KorespondenCf~ nalei.y 
kierowac na adres: Urzqd Skar
bowy, 05-100 Nowy Ow6r Ma
zowieckl, vI. Legionow 7. 1ele
fon: (0-22) 775·24-13, lub 775
20-61. 

Pracownicy merytoryczni 
Urzl;ldu Miejskiego pracujq nad 
przygotowaniem planu inwesty
cyjnego. Na obecnym eta pie 
dzialan rozpoznawane sa po
trzeby I'll zakresie infrastrUktury 
miejskiej i oswialowej. 

2.0swiata 

W ramaeh ogolnopolskiej 
akcji "Internel I'll kai.dej gminie" 
Szkola Podstawowa nr 1 olrzy
mala praeowni~ komputerowa.. 
Uroczyste jej otwarele nastqpi/o 
I'll dniu 21 grudnia. 

Burmistrz i Przewodniczqca 
Komisji Oswiaty wizytowali 
szkoly podstawowe pod kqlem 
przygotowania ich do zmian wy
nikajqeych z ustawy 0 reformie 
oswialy. 

W Szkoje Podstawowej I'll Nu
nie przekazano do uzytku sani
tariaty. Zostaly one wybudowa
ne staraniem mieszkaric6w wio
sek naleza,eych do obwodu 
szkolnego I'll Nunie. Z kasy 
gminnej doloiono 10 000 zl 

Tradyeyjnie juz I'll wielu szko
taeh naszej gminy zorganizowa
no bale syiwestrowe. Sa one po
trzebne naszej spolecznosci 10
kalnej. a jednoezesnie pozwala
jq pozyskac pewne kwoty na 
najpilniejsze potrzeby szk6 . 

3. Remonty i budowy 

Zima daje si~we znaki drogow
com. Duia wilgolnosc i zmienna 
temperalura sprawlly, ie pojawily 
sil? bardzo Hcme przelomy. W po
przednieh latach zjawisko to wy
st~powalo gl6wnie w marcu i do
piero wtedy zabierano si\J za ich 
usuwanie. Tym razem drogowcy 
nie czekaJi do wiosny. Wykorzy
stali kilka pogodnych dni i latali 
podziurawlone nawierzehnie. 

Wezesna zima przerwala tei 
realizacjl? niekl6rych inweslycji 
gminnych. Oonosilismy 0 tym w 
numerze grlJdniowym_ Korzy
slajac z kilku dni lepsze/' pogody 
ekipy budowlane wr6ci y na Ull
e~ Pilsudskiego. gdzie trwa 
przebudowa ehodnika i na uliCf;l 
Zlotq I'll Piescirogaeh Nowycll, 
gdzie ukladana jest kanalizacja 
deszczowa. 

4. Powiatowa integracja 

Ze stolicy powialu przybywajCl 
do naszego miasta kierownicy 
\'Vielu instytucji ponadgminnych 
przeJmujq we wladanie podlegle 
im jednostki, a jednoczesnie skla
dajq wizyty wladzom samorzqdo
wym gminy. Nasielsk goseil jui. 
pana Starostf;l i jego ZasII?PCE;l 
(kt6rym jak powszeehnie wiado
mo jesl mieszkanka naszego 
miasta pani Maria Kowalska). Ko
mendant6w Rejonowych PoliCJi i 
Strai.y Poiarnej oraz Oyrektara 
RejoTlu Telekomunikacji. 

5. W trosee 0 nasze pieniij
dze 

W gminie Nasielsk dzialajq 
dwa banki i wydawac by Sl~ 
moglo, ze len Ilosc zaspakaja 
potrzeby terenu I'll tej dziedzinle. 
Wizyta przedstawicieli Banku 
Przemyslowo-H and lowego. 
kt6rej celem byte zbadanie moz
Iiwosci zlokalizowania I'll na
szym miasteczku ieh plaeowki 
finansowej swiadczy, i.e do
strzezono tu pieniqdze, ktare 
oplaca siE;l zagospodarowac. 
Ewentualna nowa plae6wka to 
takiedodatkowe mlejsca pracy. 

AZ. 
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"Mickiewicz in spierval natchniony"
 
kt6ra perfekcyjnie i z wielkq Na zakonczenie sesji mic
dozq uczucia recylowala je- kiewiczowskiej tabral glos 

o 

den z najpi~kniejszych 

k6w pI.: "Niepewnosc". 
dyrektor szko!y, pan mgr 
Grzegorz Duchnowski, wyra

iajqc uznanie i podzil;'kowa
nie dla nauczycieli oraz mlo
dzJezy. 

Opracowala: B.M. 

Dwa II miejsca (ex equo) 
zajE;!Y: Ewelina Durjasz i 
Marta Morawska; w ich wy
konaniu wysluchalismy ,.So
nely krymskie" pt. "Ajudah" i 
"Burza". 

Miniony rok 1998 byl 
szczegolny dla lileratury i 
kultury polskiej, gdyz przypa
data 200 racznica urodzin 
wielkiego paety, wieszGza 
narodowega - Adama Mic
kiewicza. 

W zespole Szk61 Zawodo-
wych w Nasielsku przygatawy
wano sifil dlugo do obchod6w 
tego jubileuszu. W klasach ad
bywaly si~ wyklady, pogadan
ki, dyskusje na temat biografii i 
tw6rczosei Miekiewicza oraz 
apracowano ekspozycj!;! pt: 
"Litwo! Ojczyzno moja!", na 
kt6rej umieszczono widok6wki 
i zdjf;1cia najbardziej znanych 
miejscowosci na Utwiezwiqza
nych z poetq - Zaosie, Nowo
gr6dek, Wilno, Kown . 

Uroczystosc finalowq 
opracowaly polonistki 1. Ze
spatu Szk61 Zawodowych, a 
nastrojowq dekoracjE; przy
gotowali uc1.nlowie. 

Mlodziez zapoznala si z 
pi~knymi cytataml z dziel te
go poety, specyficzny nastr6j 
stwarzala bajecznie koloro
wa choinka i cieply blask 
5wiec w kandelabrach. 

P pisemnych elimina
cjach konkursu do finaJu za
kwalifikowalo sifil 14 os6b; 
uczniowle drugiej, trzeciej i 
czwartej klasy technikum. 

Uczennica, Marta Piotro
wska, kt6ra byla narratorem 
akademii, wprowadzila zebra
nych gosci i uezniow w almo
sferfi] wigilijnej noey, kiedy to 
przyszedl na swiat, w Zaosiu 
kato Nowogr6dka, nasz wielki 
Poeta. 

Prowadzqca akademifi] cie
kawie opowiedziala 0 podr6
zach Micklewicza. 0 miej
scach, w kt6rych przebywal i 
tworzyl. 

A wiE;C Rosja - Petersburg, 
Odessa, Moskwa; a nastE;
pnie Wielka Emigraeja na 
Zach6d - Nlemey, Francja, 
Szwajcaria, Wloehy i Turcja, 
gdzie paeta zmar! w Kon
stantynopalu, ci~iko chary, 

dnia 26 listopada 1855 roku. 
Po CZ~SCI oficjalneJ zwy

ciE;zcy 1 elapu konkursu przy
sl<lPIIi do recylacji wybra
nych przez siebie utwor6w 
takich jak: "Ballady i roman
se", "Sonely krymskie", 
fragmenty "Pana Tadeu5za" 
oraz wiersze milosne. 

Recytatorzy, kt6rzy starali 
si~ deklamowac bardzo pi~k
nie, przybliiyli uczestnikom 
lej imprezy wzruszajqcq, glE;
bokCj i r6inorodnq poezJE; 
poety - wygnanca, kt6ry nig
dy lak naprawd~ ojczyzny 
nie opuscH, poniewai za
wsze goscila w jego Sercu, a 
Serce i swojq milosc oddal 
nam, Polakom, poprzez. slro
fy poezji, dodajqc otuchy do 
walki 0 Niepodleglosc. 

"I z (rCIb znana piosenka ku 
niebu wion~/a. 

Marsz fryumfalny: Jeszcze 
Polska nie zgin~/a!... 

Marsz DC/browski do Polski!
I wszyscy klasmi/i, 

I wszyscy "Marsz 
Dqbrowskil" 

chOrem okrzykn~/i! 

Po wysluchaniu recytacji, 
jury, w skladzie: ks. mgr T. 
Wojtowicz, pani mgr A. Sze
rypo i pani mgr M. Kaczynska 
bardzo rzetelnie i sumiennie 
ocenili wszystkich uczestnl
k6w konkursu. 

Pierwsze miejsce zaj~la 
uczenniea klasy III techni
kum Jadwiga Laskow.ska, 
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Czy przezyjemy reform~ sluzby zdrowia?
 
Z dniem 1 stycznia okaza

10 sif;\ ie obawy pesymist6w 
dotyczqCe reformy sluiby 
zdrowia nie byty bezpod
stawne. W ealym kraju daly 
si~ zauwazycw lej dziedzinie 
chaos i zdenerwowanie. Za
dowolony z siebie jest chyba 
tylko pan minister i jego kole
ianki koordynujqce wprowa
dzanie reformy. Najmniej w 
tym wszystkim liczy si~ pa
cjent i on poniesie wszystkie 
konsekweneje ile przygoto
wanych dzialan reformator
skich. 

W grudniowym "Zyciu Na
sielska" zachl';!calem do czy
tania ulotki podpisanej przez 
dyrektor6w Mazowieckiej 
Kasy Chorych, a wi~c naszej 
Kasy. Jest to jui: jakis wiary
godny i sensownie napisany 
dokument. Zach~calem nie 
tylko do jej przeezy1ania, ale 
i do jej przeehowania i przy 
pomoey nie] argumentowa
nia swoich racji. Okazuje si~ 

bowiem, ie to, co bylo tak 
s2umnie zapowiadane, a 
wi~c wyb6r lekarza pier
wszego kontaktu, wyb6r 
szpitala i wyb6r lekarza spe

cjalisty moze okazac sif;? bar
dzo iluzoryczny, zwlaszcza 
gdy do wyboru bf;'ldziemy 
mieli jednego lekarza, jeden 
szpital i jednego specjalist~ 

w danej dziedzinie. Nie wia
domo tylka, smia6 si~ z tego 
ezy p/akae. 

Dogodny dojazd w kierun
ku Warszawy sprawial,:i.e w 
dotychezasowej praktyce 
wiele os6b korzystalo ze 
sp6ldzielni lekarskich w No
wym Dworze, Legionowie i 
Warszawie. Skierowania na 
badania i recepty tam wysta
wione upowazniaty do bez
p/atnego lub ulgowego wyko
nania badan lub zakupu le
k6w. Teraz nie zawsze b~
dzie to moz.liwe. A przecie.i 
wif;?cej mialo zalezee od woli 
paejenta. 

W przypadku Nasielska i 
gminy jest jeszcze inne za
groz.enie. Nasi medyey nie 
zorganizowali si~ i nie podpi
sali oddzielnej umowy z Ka
Sq Chorych. Zrobil to za nieh 
posrednik z Pultuska. Stqd ta 
cala nagonka z deklaraejami 
na obslug~ medycznq przez 
POZ Pultusk. Posrednik z.a 

uslugf;) zatrzyma sobie weale 
pokainq sum~ pieni~dzy, 

50% za kt6rCj mozna byloby 
zatrudnic w Nasielsku kilka 
os6b. A za szpital i inne uslu
gi i tak trzeba b~dzie zap/acle 
z pienif;'ldzy przyznanych na 
naszq grup~ ludzi przez Ka
Sf;? Choryeh. Zawf;'lia to jed
noczesnie paejentom moili
wosc wyboru speejalist6w i 
szpitala. A przeciez moina 
byloby to tak zorganizowac, 

W grudniu 1998 roku 
Rada Miasta i Gminy za
kupila aparat hematologi
czny, w kt6ry zostalo wy
posaione laboratori um 
Przychodni Rejonowej w 
Naslelsku. Jest 10 konty
nuacja staran wladz sa
morzqdowych 0 popraw~ 

warunk6w diagnostyki i 
leczenia w miejscu za
mieszkania. 

Aparaty tego typu po
siadajq laboratoria w No
wym Dworze i w Pultu

ie ci, kt6rym podoba si~ 

szpital w Pultusku mieliby 
tam wykupione leezenie, ad, 
ktorym podoba si~ szpital w 
Nowym Dworze ezy Pionsku 
mogliby 51!; tam leezye. 

Ale moze nie bf;ldzie tak 
ile, bo Ministerstwo Zdrowia 
j Opieki Spoleeznej wydalo 
Kartf;'l Praw Paejenta. Musi
my jq tylko poznac i nauczyc 
si~ z niej korzystae. 

AZ. 

sku, gdzie sprawdzila si~ 

ich przydatnosc. Ponie
waz jest to urzqdzenie 
komputerowe, gwarantu
je uzyskanie wiarygod
nych wynik6w badan. 

W imieniu Lekarzy I Pa
cjent6w dzi~kuj~ Burmi
strzom, Radzie Miasta i 
Gminy za zrozumienie 
naszych potrzeb. 

Kierownik Przychodni 
Rejonowej 

Lek. Anna lapinska 

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

"IN ilobie feiy, ktoi pobieiy 
Kolendowac mafemu. 
Jezusowi, Chryslusowi 
Dzis nam narodzonemul... " 
Sliezna, swojska. uroczysta nuta. wszyscy majqlzy w oezadl. 
Ale wr66my do szopki. 
Wszystko sil;! odbylo podlug zalozenia. Dzieciqtku wprawdzie 

sprzykrzyla sil;! bezczynna rola; jednym kopnll;!ciem nozki zrzu
cilo koiderkE;}. a potem na dobre pJakac zaczf;llo. 

Anusia uratowala zywy obraz podaniem mu w rqczk~ czerwo
nego jablka i wzi~ciem na kolana rnale90 krzykacza. 

Widowisko skoriczone, Polowa goscl. podzil;!koW8wszy pari
stwu, udala siE;) za Janowq, niosqcq swego jedynaka do piekarni, 
gdzie im wolno bylo potariczyc troch~) aby sil;! tylko stawili 0 
polnocy na pasterkE;} w nasielskiej farze. 

W bawialni tel muzyka zagrala skocznego, i pastuszki z 
aniolkami ruszyli w plqsy. 

Anulka zdjf;lla plaszcz i zaplotJa wlosy. Zuzia i inne panienki 
zrzucity cieplejsze kontusi i i r6wnlez nie dlugo daty siE;) prosic. 

Mlodosc zawsze do tarica i aehaty skora. 
Wiadomo. ie w wigiliE;} Bozego Narodzenia wszyscy powinni 

bye weseli. Czart tylko placze i zli!bami zgrzyta, bo Ie) swil;!tej 
nacy, w kt6rej dusze tJumaml przechodzq z ezyscea do raju, w 
kt6rej bydlo po sta)enkach ludzkim glosem rozmawia, on jeden 
jest zgn{lblony i bezsilny. 

Po swi~tach zycie w zamku nasielskim ulozylo si~ Jak dawniej. 
Anulka zaj{lla znowu sW6j pokoik nawiezy obok ZUZI, tylko wieezor
ne rozmowy innej Sq teraz treSci. M6wiq 0 przyszlosci. ukladaj'l, 
marzq zycie obok siebie, bo przeeiez b~q sqsiadkailli. 

Starosta za sum zlozonq przez Jana Zaremb~ oddal w 
zastaw Annie Zarembiance I jej przyszlemu malzonkowi Stefa
nowi Laslczowi pit;lkny folwark Winnic~, zas Janowi Grzymale 
wypuscil niedalekie Zbrozki. Juz lam nawel Janek gospodaruJe 
i tylko w niedziel{l do Nasielska dojezdza.. 

Staroscina jest w swoim zywiole. PrzygotowuJe wyprawy dla 
swoich wychowanek. Uczciwe szlaeheckie wyprawy: pl6tna, 
drelichy, bielizna stolowa, kilirnki domowej roboty, wszyslko 
mocne, trwale ze i na dwadziescia lat starezy. Dodaje lez do lego 
nieeo rzeczy kramnych, i ze swoich wlasnych wyprawnych za
sob6ww futrach i sukniacll hojnie im znacznq ezt;lse udziela. Nie 
rna wlasnych e6rek, komUl t<: ~<:stawi? .. 

Maria J6zela urzqdzila siE;) zupelnie ze swoimi interesami. ale 
uproszona przez Anusi{l i Stefana, wr6cila jeszeze na lato do 
Nasielska. Osiqdzie w klaszlorze po ich slubie. 

95 
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- 7.12.98. Piescirogi. Nieznanl 
sprawcy dokonali wlamania do 
domu jednorodzinnego i garai:u 
przy ul. KolejoweJ. Skradli szli
tierke oscylacyjnCj, drut spawal
niczy, spawark.~, 0 lqcznej war· 
tosci 700 zl. 

- 7 grudnia ub.r. Podczas 
przeprowadzanej interwencji w 
Jednym z mieszkan przy ul. 
Sportowej w Nasielsku zoslali 
zmewazeni slownle i czynnie 
policjanci. W sprawie te~o incy
denlu sledztwo prowadzl Proku
ratura Rejonowa w Pultusku. 

- 11 grudnia ub.r. W nasiel
skim oddziale PKO zosta!y 
ujawnione 3 talszywe banknoty 
o nominale 100 zl. 

- Na targowicy w Nasielsku 
zoslal zatrzymany obywalel Ar
menii przy kl6rym znaleziono 
duze ilosei (116 butelek) alkaho· 
lu bel. akcyzy. Handlarz zastal 
zalrzymany przez policj~. 

- Noe,,! z 12 na 13 grudnia 
ub.r. w Toruniu Dworskim doko
nano kradziezy krowy wartosci 
1500 zl. ZarznifillCj krow!il odna
leziono w niezamieszkalych za
budowaniacl1 miejscowosci. 
Zlodzieje wyeifil1i ze zwierz~cia 
lopatkfi!. 

• 14 grudnia popelnil samo· 
b6Jstwo poprzez powleszenie 
62-lelni m(;1zczyzna zamieszka
ly w Piescirogach przy ul. Szafi
rowej. 

- 15 grudnia ub.r nieznanl 
sprawcy skradli z szafy energe
lycznej lrato przy ul. Ogrodowej 
bezpleczniki, przekazniki na 
szkod~ Z. E. Plock warlosci 
1200 zl. 

- W Nasielsku w godzinach 
wieczorowych zostal zatrzyma
ny przy pr6bie wlamania do kio
sku ,.Ruch" jeden z nasielsklch 
z!odziei. Mirna blyskawicznej re

akcji wtasciciela kiosku i l1asiel
skiej polieji zlodzieje zd(jiyli wy
niesc papierosy oraz art. chemi
czne wartosci 2700 zl. 

. Z terenu ogrodk6w dzia!ko
wyeh na osiedlu Warszawska w 
Nasielsku nleznany sprawca 
skradl 20 gol~bi pocztowych 
wartosci 1500 zl. 

- 27 grudnia ub.r. w Pianowie 
podczas czyszczenia bron' 
sportowej postrzelil si~ wlasci
ciel tej broni. Niefortunny mfi!i
czyzna zosla! przewieziony do 
szpitaJa w Pultusku na operacyj
ne wyjfi!cie kUli z nogi. 

- 31 grudnia ub.r. w Nunie nie
znani sprawcy wykorzystali chwi
1(;1 nieobecnosci domownik6w i 
dokonali wlamania do domu Jed
norodzinnego, sk(jd skradli tele
wizor, dekoder i tuner salelitarny, 
zlole preejoza, pieniCjdze 0 IqCZ
nej wartosci 8000.ll. 

- 5.01.99 r. w Zabiczynie wy
kryto kradziei 150 drzew roz
nych galunk6w: sosny, akacje, 
brzozy. Polieja przypuszcza, ie 
wycinka lrwala dluzszy okres 
czasu. Wlasciciel oceni! straty 
na kW01(;1 3000 zL 

- 8.01.99 r. do sekrelarlatu 
Liceum OgolnoksztalCqcego 
zadzwonil nieznany m(;1i:c.zy
zna informujqc, ze w szkole 
zoslala pod/ozona bomba, kta
ra w niedlugim okresie czasu 
eksploduje. Przeprowadzono 
ewakuacj(;1 mlodzieiy i pra.
cownik6w szkoly z lerenu 
obiektu szkolnego. Policja do
konala szczeg6loweg 0 prze
szukania szkoly. Na szczl;scie 
inlormacja okazala si~ falszy
wa. Policja powiatowa prowa
dzi intensywne sledztwo w tej 
sprawie i miejmy nadzjej~, ze 
w niedlugim czasie zatrzyma 
lelefonicznego .. dowclpnisia". 

Reform samorz~dowa
 
SAMORZJ\D WOJEWODZKI odpowiada za strategi~ i roz

w6j wojew6dztwa. Wybrany w powszechnych wyboraC~l sej· 
mik wojew6dztwa wybiera zarzqd i marsza!ka, kt6rzy s~ 
odpowiedzialni za realizacj~ zadan: 

Polityka regionalna 

• pobudzanie aktyvvnosci gospodarczej w roinych dziedzi
nach, zawieranie z administracjq rzqdowq kontrakt6w regional
nych, pozyskiwanie pieni~dzy na programy rozwoju z centrum 
bqdi. ad roinych organizacji (mi~dzynarodowych, europejskich), 
sciqganie polskich i zagranicznych Inwestor6w do regionu, 

• tworzenie regionalnych program6w aktywnego zwalcza
nia bezrobocia. 

Funkcje uslugowe 

• budowa, utrzymanie i remonty dr6g wojew6dzkich (wit;:!
kszosc obecnych dr6g krajowych) 

• opiniowanie lokalizacji autostrady, 
• moiliwosc wsp6lfinansowania (wraz z administracjq rZq

dowq) plac6wek szkolnictwa wyi:szego, 
• utrzymanie tilharmonii, muze6w, teatr6w, bibliotek woje

w6dzkich, 
• tworzenie specjalistycznych zaklad6w opieki zdrowot

nej. wojew6dzkich osrodk6w medycyny pracy, 
• okreslanie zasad ustalania oplat za pobyl w sanatoriach, 
• tworzenie i prowadzenie asrodk6w szkolenia kierowc6w. 
Niezalei:nie ad samorzqdu na terenie wojew6dztwa b~dzie 

dzialac WOJEWODA, powolywany przez premiera i bt;:!dqcy 
przedstawicielem rzqdu w terenie. 

Ponadto wojewoda odpowiada przed Rad q Ministr6w za 
porzqdek publiczny i bezpieczeristwo w wojew6dztwie. Do 
zadari wojewody nalezy: 

• nadz6r prawny, wraz z sqdem administracyjnym, nad 
samorzqdem gminnym, powiatowym i wojew6dzkim, 

• zwierzchnictwo nad administracjq rzqdowCj W wojew6
dztwie, w tym m.in. nad policjq, strazq pozarnCj, inspekcjCj 
sanilarno-epidemiologicznq, inspekcjCj weterynaryjnq, 

• reprezentowanie rzqdu w terenle. 

Och! jak jej ci~zko na sercu, nle moze zapomniec te90 roku 
szcz~sliwego, kt6ry przezyla w Gdansku. Nle moze pojCjc, co 5il? 
stalo z Konslantym. jaka zlosliwa wr6ika go przemienila I ezy to 
bl;ldzie JUZ tal< na zawsze? Korzy sil? przed wyrokami BOlymi, a 
serce ciqgle sil; buntuje. 

Juz znowu wiosna. Dzis wieez6r sobotni, cudne zapachy 
plynCl z l(jk kwi nqcych, slowikl spiewajCj w olszynle nad Nasiel
skq piesn wiecznej milosei, dwie mlode pary u jej st6p chodzq 
po wqskich uliczkach wirydarza slarosciny, a ona... slyszy szep
ty i wybuchy wesole?o smiechu, ona... mloda .. pi~kna ... kocha· 
]qca ... I opuszczona .... 

xv. 
W poczC\lku sierpnia, na Malkf; Boskq AnielskCj, odbylo si~ 

wesele Anulki i luzi. z wszelkq nalezylCj uroezyslosciq. 
Czlery dawne koleianki, zostajqce jeszcze w panieriskim 

tanie, byty drui:kami. Panny mlode w bialych sukniach i mirto
wych wianeczkach byly zaplakane i szcz~sliwe, a obie sliczne, 
choc kaida w swaim rodzaju: czarna Zuzia i biala Anulka. jak je 
nazywano. 

Bral Zuzi. zolnierz kresowy, dzielny i wesoly Franek, Jako 
starszy druzba przewodzii w orszaku. 

Muzyka grzmiala. moidzierze strzelaly na wiwat. 
Ksiqdz Remigiusz wyglosil wspanialq mow~. gdzie wspomnial 

qR 

o splendorze Grzymalitow i 0 nieposlednim rodzie laszcz6w. 
sens by! ze: 

Wszyscysmy jedni, 
Na tronie i w koronie. ezy w zagrodzie biedni l 
Co do narzeczonych, wezwaJ na ich palronki nieznane im 

rzymskie matrony: Weluril;, Eponin(;1, Korneli~. Lukrecj(;1 (przy 
lym oSlatnim imleniu dZiewczynki ze szkoly oblizaly sil? jedno
myslnie, wspomniawszy na pewlen czarno wyglCldajqey smako
lyk). Polem byl dlugi i zasluiony panegiryk dJa J3snie wielmoz
nych Wessl6w, starostwa ostrowskich, nie zapomniallei oralor 
o zaszczycle. jaki spiywal na nowoiencow z obecnosci najjas· 
niejszej krolewiczowej polskiel, Maryi J6zefy Sobieskiej. 

Polem byla uczla weselna i iczne kielichy. Gospodarzami byli 
Jan Zar~ba i kapitan laszcz. Starosla choc byl obecny, majqc 
sobie wino zakazane. tylko malym kieliszeczkiem tokaju spelnil 
zdrowie paristwa mlodych_ 

Po uczcie by!y ochocze tance, kt6re lrwa!y az do bia!ego dnia. 
W piekarni by!o takie bardzo wesolo, lam sluzb{l podejmowa

no jadlem, piwem, w6dkq i kolaczami. 
Oburzyla tylko wszystkieh stara Motruna. Wygadywala nies!y

chane rzeczy jal< nawiedzona, a mianowicie: ze to juz ostatnie 
na zamku nasielskim wesele, ze dobrze, ie holubki w sworkach 
sobie obraly gniazdka, bo lam bezpieezniej. Ze zamki duzo 
nagrzeszyly, to i zginq, a dwory i chaly zostanq, bo w nich sil; 
nowi ludzie narodzq. Ot zwyczajnie, naplla si~ starucha. 

(c.d.n.) 



. 
Z""'CI~ ~t-\§I~L§I\,L\ (eZAit)VI,\M.() S..,v\\t)JUA[)U £,"UIIlINr::t;()) ~Tl2,. 7J 

Re ormasa orz~ owa 
REFORMA SYSTEMU
 

EMERYTALNEGO
 
Celem reformy jest slworzenie systemu emerytalnego, w kt6rym: 
• emerytura b~dzie dawala poczucie bezpieczenstwa na starosc, 
• emerytura b~dzie zalezaja ad wysokosci aplacanych przez 

pracownika skladek i d ugosci czasu pracy. a nie od zmieniajqcych 
sifil nieustannie przepis6w, 

• system emerytalny nie b~dzie wymagal dofinansowywania z 
budzetu, ale blildzie wspieral rozw6j gospodarezy Polski. 

Systemu emerytalnego nie da sifil zmienic z dnia na dzien. Dlatego 
obeeni emeryci oraz osoby bliskie emerylury b~q otrzymywac 
swiadezenla wedlug obecnych zasad. No\vy system obejmie wszy
stkich pracujqcych poza rolnletwem, kt6rzy urodzili si~ po 31 grudnia 
1948 r. 

W nowym systemie emerytalnym \VYsokosc emerytury bE;dzie 
sClsle zwiqzana z sumq wplaeonyeh skladek i wiekiem przejscia na 
emeryturE; Obeenie emerytury Sq \vyplaeane ze skladek pokolenia 
pracujqeego (jest to tak zwany system umowy pokoleniowej). W 
nowym systemIe cz~sc emerytury bE;ldzie pochodziia ze skladek 
aktualnie praeujqeyeh, a cz~s6 - z kapitalu odlolonego przez eme
ryta w ciCjgu jego zyeia zawodowego (skladki kaidego bi;!dq inwes
towane i pomnazane i z 1ak powstaiego kapitalu wyplacane bE;ldq 
emerytury). Doeelowo przyszli emeryci bE;ldq otrzymywac swiadeze
nie z tyeh dw6ch obowiqzkowych zradel (I i II filar) i z trzeciego 
dobrowolnego (III filar), 0 ile si~ wezesniej dodatkowo ubezpieczq. 

• I filar b~dzie oparty - podobnie jak to jest w tarym systemie 
na przepiywie skladki od praeujqcych do emeryt6w. Jednak wyso
kosc swiadczenia - inaczej niz dotyehczas - b~dzie scisle zwiqza a 
Z odnotowywanq na indywidualnym koncie sumq odprowadzonyeh 
skladek. Do I iitaru b~dzie wplywalo okolo 2/3 obowiqzkowej skladki 
emerytalnej. 

• II filar - kapitalo\vy - stanowi nowosc. Polega on na tym, ie 
eZt;sc skladki bl';'dzie bezpieeznie inwestowana 1'1 ramach funduszy 
emerytalnyeh. Z tych pieni~dzy potem bfildzie \vypJacana CZi;!SC 
emerytury. Inwestycje te bi;1dq r6wniez powit;kszac zasoby kapita
lowe polskiej gospodarki i pobudzac jej rozw6j. Do II filaru (czyli 
funduszy emerytalnyeh) bl';?dzie wpiywalo okolo 1/3 obowiqzkowej 
skladki emerytalnej. 

• III filar obejmie wszelkie formy dobrowolnych ubezpieczeri, w 
tym niekt6re wspierane przez paristwo (np. Pracownicze Programy 
Emerytalnel· 

Reforma bE;ldzie wprowadzana w odmienny spos6b dla r6inych 
grup wiekowych. 

• osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. i obecni emeryci bl1dCj 
otrzymywac emerytury wedlug dotychczasowych zasad. Aby za
pewni6 \vyplacanie tej grupie swiadczen w ustawowo okreslonej 
wysokosci, ZUS zostanie dofinansowany srodkami poehodzqcymi 
z prywatyzaeji, 

• osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. i przed i stycznia 1969 
r. b~dq mogly wybra6, ezy chcq ulokowac calosc skladki 1'1 I flarze, 
ezy tez podzieli6 swojq skladk~ pomi~dzy I i II filar, 

• osaby urodzone po 31 grudnia 1968 r. zostanq obowiqzkowo 
obj~te no\vym systemem (ich przyszla emerytura b~dzie pochodzic 
z I i II filaru). 

Uprawnienia emerytalne uzyskane przez osoby urodzone po 31 
grudnia 1948 r. bfildq przeliczone a tzw. kapitat poczqtkowy, z 
kt6rym te osoby wejdE! do nowego systemu. Waznym elementem 
nowego syslemu bE;ldzie prawo do samodzielnego decydowania 0 

momencie przejscia na emeryturf,:l po\vyzej ustawowo okreslonego 
minimum. 

System kant indywidualnych zacznie funkejonowac w ZUS od 1 
stycznia 1999 r., natomiast fundusze emerytalne zacznq dziala6 od 
poczC\tku kwietnia 1999 r. 

REFORMA OSWIATY 

Zasadniczym eelem reformy oswiaty jest podniesienie poziomu 
wyksztaleenia mlodego pokolenia oraz wyr6wnanie szans eduka
cyjnych mladziezy z r6znych srodowisk. Chodzi 0 to, by nasza 
mlodziez zdobywala w szkole wiedzl';? i umiej~tnosci pozwatajqce na 
uzyskiwanie atrakcyjnej pracy. Wiedza i kwalifikacje Sq szczeg61nie 
istolne wobee perspektywy integraeji Polski z Uniq Europejskq. 

Obecny system oswiaty funkejonuje ile: 
• Polska pod wzgl(;ldem poziomu wyksztaleenia pozostaje w lyle 

za rozwinil;tyml krajami europejskimi (mamy kilkakrotnie nizszy 
odsetek ludzi z \VYzszym wy sztalceniem nil kraJe Unii Europej
skieD, 

• system oswiaty utrzymuje nier6wnosci spoleczne (og6iem 
okolo 7 proc. Polak6w ma \vyzsze wyksztalcenie, ale na wsi ten 
wskainik wynosi 1,5 prac.), 

• system ksztalcenia nie sprzyja zmniejszaniu bezrobocia (szkol
nictwo zawodowe jest wqskoprofilowe i niedostosowane do potrzeb 
rynku praey). 

Poprawa systemu edukacji jest warunkiem awansu cywilizacyjne
go Polski). 

Wehodzqca od 1 wrzesnia 1999 r. reiorma wprowadz zasadnicz8 
zmiany: 

• Cykl nauczania 
Bi;!dzie on zorganizowany naswpujCjco: 
6-letnia szkola podstawowa dla dzieei w wieku od lat 7 do 13, 

Poprzedza jet nieobowiqzkowe przedszkole z jednorocznq klasq 
przygotowawezq do szkoly. Do tatkieh klas, zwanych "zer6wkami", 
juz obeenie UCz/i?szcza bfisko 100 proc. dzieci, 

3-1etnie gimnazjum dla ucznl6w ad 13 do 16 roku zycia. Gimna
zjum i szkola podstawowa byJyby rozdzielone bowiem inne Sq 
potrzeby szkolne dzieci i nastolalk6w, 

3-letnie liceum profilowane lub 2-letnia szkola zawodowa. do 
kt6ryeh mlodziez przeehodzilaby po skonezeniu gimnazjum. Liceum 
mialoby cllarakler og61noksztalcqcy lub byloby zorientowane zawo
dowo. a jego absolwent maglby podejmowac studia. Szkola zawo
dowa dawalaby k"'l8lifikacje zawodowe or z mozliwosc kontynuacji 
naukj w dwuletnieh profilowanych liceach uzupeiniajacyeh, dajq' 
eyeh prawo do studiowania. Oba typy szk6l realizujq zasad~ obo
wiqzkowego ksztalcenia do 18 roku iycia, oba otwierajq moiliwosci 
dalszej nauki. 

• Ocena wynik6w ksztaleenia 
Nauka w kazdej ze szk61 konczylaby si~ egzaminem, ocenianym 

przez zewn~trzne komisje. Wyniki tych egzamin6w slulylyby nie 
tylko ocenie UClni6w, ale takze Deenie szk6i i nauezycleil. 

• Zmiany programowe 
Reforma oswiaty Dznacza takie zmianf,:l program6w nauczania 

odejscie od wiedzy encyklopedycznej na rzecz bardziej praktycz
nych informaeji i lepszego przygotowania do samodzielnego zycia. 
Szkoly i zespoty nauczyeieli mialyby wifi!kszq swobod~ w ukladaniu 
program6w, 1'1 zgodzie jednak z obowiqzujqcymi podstawami pro
gramo\vymi. Szkola nastawiona bylaby na wi~ksz<1 samodzielnosc 
i indywidualny rozw6j ucznia. ICjczqc ksztaleenle z \vychowaniem. 

• Status nauczyeieli i \vymagania z8wodowe wobee kadry na
uczycie)skiej 

Przewiduje sifi! wprowadzenie cz erech kategorii zawodo\vych 
nauczycieli z preeyzyjnie okreslonymi zasadami awansu. System 
\vynagradzania bE;Jdzi silnie premiowal kwalifikacje i jakosc pracy. 

• Organizacja o5wiaty 
W wyniku reformy samorzqdowej niemal wszystkie szkoly blildq 

od poczqtku przyszlego roku prowadzone przez gminy i powiaty. 
Samorz::;dy bf,:ldq odpowiedzialne za ealosc zadan oswiato\vych na 
swym terenie i bfi!dq samodzielnle zarzqdzaly srodkaml finanso\vy
mi na szkoly. Oznacza to zwi~kszenie wplywu spoleeznosci lokal
nych na iunkcjonowanie szk61. 
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Poiegnanie z PuJtuskiem -powitanie z Nowym Dworem
 
Dnia 30 grudnia 1998 r. pracownicy Urzfi!du Rejonowego w Pul

tusku spotkali sif; na uroczystyrn, pozegnalnym obiedzie w ZWlqzku 
z reformq administracyjnq kraju. 

Udzial Wpoi,egnanlu wzi~y r6wniei. pracownice naszego Punktu 
Przyjfilc Interesant6w w Nasielsku obslugujqce miasto i gminf; Na
sielsk w dziedzinie komunikacJi. geodezjl i bUdownictwa. Wszyscy 
zegnali sifil Z lezkq w oku. Osiem lat wsp61pracy - to nie tak malo. 

Byly przemowy, kWlaty, wspomnlenia oraz udzial Pana Starosty i 
Voce Starosly Puttuska. Atmosfera nie do opisania. 

Wsp61ne zdjF;!cie pracownlc naszego punktu z Kierownictwem bylego Urz!;ldu 
Rejonowego i obecnym Panem Starostq Pul1usklm. 

r-- -- - ... - - -- - -- - -- -, -- - -- - -
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Radosciq naszych Pan pracujqcych w byiyrn Urzfi!dzie Rejono
wym oraz wszystkic mieszkanc6w Nasielska stalo sifi! utworzenie 
Filii Staroslwa Nowodworskiego w Nasielsku. 

Wsp61ne zdj!;lcie pracownic Filii z Paniq Voce Starostq Mariq KowalskCl. 

INFORMACJA 

Od dnia 4 stycznia 1999 roku 
obstuga paszportowa mieszkan
cow gminy NASIELSK odbywa6 
si~ b~dzie w siedzibie Urz~du Sta
rosty w NOWYM DWORZE MAZO 
WIECKIM, ul. Zakroczymska 30. 

15-17.01.99. 
"Billboard" - komedia 

sensacyjna, prod. polskiej, 
godz.18.00 

22-24.-01.99. 
"Miasto Aniol6w" - psy

chologiczno-basniowy. prod. 
USA. godz. 18.00 

29-31.01.99. 
"Mulan" - przygodowy, 

rysunkowy dla dzieci, prod. 
USA, godz. 17.00. 

5-7.02.99. 
"KsiCli:~ Egiptu" - przygo

dowy, prod. USA, godz. 
17.00. 

12-14.02.99. 
,Wrog pUbliczny" - sen

sacyjny, prod. USA, godz. 
18.00_ 

"Billboard". Rim sensa
cyjny. Pracownik agencjl re

klamowej otrzymuje zlecenie 
slui,bowe - ma odszuka6 Ro
sjankfi!. kt6rej zdj~cie pojawi
10 si~ na ulicznej planszy i 
kt6ra moglaby zrobi6 karierQ 
jako modelka. Wkr6tce oka
zuje sil;!, i.e srodowisko emi
grant6w z Rosji terroryzowa
ne jest przez zbrodnicze 
bandy. 

WystEilpujq: Rata! Macko
wiak, Andrzej Seweryn, Je
kalerina Gusiewa. 

"Miasto Aniot6w". Mloda 
lekarka-kardiolog przei.ywa 
depresj~ po smierci pacjenta 
na stole operacyjnym. Qb
serwuje jq anioi-stroi, kl6ry 
zjawil si~ w szpitalu, by wes
prze6 i pocieszyc umierajq
cego m/?i,czyzn~. Jego uwa
ga zwraca sl/? ku zrozpaczo
nej kobiecie. 

Wystlilpujq: Meg Ryan, NI
colas Cage, Dennis Franz. 
Czas projekcji - 114 min. 

"Mulan". Film animowany 
kt6rego akcja toczy siQ przed 
wieloma wiekami w Chfnach. 
Wojska Hun6w atakujq kraj, 
cesarz oglasza powszechnq 
mobilizacj~ Kaida rodzina 
musi wydelegowac jednego 
rekruta. Tytulowa bohaterka 
ma chorego ojca, wi~c posta
nawia go zastCIpl61 przebiera 
siQ za mQzczyznQ. Czas pro
jekcji - 88 min. 

"KsiCli:~ Egiptu". Film 
animowany podejmujqcy 
tematykli! biblijnq. Jest to hi
storia dw6ch mlodych ludzi 
kt6rzy wychowywali si~ ra
zem, przekonani 0 tym ie 
SCI bracmi. Slopniowo ich 
drogi sj~ rozchodzq: jeden 

zostaje taraonem, a drugi 
przyw6dcq Zyd6w mieszka
jqcych w Egipcie. Czas pro
jekcjl- 98 min. 

"Wr6g publiczny". Film 
sensacyjny. Mlody prawnik u 
progu wielkiej kariery przy
padkowo spotyka bliskiego 
znajomego. Konsekwencjq 
tego spotkania jest oskarie
nie go 0 morderstwo. Istnieje 
tylko Jedna szansa, by udo
wodnic wlasnq niewinnos6: 
rozmowa z tajemniczym 
osobnikiem, kt6ry wie wszy
stko 0 operacjach sluib spe
cjalnych. Wyst~pujq: Will 
Smith, Jon Voight, Gene 
Hackman. Czas projekcji 
132 min. 
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Zredakc~inei poczt~
 
Kosewo, wies polozona w 

poblii:u Nasielska. To wlasnie 
tam od kilkudziesi~ciu lat skla
dowane Sq komunalne odpady. 
Skladowane, to moze zbyt lad
nie powiedziane, bowiem wszel
kiego rodzaju odpady moi:na 
spotkac niemal wszE;ldzie (za
r6wno na terenie do tego wy
znaczonym, jak r6wniei: poza 
nim). Sytuacja materialna kose· 
wskiego smietniska jest rniesz
kancom naszej gmll1y bardzo 
dobrze mana. Niejednokrotnie 

po dezodorantach - calkiem nie
zla kompozycja. To miejsce 
chyba juz nigdy nie powr6ci do 
natury. Bezpowrotnie wygin~jy 
jui: nawet najbardziej odporne 
na zanieczyszczenia gatunki 
roslin i ryb. Pojawila siE;! za to 
ogromna ilosc mysz I szczur6w, 
kt6ra na sk!adowisku znalazla 
znakomite warunki bytu i rozwo
Ju. Niestety gryzonie nie ograni
czajq miejsca swojeQo siedliska 
tylko do teren6w smietniska, 
bardzo chEi'tnie odwiedzajCj do

bowiem spraw<;i ta by!a porusza
na na lamach Zycia Nasielska. 

Szkodliwosc smietniska dla 
mieszkaric6w Kosewa jest bez
apelacyjna. Zycie w tym miejscu 
jui dawno przestalo istniec. NaJ
bardziej odczuly to z pewnosciq 
okoliczne stawy, kt6re pod wply
wem odpad6w wydzielajq won 
podobnq do tej, ktora od kilku
dziesiE;!ciu lat towarzyszy miesz
kancom naszej gminy za spra
Wq Nasielnej. Do tego stosy pla
stikowych butelek i opakowan 

mostwa pobliskictl rotnik6w ni
SZCZqC zbiory, a przy okazji roz
nOSZqC wszelkle choroby 
zakaine. 

Wizytorn tych niechcianych 
goscl towarzyszy bardzo cZE;"!slo 
szkodliwy dym unosz<jcy si/il 
nad okolicznymi domami wsku
lek podpalania skJadowanych 
smieci przez "mlokos6w", kt6
rzy dla zabawy wzniecajq ogier). 
Na teren smietniska bardzo la
two wejse, gdyi nie jest one w 
calosci ogrodzone. Taka sytu

aeja sprzyja bezpariskim psom, 
kt6re masowo zywiq si/il tam. 
ezy te psy mogq bye nosieiela
mi zakainyeh ehor6b? Jest to 
bardzo mozliwe 

Wizyty "mlokos6w" na wysy
plsku nie SCj takie przypadkowe, 
przeszukujCj bowiem lezqce sto
sy smieci w poszukiwaniu bute
lek po piwle i winle, po sprzeda
nil) kt6rych b/ildCj mieli srodki do 
zakupu kleju. Tak, widok mlo
dych ludzi czute odurzaja,cych 
sil;! klejem podstawionym pod 
nos przy pomocy foliowych tore
bek, to takze dramat te[Jo miej
sca. Sytuacje takie nasllaj<t si~ 
szczeg61nie latem, kiedy to oko· 
liczna mlodziez masowo naply
wa na tereny cegielni zeby 
ochlodzic sif;l w "ghniankach". 
"Glinianki" Sq bardzo niebez
pieczne. przekonal sif;l 0 tym z 
pewnosciCj mieszkaniee okolle 
Jackowa, kt6ry kilka lat temu, 
bf;ldqc pod wplywem alkoholu, 
wykonal sw6j ostatni skok do 
wody. Kiedys na skrzyzowaniu 
ul. Kolejowej i drogi prowadzq· 
eej do fabryki cegiel byla umie
szczona tablica z napisem 
,.kqpiel w gliniankaeh surowo 
wzbronlona". DJaczego tej tabli
cy juz nia ma? Czyiby bezpie
ezenstwo te~o "kClpieliska" 
uleglo poprawle? 

Tzw. "wqchacze" kleju to tyl
ko niewielki procent sposr6d 
wszystkich ludzi odwledzajq
cych smietnisko. Pozoslali "tu· 
rysci" przybywajq tam wylqcz
nie w eelach materialnych. Sq to 
gl6wnie ludzie, kt6rych sytuacja 
materialna zmusza do wffdr6
wek na skladowisko w poszuki· 
waniu srodk6w do zycia. Zbiera
jq doslownie wszystko: butelki, 
zlom, zuzyte akumulatory, !<t6re 
zamieniajq na symbollczne, ale 
pieniqdze. Duzym zaintereso· 

waniem cieszy sifi! drzewo, W 

kai:deJ postaci (listwy, palety). 
Zdarzajq siE;"! tez tacy, dla kt6
rych kosewskie smietnisko to 
okazja do znalezienia czegos 
do jedzenia. Bieda rozgrzesza 
bowiem wszystklch i wszystko. 

Szczeg61nie atrakcyjne by
wajq dostawy odpad6w z War
szawy (dziwne, ze ai: do Kose· 
wa), t3m zawsze jest sporo po' 
zywienia. Popularnosciq cieszq 
si~ egzotyczne owoce, kt6re na
dajq sif;l jeszcze do spozycia. 
Wsr6d tamtejszych "zbieraczy" 
popularne Jest np. robienie z 
tych owoc6w wina (zawsze tan
sze niz w sklepie). 

Smietnisko kosewskie rzqdzi 
siE;! swoimi prawami, do czasu 
jego caikowl ej likwidacji b~dzie 
to jedno z najbardziej kontro
wersyjnych miejsc, Jakie istniejq 
na terenie naszej gminy. A mnie 
osobiscie najbardziej ciesza. 
biale labE;"!dzie, . lore kazdego 
roku odwiedzajq to zapomniane 
miejsce. 

Mieszkaniec Kosewa 

Od Redakcjil 

Zapowladallsmy w pier
wszych numerach naszej gaze
ty, ze nle bE;ldzlemy zamlesz· 
czac kierowanych do nas pism i 
lisl6w bez podpisu, tzw. anoni
mowych. Powyiszy list miesz
karica Kosewa. r6wniei: sif;l do 
nich zalicza. Jednak z uwagi na 
prawdziwosc zawartych w nim 
fakt6w I waznosci poruszonych 
temat6w, list w calosci zamies
cilismy. Natomiast autora tego 
listu zapraszamy do naszej Re· 
dakcjl w celu omowienia i podj~
cia wsp61nego dzialania na 
rzecz poprawy opisanej 5ytU
acji. 

pocfzi~kgwanie 

PanSy[wester J(orzeniewsk1 
z Za6focia 

sKfada seraeczne podzi?K9wania 
nasieLskim {e/(grzom weterynarzom 

za wy[eczenie mu cFwrycfi zwierz4tJ 
araz nasiefSkiej PoCicjiJ 

za ponwc w zna1ezieniu 0 p6inej porze i w anicun woCnycfi oaprcuy 
eCe/(jryKg.J 6ez kJ.6rego ponwsfGy auie straty w swoimgospoaarstwie. 
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KRZVi:6WKA NR 1/99
 
Znaezenie hasel: 
Poziomo: 
A-l - rzucasz nim 0 scian~, A-1' - jest nim maslak lub 

muchomor, 8-5 - najeidica, C-1 - szlachetne drzewo 0 

bardzo twardym drewnie. C-' 1 - jeden z zywiol6w, 0-5 
bezmyslne dzialanie, E-' - jedna z elektrod (dodatnia), E-" 
- 0 switaniu na niebie, F-2 - ina, F-6 - finansowy - 9rozil nam 
w latach osiemdziesiqtych, G-' - w tytule serialu: ,,'" wi!;ksza 
niz . ycie", G-8 - w nich oczy, H-G - krajan, 1-1 - karny - daje 
go poliCjant za wykroczenia, 1-' 0 - okresleme wielkosei, J-S 
krzyk okreslajqcy lal, K-1 - na niej powstaj<:j samoehody, K-11 
- pier" bela dr wna, L·S - inaczej - jagoda, t.-, - zawierasz jq 
z pracodawcq 0 prac~, t.-1l - zwierz~ca krew, M-5 - czasem 
zostaje na szyi po czutym pocalunku, N-1 - katarakta. bielmo, 
N-" - samica konia. 

Pionowo: l-A do wycierania ol6wka. '·1 - Imili! jednego z 
Ewangelistow, 2-E - tarkowala z iglq, 3-A - np. zdrowia lub 
przeciwpozarowa. 3-1 - wielkosc okreslajqca dopuszczalny 
udzwig np. mostu, 4-E - pokonal Goliata. 5-A - okryl sil; niq 
zbrodniarz. 5-1 - jeden ze stan6w USA, 6-F - sluzy do zjazdu 
z g6ry (I.poj.). 7-A - wietrzenle skal, 7--J - drzewo owocowe 0 

delikatnym owocu spokrewnione ze sliwami, 8-F - inaezej 
lejce, 9-A - jedno ze zb6Z, 9-J - wiadomosc, 10-F - mieszka
niec Wysp Brytyjskich noszqey tradycyjn2j kraciast2j sp6dni
Cli!, l' -A - najmniejszy nominal monely polskiej. 11 -K -/6dka 
wioslowa, 12-E - wysokie odznaezenie panstwowe, 13-A - np. 
liezb pierwszyeh, 13-1 .. s aropolska nazwa peleryny, 14-E 
wn~ka w murze, 15-A - metalowy pojemnik na eieeze, np. 
mleko, 15-J - okup sciqgany przez mafi(i!. 

Rozwiqzaniem krzyz6wki b~dzie hasto wypisane z diagra
mu wedlug szyiru: 

1 A 2 3 4 5 3 6 

7 8 9 10 3 ~ 1 1 12 

1 6 13 14 15 12 16 A 
Rozwlqzane haslo wpisane do tabeli prosimy nadsylac na 

adres redakcji do dnia 07.02.99. Rozwiqzaniem krzyzowki z 
numeru 12198 bylo haslo "Bogactwem biednego Sq lzy". 
Nagrod~ wylosowala pani Urszula Kruszewska z Torunia 
Dworskiego. Serdecznie gratulujemy. 
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Komisariat Policji 
997,691-22-07,691-23-77 

Ochotnicza Straz Poiarna 
998, 691-22·88 

Pogotowie Gazowe Nasielsk 
691-22-22 

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

Pogotowie WodociCigowe Nasielsk 
691-24-96 

Centrala Telekomunikacji 
zglaszMle uszkodzeri telefonicznych 
924 

Pogotowie Ratunkowe PuHusk 
999,692-26-11 

A
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Jak witalismy Nowy Rok
 
dokonczenie ze sIr. 1 

dobnie bylo z szampanem. Z 
glosnik6w plyn~ly wesole 
melodie. Konferansjer za
ch~cal do tanca. 

Ci, ktorzy nie przyszli na ry
nek, witali Nowy Rok w poblizu 
swoich domow lub w domach 
przy telewizorach. Bawlono 
sifil tei na balach, ktore w na
szej gminie odbywaj2j si~ 
przewa.znie w szkolactl. 

Wydaje si~, ze wsp61na 
sylwestrowa impreza na na
sielskim rynku by{a udana. 
chociaz daleko jej ies cze do 

sredniego europejskiego po
ziomu. Domy w rynku Sq sla
bo oswietlone. Niewiele os6b 
odwaza sj~ na wsp61ne tan
ee. Zbyt wielu natomiast jest 
zwyklych balaganiarzy, kt6
rzy Sq zawsze tam, gdzie cos 
si~ dzieje i gdzie mozna si~ 
za darmo napic. To swoisty 
malomiasteezkowy tolklor, 
kt6ry potrafi zepsuc najle
PSZq zabawli!. I chyba to 
przez nich wiele os6b nie 
w!Gcza si~ do wsp61nej zaba
wy i wczesniej opuszcza kaz
dq imprez~. 

AZ. 
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DyiuR PRzydlodNi REjONowEj 
W Asidsku 

Lekarze intemisci dyiurujC1 W kaidq sobo
t~ w systemie ..Pogotowla ralunkowego" od 
godz. 8.00-13.00, tel. 691-25-03. 

Gabinet zabiegowy czynny jes w kaidq 
SObOll';) w godz. 8.00- 13.00. 

DyiuRy NASidskiclt ApTEk 

Apteka mgr Godlewskiej, ui. Kilinskiego: 

11-17.01, 21-24.01, 1-7.02. 

Apleka "Arnlka" rngr Swigoniak, ul. Ry
nek: 

18-20.0 ,25-31.01,8-14.02. 

Rozm6wnica Telekomunikacji Polskiej 
czynna jest w dni powszednie I pracuj<'lce 
sobolY w godz 7.00-21.00. 

W wolne saOOty w godz. 8.00-14.00. 
W niedziele rozmownica czynna jest w 

godz.9.00-11.00. 

POCZTA PoLskA 

Urzqd POCZIO\,.,ry Nasielsk-1 Gzynny jest w 
dni powszednle j w pracujqce soboty w 
gadz. 8.00 18.00. 

W wolne saboty w godz. 8.00-13.00. 
W niedziele Urzad Poezlowy lest nieczyn

ny. 



1((J1(/(J(Jttul1l"~ 
SKLEP WIElOBR}\NZOWY 

(JUDE!, f/ltMllTERM, QJt!f£f7lKI 
Nasielsk, ul. SW.Wojciecha 7 

DREWNO 

o 
PCV systentVEKA 

sprzedaz lJ10lltaz gwarallcja 

*Drzwi zewnQtrzne *Rolety *Marmur
 
"",i,'sk. ",. Pori",i,jskn 5 • 

tel. 691 28 65 ;abry~i?~
 

PILARKI, KOSIARKI 
t8JHus varna ~~T¥/ ,

• •• • • G€~ ~y ,~" 11\IJ 

SprzeJai, Naprawa, Gwarancja 
ZJ:1zJsJaw PleJrzok, 06-131 NaslelsJc 3, Slennlco 51 tel, 69 12 303 

* MATERIAlY
 
HU OWLA 

Ryszard Bryskiewicz 
NAWOZY SZTUCZNE
 

1ffl~~~OI~II~;nlr.n 
Zo/',,,,,,,,,,zalat,l ~ 

STAN /\RD WIZJA 

Nasielsk, ul.Warszawska 18 A, tel. 693 09 84 

lINIA PRYWATNA 

Rozkfad jazdy autobus6w
 
. . .. ...- ... 

~ -
5.00 8.60 14.20
 

7.00 12.00 18.00
 
Pow-rot do N asielska przez Zegrze
 

owrot do Na 'lelska przez.P niat6w
 

~WYCIECZRI
 
lJe1lJ~ WYNA~~~ K~~~?c~ROW
 
~~ 06-130 NOIielsk, ul.Bemo 16 

tel. 691 20 03 

CEMENT, WAPNO,PUSTAKI. 
CEG~A KLI NKI EROWA
 

STVROPIAN, STVROSUPREMA
 
WE~NA MINERALNA, PAPA
 

OTWORV I OSCIEZNICE
 

Nasielsk, ul.Nowa Wies 27 

Tel. 691 28 92 

Oodatkow lekcje z jfJZykD Dngielskiego dID
 
dziecl i mlodziezy w Liceum OgoinoksztCi!

cCJcym - od lutego '99.
 
Zgloszenia: tel. 69 12 879
 



Pilka nozna 

ZBIK DRUGI 

W sabot!;! 09.01. w hali spor
towej w Plonsku odbyl sili! Halo
wy Turniej Pilki Noznej Senio· 
row. Bralo w nim udzial 8 druzyn 
z ligi IV okr!;!gowej. W drodze 
losowania druZyny zostaly po
dzielone na dwie grupy. 

Grupa 1 

1. L,.egionowia 
2. Zbik Nasielsk 
3. Nadnarwianka Pultusk 
4. Sarmata Warszawa 

Grupa 2 

1. MKS Ciechanow 
2. Kasztelan Sierpc 
3. T~cza Ptonsk 
4. Gram Sobieski Okunin 

Tak wyglqdala droga naszych 
pilkarzy do finalu. W pierwszym 
meczu Zbiki zwycililzyly Sarma
Iii! 2 : 1, w nast!;!pnym pokonali 
Legionowi!;! 4:1, a zaj~Cle pler
wszego miejsca w grupie przy
pieczl;llowaly z.wycii?stwem z 
Nadnarwiankq 4:1. . 

W finale pilkarz.e Zbika spot
kali si~ z MKS Ciechanow - z'NY-

cil;1ZCq grupy 2. Po wyr6wnanyrn 
i zaci~tym pOjedynku nasi ulegl 
MKS-owi 2:3. 

:?:a zajl;1cie 2 miejsca w turnie
ju Zbik olrzymal puchar dyrekto
ra MOSiR-lJ. Najlepszym za
wodnikiem turnleju zO$tal 'NY
brany Robert Bonczak (Zbik Na
sielsk). 

Tabela Koracowa: 

1. MKS Ciechan6w 
2, Zbik Nasielsk 
3. T~cza Plonsk 
4. Leglonowia 
5, Gram Okunin 
6. Sarmala Warszawa 
7. Kasztelan Sierpc 
8. Nadnarwianka Pultusk 

Od 4 sty znia nasI pilkarze 
Irenujq na hali sportowej. Tur
niej w Plonsku byl elementem 
szkolenia przygotowuJqcego do 
rundy wiosennej rozgrywek IV 
ligi. , 

24 stycznia Zbik wyjezdza na 
kolejny turniej halowy do Sier
pea. Jego uczestnikami mili!dzy 
Innymi b~dC'lIl-ligowa Elana To
run i III-ligowa Sparta Bradnica. 

Pilka siatko~a
 

Oruzyna pilki siatkowej mlilZ
czyzn jest na etapie przebudo
'NY i w zwiqzku Z lym wyniki, 
ktore obecnie uzyskuje me Sq 
najlepsze. W ostatnich spotka

iaeh doznala trzech poraiek z 
zespolami: 

MOK Warszawa 0:3, MOS 
Wola 0:3, B6br Tluszcz 0:3. 

PLEBISCYT 
Najlepszy zawodnik w historii nasielskiego 

sportU. Zloty medalista i Mistrz Polski w tenisie 
stotowym Krzysztof Stamirowski kandyduje w 
Plebiscycie Tygodnika Ciechanowskiego na 
najpopularniejszego sportowca woj. ciechano
wskiego. Mamy nadziej~, ie nasielscy kibice i 
sympatycy sportu pomogq mu znaleic si~ w pier
wszej dziesiqtce Plebiscytll i zaglosujq na niego 
wysylajqc kupon do Tygodnika Ciechanowskiego. 

Mamy nowy klub sporlowYJ 

"SPARTA"
 
NASIELSK
 

Z inicjatywy kilku osob stanowiCjcych gruplil zaiozycielskq 
w styczniu br. powstal w Nasielsku nowy klub sportowy 
..Sparta". Nazwa klubu znana jest starszym kibicom sporto
wym, bowiem kilkadziesiCjt lat temu przed Zbikiem Istnial w 
Nasielsku klub sportowy 0 tej nazwie. 

Obeena "Sparta" to nie kontynuacja poprzedniej, tylko 
nowe zadania, nowe eele. 

W ZarzCjdzie klubu znaleili siEil tudzie biznesu, samorzCj
dowey, nauczyciele, byll zawodnicy i dzialaeze sportowi tacy 
jak: 

Grzegorz Arciszewski, Zbigniew Dzikor'l, Krzysztof Tu
rek. Slawomir Szadkowski. Piotr Kowalski, Mariusz Kra
szewski i Marcin Lukowski. a Komisj,? RewizYin~ nowego 
klubu tworzCj: Bogdan Hermanowski, Waldemar Piotrowski 
i Oariusz R6zar'lski. 

Nowy klub w mniejszym stopniu b~dz.ie zajmowal si~ wy
czynem, a wllilkszCj uwaglil skupi na pracy z dziecmi i mlodzie· 
zCj, osobami niepelnosprawnymi oraz rekreaejq. 

Planuje silil powolanie sekcjl siatk6wki, koszyk6wki, komet
ki, tenisa stolowego, brydza sportowego. oraz rekreaCJi os6b 
starszych i niepelnosprawnych. 

Tymczasowq siedzibq nowego klubu blildzie hala sporta
wa. Powolanie nowego klubu jest spraWq zazwyczaj latw~. 

Wystarczy kilku ch~tnych i operatywnyeh dzialaczy. Zwoiuje 
siEil spotkanie, wybiera Zarzqd, rejestruje klub, ustala plan 
dzialania i wszysto zaczyna silil kr,?ciC. Ale do tego najwaz
niejsze SCj finanse. Sama dotacja samorzqdowa i ewentualne 
skladki czlonk6w klubu nie wystarczq. 0late90 tez apelujemy 
i zwracamy si~ z prosbq 0 sponsoring od wszystkich mogCj
cych pom6c nowemu klubowi. "Sparta" 10 klub nas wszy
stkich. bowiem wszyscy chEiltni bf?dCj magli w nim znalezc cos 
dla siebie ze sportu i rekreacjl. 

z"sp61 red.kCYJny:
 
A.. Kordulewskl. A.. Slamlrow.k,- red._, rn"",~lny, A. ZawadZkf, M_ Wil5je<l'!,lski.
 
Zo,e",a: 1 Z~w.dtk,. ~,ojBk1 ,,,nre!'! ocaz snon~ r~k m ,,. M Gw_lI>
 
Ad_ Red.kcii:
YCI Kmo "N""'a" w N",,,ls<u, \II Kolicluszl<i 12. Ie 69·12-34:,l_
 
Sxlad IlamaI11e l<OOlrJlJlerowe: "GRARKA' O....han6w, ul S orsldego 4.011., lei 6/2-<'6-82.
 
Drllk: Zaklad Wy<lawn.::z<>-PolIgrahczrlY "A.RJAOA" s.c, C",Wruw, ~1. Ro naa 5, ,.,"1"" 6/2-4/-/3
 
R~akCJa rue ZWTaCd 1e si6w me z:;;ImOwDn}c.h Oidl :z.astrzega £oDIe prawo k:i1 redagowarda 
I skracanla 
R?(\.,~~ ~ nie od awfai~ 2~ rrP.¢...-: rekli;!m. 

A IELSKA 


