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Zostatniej ch eli! Nowy "Stary ....yn"
 
Juz po oddaniu do druku 

lJIaterial6w do tego numeru 
Zycia Nasielska, W Urz~dzie 
Miejskim loczyly si~ obrady 
XVI sesji Rady Miejskiej, na 
kl6rej mil;ldzy innymi mial na
slClpi6 wyb6r Zasl~pey Bur
mistrza, uzupelnienie skladu 
Zarzqdu Miejskiego, oraz 
wyb6r ezlonk6w Rady Spole
eznej Samorzqdowego Za
kladu Opieki Zdrowotnej w 
Nasielsku. 

Milo nam poinformowac, 
i.e nowym Zast~pcq Burmi
strza zostala wybrana Pani 
Krystyna Raczkowska 

dotychczasowa przewodni
cZqca Komisji Oswiaty, Kul
tury i Sportu, natomiast 
czlonkami Zarzqdu Miejskie
go zostaly Panie: Regina 01
szewska i Janin.a Jarzijbek. 

Gralulujemyl Zyczymy du
zo satyslakcji i sukces6w w 
pracy dla dobra nasielskiej 
spolecznosci. 

Bardziej szczeg610wo 0 

abradach XVI sesji, oraz syl
wetki w/w w nasl~pnym nu
merze. 

Mark 

2000 ok. "Slary mlyn" - holell restauraCJa. Naslelsk, ullca Warszawska 

Czas festynow
 
Czerwiec jest miesiqcem, 

w ktorym rMne instytucje i 
organizacje spaleezne orga
nizujCl festyny i pi kn iki. Jest to 
dobre zjawisko, poniewaz 
mieszkar'lcy naszej gminy 
magq si~ w dzier'l wolny ad 
pracy 1roch~ rozerwaC. 

W pierwszq niedziel~ 
czerwca na placu przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 odby! siE;) 
festyn sportowo-rekreacyjny 
zorg anizowany przez klub 
sportowy "Sparta" z okazji I 
rocznicy powstania klubu. W 
nast~pnym tygodniu na tym 
samym placu, kt6ry powoli 
staje si~ centralnym punktem 
miasla do organizacji roznych 
imprez odbylo si~ zakoncze
nie pilkarskiej ligi sz6stek 0 pu
char burmistrza. 18 czerwca 
festyn z okazji Dni Nasielska 
przygotowuje Nasielski 05ro
dek Kultury, a tydzier'l po tym 
ma si~ prawdopodobnie od
bye "Paratiada", ktorej orga
nizatorami Sq nasielscy ksieia 
i wSpOlnola duszpasterska. 

Jak na wstepie wspomnia
lem, jest to dobre zjawisko, 
ale przy tym mam pewne 
"ale". 

ezy zamiast rozdrabniac 
sie organizujqC co tydzier'l 
malq imprezke, nie lepiej by
loby zjednoczy6 wszystkie 
sily i na przyklad zorganizo
wac jednq duzq kilkudniowCj 
impreze· 

Tak robi q inne miasta w 
Polsce. Nie 5zukajqc daleko 
wystarczy pojechac do Sero
cka ezy Zuromina. Tam 
przez kilka dni moina bawi6 
sie wesolo, sportowo i rekre
acyjnie. Moi:na zobaczyc i 
wysluchac muzyki znanych 
arlystow i zespolow, obej
rzec ciekawe imprezy spor
towe. Lqcz~e razem wszy
stkie sily ludzkie, finansowe i 
wsp61ne pomysly, na pewno 
Nasielsk stae na to, by w 
przyszlym roku zorganizo
wac dui.y kilkudniowy festyn 
gminny. 

Mark 

I nie tylko nowy, ale i nowo
czesny. W chwili obecnej jest 
to jeden z naj!adniejszych 
budynk6w naszej gminy. 
Swym wyglqdem przypomi

na nieco dawne zamczysko. 
To jednak tylko dalekie sko

c.d. na str. 5 

Edukac~ne wyjazdy rolnik6w
 
Powiatowy Osrodek Dora

dztwa Rolniczego we wspol
pracy z Wydzia~em Rolnic
twa Urzedu Mlejskiego zor
ganizowal dla rolnik6w z le
renu gminy Nasielsk dwa wy
jazdy szkoleniowe. 

Miejscem docelowym pier
wszego wyjazdu byla Sp61
dzielnia Produkcyjno-Hand
Iowa w Bialutach. Stosuje sie 
tam nOWq technologi'7 produ
kcji ziemniaka. Wlasnie z 
myslq 0 poznaniu tej techno
logii do wspornnianej miej
scowosci pojechalo 12 jego 
producent6w. Przy okazji 
rozmawiano 0 moiliwos
ciach wsp61pracy naszych 

rolnik6w z Rolniczq Spol
dzielniq w Bialutach. 

Celem drugiego wyjazdu 
byly Bronisze - podwarsza
wska miejscowosc polozona 
przy trasie Warszawa-Po
znan. Ziokalizowano tu no
woczesne centrum hurtowej 
dystrybucji artykul6w spo
zyWGzych i kwiat6w, ezyli 
gieldE;) owocowo-warzywnCj. 
Jest 10 jedna z najnowoczes
niejszych plac6wek tego ty
pu w Europie. 

Rolnicy uczestniczqcy w 
wYJeidzie zaznajomili sie z 

c.d. na str. 5 
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W maju Zarzqd obrado
wal czterokrolnie. Na po
cZ2\tku pierwszego posie
dzenia (odbylo si~ 10 maja) 
rozpatrywano wniosek Ko
misji Oswialy, Kultury i 
Sportu w sprawie przejlilcia 
przez Gmin~ Poradni Psy
chol og iczn0 - Pedagogicz· 
nej. Z funkcjonowaniem na
szej Poradni zapoznala ze
branych pani kierownik lej 
plac6wki Elibieta Rako
wska. W jej wypowiedzi 
znalazly sj~ informacje do
tycZqce stanu zalrudnienia, 
terenu dzialania i zadan re
alizowanych w kierowanej 
przez niq plac6wce. Nie jesl 
10 plac6wka samodzielna. 
Wchodzi w sklad Powialo
wej Poradni Psychologicz
no-Pedagogicznej. Referu
jqca przedslawila przeslan
ki, jakie sklonily kierownic
two miejscQwej Poradni do 
ubiegania si~ 0 przej~cie na
sielskiej plac6wki przez Gmi
ne, co w efekcie daloby jej sa
modzielnosc. Przyniosloby to 
korzysci w postaci szybszego 
zalatwiania wielu spraw islol
nych dla dzieci j ich rodzicow. 
Tego typu samodzielne po
radnie istniejq w wielu miej
scowosciach nie b~dqcych 
siedzibami powiatu. 

Pani Kierownik przedsla
wila tei przewidywane kon
sekwencje finansow8. Uwa
ia, ie przej~cie przez Gmin~ 
zadari realizowanych przez 
nasielskCj Poradnilil nie ob
ciqzy budietu Gminy. Zmie
SZCZq sie w przewidzianej na 
ten cel subwencji. 

Zebrani interesowali si~ 
szczeg61nie podstawami 
prawnymi dzialalnosci miej
scowej plac6wki. Wyrazili 
zainteresowanie pozylyw
nym rozpatrzeniem wniosku. 
Postanowiono zapoznac si~ 
ze stanowiskiem Starostwa 
w tej sprawie, a ewenlual
nych zmian dokonac z chwil q 
utworzenia ZespoJu Ekono
micz no-Admi nistracyj nego 
SZk61. 

W drugiej CZlilsci posiedze
nia Zarzqd rozpalrzyl pisma, 
ja~ie do t8!;l0 organu Rady 
sklerowaly msty1ucje j poje
dyncze osoby. Sp6/dzielnia 
Mieszkaniowa zwrocila si~ Z 
prosbq 0 udzial miasta w ko
sztach modernizacji w~zla 
ci eplown iczego zasi lajqcego 

takie przedszkole mleJ
skie. Polrzebne jest wyko
nanie nowej sieci w celu 
uniknil;lcia strat ciepla. 
Problem ten przybliiyl ze
branym pracownik Urz~du 
Miejskiego zajmujqcy si~ 
sprawami infrastruktury. 
Wiqie si~ 10 ze sprawCj 
opracowania planu zaopa
trzenia w ciepJo odbiorcow 
w Gminl8. Zapoznano si~ z 
kilkoma wersjami rozwi q
zania lego zagadnienia. 
ZarzCjd wroci do tematu po 
opracowaniu i przyj~ciu 
koncepcji zaopatrzenia 
Gminy w cieplo. 

Kierownictwo hali sporta
wej zwr6cilo si~ z prosbq 0 
inlerwencj~ w sprawie usu
ni~cia usterek wyst~Plljq
cych w tym obiekcie. Inspe
ktor Urzlildu odpowiedzialny 
za inwestycje poinformowal 
o dolychczasowych dziala
niach w tej kwestii oraz a tym, 
i.e w najbliiszym czasie 
przewidziany jest przeglqd 
gwarancyjny i wyzoaczone 
zostanq lerminy usuni~cia 
usterek. 

Rozpatrujqc kolejne pis
ma poslanowiono: odro
czyc Starostwu do korica 
grudnia termin plalnosci 
podatku ad nieruchomosci 
(dotyczy dzialki po bylym 
Oomu Oziecka, proszono 0 
zwolnienie); wysluchac 
opinii dyrektora ZGKiM-u 
w sprawie zwodocia.gowa
nia budynku przy ul. Wq
skiej 6; podtrzymac wGzes
niejszCj decyzj~ w sprawie 
sprzedazy zabudowanej 
nieruchomosci przy ul. Ma
lej; odm6wic wnioskujqce
mu przedsit;!biorcy sprze
dazy lokalu sqsiedniego 
na poszerzenie dzialalnos
ci handlowej. 

Po nadto Zarza.d zostal 
poinformowany 0 realizacji 
zadari przez MGOPS w I 
kwartale br. oraz 0 dzialal
nosei komisarialu policji w 
Nasielsku w 1999 r. Bur
mistrz zapoznal lei. zebra
nych Z wymogami organ;za
cyjnymi pozwalaja.cymi na 
utworzenie komisariatu. 
Wnioski w tej sprawie doly
CZCj zwi~ksz.enia Iiczby eta
lOW w naszym komisariacie 
oraz poprawy zaopatrzenia 
w materialy i sprzlill technicz
ny. 

17 maja odbylo sil7 drugie 
w tym miesiC\cu posiedzenie 
Zarza.du Miejskiego. Na po
cZCjtku zajelo si~ problemami 
zwiqzanymi z funkcjonowa
niem straiy poiarnych w na
szej gminie. W lej czesci 
wzililli tei udzial: p. Krzyszlof 
Dlugoll;lcki - pracownik 
MON-u j p. Andrzej Hiszpari
ski - komendant powiatowy 
Panstwowej Slraiy Poiar
nej. Pan Olugo/ecki zna 
problemy strazy, w tym i stra
iy nasielskiej, poniewaz 
przez wiele lal byl komen
dantem wojew6dzkim OSP 
w Ciechanowie. Uwaza, ie 
poprz8z wojsko moina wlas
ciwie i racjonalnie przygoto
wac mlodych ludzi do dzialan 
w jednostkach ocholniczych 
s traiy po ia rnych _ 0 ru 9q 
sprawa. porllSZOnq w dysku
sji byly sprawy sprzetowe. 
Istnieje moiliwosc uzyskania 
dla potrzeb straiy wycofywa
nego z wojska sprzetu. Gosc 
poinformowal 0 stosowanej 
w lej kwestii procedurze. 

Burmistrz zapoznal przy
bylych ze strukturCj organiza
cyjna. slraiy gminnej. Owie 
jednostki (Nasielsk i Psucin) 
dzialaja. w syslemie krajo
wym. Czynione SCj starania 0 
wlClczenie do systemu jedno
stki z Cieksyna. Pozoslale 
jednoslki dziala/yby na zasa
dzie slowarzyszenia. 

Kolejny blok temalyczny 
poswiecony byl dzialalnosci 
ZGKiM-u. W posiedzeniu 
uczes tniczyl dyrektor lego 
zakladu. Przedmiotem roz
mow byly naslepujClce prob
lemy: sprawa przekszlalce
nia przedsiebiorstwa w spol
ke. (w tym kierunku podjele 
zostaly jui odpowiednie 
dzialania); potrzeba zakupu 
ciqgnika i zwia.zane z tym 
klopoly finansowe (Zarzqd 
okreslil w tej sprawie swoje 
moiliwosci); sprawa dopro
wadzenia wody do budynku 
przy ul. Wqskiej (mieszkaricy 
gotowi sCj partycypowac w 
kosztach, zastanawiano sil7 
skqd wzia.c pozostalq kwo
te); sprawa szamba na ul. 
Parkowej w Piescirogach 
Nowych (duie zaangaiowa
nie zakladu w budowie kana
lizacji na osiedlu Pilsudskie
go i w chwili obecnej brakjest 
mocy przerobowych). 

Z innych tematow poru
szonych przez dy rekto ra 
ZGKiM-u na uwage zaslugu
je propozycja przeniesienia 

targowiska na plac SKR-u j 
urz<\dzenie na obecnym te
renie largowiska parkingu. 
R6wnolegle rozwiqzywany 
bylby problem szalelu miej
skiego. Ponadto czlonkowie 
Zarza.du Miejskiego wyslu
chali informacji 0 przeprowa
dzonych rozmowach z 
przedslawicielami Sajmeksu 
na temat przej~cia blok6w 
mieszkalnych na ul. Plon
skiej. Oyrektor Zarzqdu Go
spodarki Komunalnej i Mie
szkaniowej zwrocil si~ lei 0 
pomoc w utrzymaniu porzqd
ku w miescie. Uczy tu na Ko
misj~ Przestrzegania Prawa 
j Porzqdku Publicznego. Po
wodem tej prosby jest 10, is 
niszczone Sq nowe lawki, 
przewracane Sq kosze, lon
lanna sluiy za kqpielisko, a 
Irawniki na skwerach pelniq 
rol~ boisk. 

W kolejnym punkcie obrad 
Burmistrz om6wil spraw~ 

funkcjonowania Komisji 
Przelargowej powolanej do 
przeprowadzenia przetargu 
na budow~ oczyszczalni. 
Przetarg zostal rozstrzygni~
ty. Sq jednak odwolania. Bur
mistrz z radcCl prawnym po
dejmuja. dzialania w celu wy
jasnienia wszystkich wCltpli
wosci. 

W koncowej cz~sci posie
dzenia rozpatrzono prosb~ 
klubu sportowego "Zbik" 0 
pomoc finansowq na pokry
cie cz~sci koszl6w obozu 
kondycyjnego dla pilkarzy 
uczestniczqcych w rozgry
wkach IV Iigi. Sprawa b~dzje 
rozpalrzona w terminie 
p6iniejszym • przy okazji 
sprawozdania z realizacji bu
dzetu gminy za I kwartal. 

Na zakoncze nie rozpa
trzono pismo radnego Grze
gorza Arciszewskiego infor
mujCjcego 0 potrzebie udo
str;pnienia mu liczby wybor
c6w w gminie. Ponadto Rad
ny poinformowal Burmistrza 
o ulworzeniu Spolecznego 
KomilelU do przeprowadze
nia referendum odnosnie 
przynaleinosci gminy do po
wiatu oraz odwolania Rady. 

24 maja odbylo si~ Irzecis 
w tym miesia.cu posiedzenie 
Zarza.du Miejskiego. Na po
cZCjlku rozpatrzono oterllil 
dolYCZqCq zagospodarowa
nia nieruchomo$ci przy ul. 

c.d. na sir. 3 
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dokoliczenie ze str. 2 

Kilir'iskiego 6. Aktualnie obo
wiqzuje uchwala Rady 0 
s przedazy n ieruchomoSci. 
Przewidywana jest noweliza
cja lej uchwaly. W stosunku 
do dzialki po bylej ksi~garni 
zadecydowano 0 jej sprze
dazy w drodze przetargu nie
ograniczonego. 

W punkcie tym podj~to tez 
decyzj~ 0 nieskorzystaniu z 
prawa pierwokupu nierucho
mosci w Lelewie. 

W drugim punkcie po
rzqdku obrad rozpatrywano 
spraw~ przeje:cia na utrzy
manie Urz~du samochodu 
strazackiego .• Magirus". 
Temat referowal komen
danl gminny asp. Korzy
stajqc Z okazji rozmawiano 
takze 0 gospodarce finan
sowej w poszczeg61nych 
jed nostkach straiy. Przewi
dziane jest spotkanie bur
mistrza ze straiakami z na
sielskiej jednostki asp. 

Punkt 3 porzqdku poswi~
cony byl problemom zwiqza
nym z halq sportOWq. 19 ma
ja obiekt wizytowala komisja, 
w pracach ktorej uczestni
czyl tei czlonek Zarzqdu. 
Ustalenia komisji przedstawil 
pracownik Urz~du odpowie
dzialny za sprawy Z'NiCjzane 
z inwestycjami. Uwaia, ze 
wysl~puj(jcena tym obiekcie 
uslerki winny bye usuni~te 
do 15 lipca br. 

W kolejnym punkcie roz
palrywano pisma skierowa
ne do Zarzqdu. Trzy z nich 
zawieraly prosby 0 umorze
nie bqdz przesuni~cie ter
minu platnosci podalku od 
nieruchomoSci. Umorzen 
odm6wiOrlo. W uzasadnio
nych przypadkach lerminy 
platnosci przesuni~to. Po
nadto agent ubezpieczenio
wy z Nasielska prosil 0 wy
raienie zgody na prowa
dzenie dzialalnosci agen
cyjnej na terenie Urz~du. Ze 
wzgl~du na trudnosci loka
lowe wydano decyzj~ od
mownq. Prosba harcerzy z 
Nuny 0 dofinansowanie ich 
udzialu w rajdzie swi$to
krzyski m zostan ie rozpa
trzona po konsultacii z pa
ni q Skarbnik. 

W ostatnim dniu maja od
bylo si~ czwarte w Iym mie
siqcu posiedzenie ZarzC\du 
Miejskiego. Na pOCZi:j ku roz
mawiano 0 olercie firmy BMB 
Promotions zajmujC\cej si~ 
m.in. promocjq gmin i regio
now w internecle. Czlonko
wie Zarzi'jdu wyrazili swoje 
zainteresowanie tCl form 
szerokie90 popularyzowania 
osiClgni~c i olert gospodar
czych gminy. 

W kolejnym punkcie za
slanawiano si~ nad warun
kami sprzedazy nierucho
mosci zabudowanej przy ul. 
Kilir\skiego 6 (plac i budy
nek bylej ksi~garni). Zade· 
cydowano, ze slawka, jakq 
ustalil biegly dokonujCjcy 
wyceny wyzej wymienione
go obieklu b~dzie cenCI wy
wolawczq przy )ego sprze
dazy. 

Nast$pny ternat, jaki roz
patrywano, lakze dotyczyl 
sprzedazy mienia kornunal 
nego. Z powodu braku C~,~t
nych do zakupu dzia!ek przy 
ul. Warszawskiej nie doszedl 
do skutku ogloszony prze
larg. Aby zach~cic polenCjal
nych nabywc6w dzialek po
slanowiono obnizyc cen~ 
w)(wolawCzCl (do 20 z! za 
m~). W wypadku braku zain
teresowania Iq ofertq sprze
daz zoslanie odlozona na 
rok przysz!y. 

Omawiajqc problemy 
ZWlqZane z przej~ciem bu
dynku po byfej poczcie po
stanowiono zaprosi6 na po
siedzenie Zarzqdu przedsta
wiciela lej firrny. (Szerzej pi
szemy 0 tym w rubryce 
"Kr6tko" .) 

Ponadta ZarzCld omawial 
na tym posiedzeniu nast~pu
jClce lematy: sprawy zwiqza
nf: z przestrzennym zago
spodarowaniem Gminy (Le
lewo, Mogowo, Piescirogi 
Stare. Siennica. okolice rze
czki Nasielnej· w miescie); 
zagadnienia zwiqzane z za
dluieniem PKP wobec Gllli
ny; problemy zwiqzane z 
przej~ciem na ulrzymanie 
Urz~du samochodu slraiac
kiego. 

Wynotowa! AZ. 

1. Bankowcy wizytowali Nasielsk 

W maJl przebywaJa w Polsce misja Banku Swiatowego. Program Ich 
pobytu 'II naszym kralu przewidywal dokladmejsze paz ante jednego 
wojew6dzlwa (mazowieckle), jednego powiatu (pfonski) i jednej gmi"y. 
Wyb6r pad! na Naslelsl<. Przedstawiciele Banku przyjechali do naszego 
miasta 12 maja i spotkali silil z przedstawiclelaml wiadz sarnorzqdo
wych. Interesowali Sl~ m.ln. konstrukcjq budze u. wptywem na budzet 
e ormy oswiaty i zdrowia. doswiadczeniami z p6Itorarocznego unkcjo

nowania reformy adminlstracyjnej. Chcleli tei poznac dalsze plany 
gospodarcze gminy, a zw!aszcz8 przewldywane wydatki na ochron~ 
srodowiska i fOzwOj infrastruktury. Pytali 0 oczekiwania samorzqd6w w 
stosunku do Unii Europejskiej. 

Jednym z naJwaznieJszych cel6w Ich wizyty w naszym kraJu bylo 
poznanie na miejscu lego, co znajq poprzez pryzmat dokument6w, 
jakie traflaj(:'t do Banku z Mlnisterstwa Flnansow. Chyba dobrze. ze 
trafill ez do Nasielska. Bye moze przyniesie to jakies korzysci nasze] 
gmi ie. 

2. Zdrowie 

Podj~te zos aly ko/ejne dzialama zwiqzane z decyzjCl Rady Gmlny 0 
przej~ciu zadari z podstawowej oplekl zdrowolnej. Na najblizszej sesji 
zostanlewy!oniona Rada Spoleczna gminnego ZQZ-u. Dopracuje ona 
zaopiniowany przez R de Miejska statut. Na drugiej czerwcowe; sesji 
statut ten zostanie prawdopodobntezatwterdzony. Wdalszej kolelnosci 
przewidzlane Jest po volanie dyrektara ZQZ-u. Wy lane zostaly tei do 
powial6w projekty porozumier'i w sprawie przeifilcia zadan z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej. W drugieJ polawle czerwca przewldzl3
ne jest przyslCjplenie do rejestracji ZOZ-u W sadzie i u wojewody. 

3. Klopoty z by/<.l pocztq 

PrzedluzaJCI Sl~ zabiegi Zarzqdu M1ejsklego 0 przel~cie buoynku po 
bytej poczcie. Z wczesnlejszych dokument6w wynlka, ze Paezla Pol
ska SA chcia!a len obiakt przekazac miastu nieodplatnie. Obeenie lIIe 
ma podstaw prawnych do przeprowadzenia lakiej transakcji. W pismie 
Z dnia 221utego br. Dyrekcja Okr~oweJ Poczty w Warszawle poinlor
mowala. ze decYZJCI Cent aln8\lo Zarzqdu Poczty Polskiej brak les 
moiliwosci nieodplatnego ZbyCl8 nleruchomosci polozonej w Naslel
sku prz)' ul. Kosciuszk18. Wzwiqzku z powyiszym zbyc1e tej nierucho
mosci moie nasl<jpic wylqcznie w formie przetargowej (cytowalem lu 
fragmenly pismal. Burmislrz wyrai:a p "Zekonanie. z uda siE; zakupi6 
tE; nieruchomosc po korzystnych dla mlasta cenach I w tym klerunku 
podejmUj0 stosowne GZla/ania. 

4. Oczyszczalnia sciek6w 

Przedluza si'i' proces wylonienia lirmy. ktora ma zaprojeklowac i 
wybudowac w naszej gminie oczyszczalni~ sciek6w. przetarg zas al 
QzstrzY9nJE;ty. ale firmy, ktore go nl vvygraly (a wygrac n ogla tylko 

jedna) zlozy y odwolania i prates y. Zaplanowana u nas Inwestycja jest 
alrakcyjna nawet dla bardzo duiych firm. Maji1 one prawnik6w i walczCj, 
chodzi tu bowiem 0 duze pieniCjdze. Dlalego tez najmniejsze nawet 
LJchyblenie proceduralne jest okazjCl do oprolestowania podjE;lej decy
zji. 

5. Sktadowisko odpad6w 

W budi0cie przewidziano srodki na budowl7 skladowiska odpa
dow. Jest juz lei zezwolenie na jego budowli!. Nie moina jednak 
rozpisac przetargu na )ego realizacj~, poniewai przeciqgajq sifi! 
negoqacje z gmina Wieliszew. Zgodnie z zawart<j przez poprzednlCj 
Radii! umOWq budow/il t~ gminy rnaJCj prowadzic wsp6lnie. Wspolna 
jest dziatka, wsp61ne zezwolenie. Wydaje sifi!, ie nasi par1nerzy nie 
sa zainteresowani w szybkim ogloszeniu prze\argu I rozpoczC;lciu 
bUdowy. StCld te przedluiajqce si~ negocjacje. 

6. Targowisko 

Burmls\rz twierdzi, 'e po d!ugich dyskusjach na lemat lokaliz3cji 
targowiska miejskiego istnieje 
szansa na docelowe rozW1qza
nie te~o problemu. Planuje siE; 
przentesienie largowiska na c.d. na str. 4 



plac SKR-u przy sladionie Przy dokonczenie ze str. 3 
targowisku urzqdzony zOSlanle 
parking. Propozycja la bGdzie 
przedmiolem rozwazar KomlsJi 
Infraslruklury i ZarZ<1du. 

Przewiduje siG, ie na placu po dotychczasO'i'ly targowisku 
wyznac.zone. zostanCj mieisca parkingowe. Sq one bardzo potrzeb
ne. ponlewaz przybywa sarnochod6w i coraz cZlilsciej niekt6re ulice 
naszego miasteczka staja sifi nteprz jezdne. 

7. Drogi 

a drogach gminnych rozpoczliHY Sl!;! prace majCjCB na celu uzu
pelntente ubytk6w w nawlerzchniach biturnlcznych. Wykonuje je 
firma Fedro z Osiecka . 
. Poprawlany jest takie s an dr6g gruntowych Pracuje na nich 

rownl.a~ka z Zarzqdu Dr?9 i Mosl6w z P/or'lska. PrzewiduJ8 si!'?, ie 
pr~y lej pomocy wyprofJlowane zoslanie ponad 100 km wiejskich 
drag. 

Zakoriczona zostala budowa kolejnego odcinka drogl powiatowej 
w Nume. Przypomnlil, ze en fra~ment drog! zostal zbudowany dzililk\ 
wsp61pracy powiatu. gminy i mleszkancow wsi. 

8. W trosce 0 zdrowe bydlo 

Drl!gi rok prowadzone Sq badania bydla dotyczqce chor6b 
z?kaznych (brucelozy, .gruzlicy, bial?czki). Owle pier.'1sze choroby 
me wys ~pUJq na terenl8 naszej gmln1', Natomlast bydlo zaraione 
bialaczkq jest sukc sywnie kierowane na ub6J (z koniecznosei). 
Cala akcja prowadzona jest przez powiatowego lekarza Iveterynarii 
we wsp61pracy z Wydzialem Rolnlctwa Urzfildu Mlejskiego. Osob'l 
odpowiedzi?lnq za te sprawl' IN naszym Urz~dzie jest pan Bogda 
RuszkowskI. Do niego tei mozna si~ z racac w wypadku jaklchkol
wiek wqtpliwosci. 

9, Do woja marsz 

W.dniach 1-7.06. zostal przeprowadzony pob6r do wojska. Przed 
oWlatoWq KOOlISjq Poborowq i Powiatowq Komisjq LekarskCj w 

Nowym Dworze Maz. slan~li m~zczyznl rocznlka 1981. Obecnie 
tr~dniej jest uzyskac <?droczeni ad zasadniczej sluiby wojskowej. 
Nle podlegaj'l mu (olmcy. Odrocze 18 przysluguje z t1' ulu nauki lub 
sprawowanla opieki nad czlonklem rodzin1' (75 lat, lub - irwale 
mezdolnej do prac1' I wymagalqCej opiekl osoby drugiej). 

10. Inwestycje zakonczone 

Dokonano odb'oru kanalizacjl sanitarneJ na OSledJu Pilsudskiego I. 
Wykonat j~ ZUW z Mlaw1' (siee) i ZGKiM (przykanaliki). Przygoto
wano. takz.e ?o asfaltowanl?- rozkopanq w czasie budowy sieci 
kana!lzaCYInel uhc~ PI/sudsklego (od Elek ronoweJ do Mahnowej). 

Wkr6tce odbGdq SIG odbiory dw6ch kolejnych wodociqg6w. Za
koncz<?ne zostaly prace przy budowie wodociqgu w Paulinowie oraz 
wodoclqgu lqczqcego Nasielsk z Piescirogami. 

Zebral AZ. 

.8.05. Nieznani sprawcy do nik6w dokonalo napadu na po
konali w/amania do mieszkama cztG w Cieksynie. Po s erroryzo
przy ul. Diamentowej w Piesci waniu pistoletem obslugi urz~du 

rogach. Skradli bizuterie wartos i klien 61'1 andycl skradli ula 9 
ci 400 zl. kasowy i worek z listami. 

• 13.05. W Mogowie 18-letni • 16.05. W szkole podst<Jwo
Henryk M. i 19-1etni Slawomir K. wei Nr 1w Nasielsku troJe '12-1 t
dokonall napasci na nieletniego nich uczni6w lej szkoly wlamalo 
mieszkarica Mogowa Po pobi Sl~ do stojqcego na korytarzu 
ciu swej ofiary skradll mu kurtk~ automatu kawowego. W skr 
i walkmana. dzionej kasetce z pie i~dzmi 

• Zlodziejski sezon rowerowy bylo ok. 300 zl. 
w peln!. W Przeciqgu calego .19.05. Wykorzystuli:lC chwi

iesiqca aja w miejscowos- I~ nieuwagl personelu sklepu 
ciach naszej gminy skradziano RTV-AG w Nasielsku mieszka
6 rower6w 0 Iqcznej wartosci ok. niec Wieliszewa .K. skradl ku
3500 zl. chenk fllikrofalowq "DAEWO· 

• 5.05.2 uzbrolonvch osob- 0" wartosci 500 zl. Uciekajac ze 

skradzionyrn tupern wpadl pro nych Policja odkry/a 1'1 jednej z 
to na patrol policjL Kuchenk~ melin na terenie gmlny SWlercze 

odzyskano. cZGscI samochodu Cinguecien
• 23.05. Z parkingu przy to skradzionego w Sochocinie. 

dworcu PKP w Nasielsku ie • 28.05. Z dzlalkl rekreacyj· 
znani sprawcy skradli "Fiala nej w Cieks1'nie nieznani spraw

26p" wartosci 3000 zl. cy skradli 20 m sialki ogrodze
• 25.05. Z golfilbnika prz1' ul. niowej. 

Kilinskiego skradziono 100 90 .31.05. Podczas sprzeczki ro
llilbi wartosci ok. 1000 zl. dzinnej zos al ugodzony noiem 

.2805. Podezas nieobecnos mieszkaniec Nasielska. Z ranq 
CI domownlk6w dokonano wla cif; q tylnej cz~scl uda pojecha 
mania do jedne~o z dom6w w sam do szpilala w Pultusku. 
Cieksynie. Zlodzleje skradli tele .31.05. Z lerenu plebami 1'1 
wizor " LEMIS", wlezf;l Slereo. Cieksynie skradziony zostal sa
tuner satelitarny. kamerlil "SO moch6d "Fiat 126p" wartosci 
NY" 0 lqcznej wartosei 9000 z1. 3000 zl. Porzucony po]azd od

• Podczas dz/alan operacyj- nalezieno w Lelewie. 

Strazacy swi~towali 
w. ra.mach Om 9c~roll1' Przeclwpoiarowej straiac1' obehodzilt 

SWOje wI~t? - DZlen Strazaka, 3 maJa odbyly si!,? z tel okazji 
uroczySlOsCI gmlnne.Zap,lanowano pokazy straiackich umiej~tnos· 
CI, urocZY~l~ ~SZlil sw I plknlk w Jackowie. Zaproszono na nie 
przedstawlClel1 Zarzqdu Powlatowego OSP, Komendy Powialowej 
P.anstwowej Strazy Pozarnej, w/adz samorzqdowych oraz sponso
row. 

Straiacki~ swi~to obchodzono takie w powiecie. 12 maJa odbylo 
sl~. spo k.arll8 w Komendzie Powiatowej Panstwowej Strazy Pozar
nel· NaSI s razacy .olrzymah ~a nlm 10 kompletnycll mundurow 
bOJowych. W IrlilenlU lundatorow - Wydzialu Ochrony rodowiska 
Naturalnego Urz/i'du Woiew6dzkiego przekazal je pan Marek Papu
gao Prezent przY]ql nasz Burmistrz i Kornendanl Miejsko-Gminnej 
OSP. 

Strazacy ratowali 
~"I maju na lerenie gm1ny aSI Isk zanotowano 26 zdarzer'l, do 

ktorych byly wysylane jednostki slraz1' poiarnej. 21 Z n/ch (0 pozary. 
3 '0 zagrozema ml>:Jscowe (np. zwalone w czasle majoweJ burzy 
drzewa). Zda:zyl~ sllil,lez.2 alarmy lals7.YWs. Najcz/i'sclej pari!y si~ 
lasy I rawy ! nalC~IilSClel tez Ich przyczynq byly podpalenia. W 
dz alanlach ratownlczo-gasniczydl braly udzial 3 jednostkl OSP z 
na.szei, gminy (Nasielsk, PSUCICl, Krz1'cZki). Te {rzy jednoslki gasily 
tez poz?r la:su w ieJscowosci Ponia y Cibory (gmina Winnica). Do 
gasze~la pozaru rnlodnika lesnego 1'1 miejseowosci Jan6wek (gm/na 
Czosnow) wezwano nasze Jednos ki z Nasielska i Psucina. 

Straiacy walczyli 
Byla 0 lylko walka sportowa. W korku maja zorganizowano 

gminn~ zawody straiackie. Mialy one dac odpawiedi: na p1'lanie, 
ktora z ]ednostek OSP naszej gminy reprezenluje llajwyzszy poziom 
wyszkolema I lak sprawny Jes sPrzf;lt, kt.6rYr:n1e od?zialy dysponujq. 
Nlestely" sprawdzlan ten nle wypad/ najlep'eJ. p0rll8lVaZ na zawody 
sta~lly Sl!? tylko 3 (Psuc1n. Krz1'czkl. Naslelsk) sposr6d 7 Jednestek 
strazackich (Nun doplero si~ organizuje). 

Aktualne prace w jednostkach 
.Jask6lowo -w policYlnych warszlalach naprawcz1'ch w Warsza

wle przeprowadzany jest przeglqd techntczny samochodu bojewe
go. 

. CI,eksyn -[rwa budowa strazn,icy. Aktualnie wykonywane jesl skis
plenle. Jedyny klopot to brak p/eniGdzy. 

asielsk - r:ozpocz~to budoWIil swietlicy (0 wymlarach 8.20 mx 6 
m) dla mlodzl8zowych druzyn pozarniczych. W najblizszym czasie 
b~dzie wylewane sklepienie. 

Przewidywany sprawdzian 
ZarZqd Mlejsko-Gmlnny OSP planuje przeprowadzeme w dnlach 

15-20 czerwca sprawdzianu tanu tcchnicznego wszystkiego sprzG
iU pozarnlczego oraz poziomu szkolenia w poszczeg6inych jedno
stkaCh asp. Sprawdzlan przeprawadzi komisja, w sklad kloreJ 
wejdCj r6wniei: przedslawiclele I ornendy Powialowej Panslwowei 
Strazy Pazamer. 

Zanotowal AZ. 



Nowy "Stary mlyn"
 
Po przemianaeh roku 1990dokonczenie ze str. 1 
zostal skomunalizowany i 
sprzedany. Aktualni wlasci
ciele - panstwo Wozniakowie jarzenie, bo lekkosc konstru
postanowili zaadaptowackeji i zywe kolory seian zew
budynek na hotel i restauranliltrznyeh oraz dachu wska
ej~. Efekt ieh poezynan mozujq niezbieie, ze oglqdamy 
zemy juz oglqda6 i to zar6wbudowl~ poczqtku XXI wie
no z zewnCjtrz ]ak i od weku. 

Poswi~cer1ia lokalu dokonal ks. Krzyszlof Kujawa 

Obecny obiekt zostai zbu wnqtrz. Jak napisalem na po
dowany na bazie mlyna, kt6 eZqtku, jest to jedna z naj!ad
ry poczqtkowo by! wlasnos niejszych budowli w Nasiel
ci q prywatnq. W wyniku prze sku. Straszqca swym wido
mian ustrojowyeh zmienil kiem rudera przemienila silil 
w!ascieiela. Nastqpito tzw. w pililkny palae. 
uspolecznienie, ezyli jego Oproez walor6w estetyez
zawlaszezenie przez pan nyeh obiekt posiada waine 
stwo. Przez dluzszy ezas zalety uzytkowe. Od ponad 
uzytkowany byl przez Gmin- pililcdziesi~ciu lat Nasielsk 

Wn~tr'Ze restauracji .,Stary mlyn" 

nCj Sp6!dzielni~. Ostatnio, co nie posiada! hotelu. Co praw
juz wi~kszoscz nas pamifilta, da, miasto nie przyciClga wie
stal przez wiele lat nieuzytko lu turystow, ale przejezdni 
wany i straszyl wypalonymi bardzo cz~sto pytajq 0 moi
oczodolami pustych okien. liwosc skorzystania z nocle

guo Wydaje silil, ze eZlilsciej wi~cenia lokalu dokonal ks. 
tez b/?dzie mozna w naszym Krzysztof Kujawa prOSZqC w 
miescie organizowac eieka modlitwie, aby B6g, ktory w 
we imprezy sportowe w hali planach swej opatrznosci da
rniejskiej oraz kilkudniowe rzy blogoslawiensr.-vem kaz
konfereneje czy szkolenia. de ludzkie dzialanie, sluzqce 
CZ€;lsc hotelowa jest wpraw dobru data i ducha czlowie
dzie jeszeze nie ~otowa, ale ka, blogoslawil wszystkim 
wszystko jest juz przygoto tym, kt6rzy b~dq korzystali z 
wane do jej ukonezenia. tyeh pomieszezen jako gos

20 maja panstwo cie oraz wspiera! swymi !a
Woiniakowie zaprosili mie- skaml gospodarzy i praeow
zkaneow miasta i gminy na nik6w plae6wki. 

uroczyste otwarcie cz~sci re Wyrazam przekonanie. ze 
stauracyjnej. Ci nie zawiedli. ..Stary mlyn" dobrze b~dzie 
Lieznie przybyli tez przyja sluzy! mlesz.karicom miasta i 
ciele i znajomi gospodarzy. gminy oraz gosciom z zew
Nie zabraklo i dzieel. Wlasci nqtrz. Przez kilka ostatnich 
dele przygotowali dla nich 10 lat nie byte w dwudziestoty
dy. Przewidziany byl pocz~ si~cznej gminie miejsca, 
stunek i dla os6b doroslych. gdzie mozna byloby zaprosic 
Catv czas przygrywa!a orkie gosci na obiad ezy nawet 
stra. skromne przyj~cie. W nowo 

Polska tradyeja nakazuje, otwartym lokalu Sq warunki. 
aby wszliJdzie tam, gdzie po aby urzqdzie tu przyj€;lde we
wstaje cos nowego nie za seine, imieninowe ezy innCj 
braklo modlitwy -prosby 0 tego lypu uroczystosc. 
blogoslawienstwo Boze. Tra
dycji stalo si~ zadose. Pos- AZ. 

Edukacyjne wyjazdy rolnikow
 
pierwszej r~ki; wysoka ich ja

kosc; promocyjne ceny;
 
przyjemnosc dokonywania
 

mozliwosciami handlu na zakup6w; oszcz/?dnose cza

gieldzie j zasadami wykupu suo Towary sprzedawane Sq
 
akcji rynku hurtowego. Na w klimatyzowanych i ogrze

rynku w Broniszaeh Sq juz wanych halaeh spelniajq

obeeni nieklorzy produeenci cyeh wszystkie wymagania
 
i kupey z terenu naszej gmi higieniezne i sanitarne. 00

ny. Zorientowali sif;l. ze od jazd z Nasielska jest stosun

chwili otwarcia tej instytucji kowo prosty. Jedziemy przez
 
do dnia dzlsiejszego rynek Nowy Owor, przejezdiamy
 
ten rozwija silill przynosi pro przez most i kierujemy si~ na
 
fity rolnikom I<orzystajqcym z Blonie. W Bloniu skr~camy w
 
uslug gieldy. Atuty gleldy to: lewo -w kierunku Warszawy.
 
szeroki wyb6r towar6w z 

dokonczenie ze str. 1 

AZ. 

Tradycyjnie w czerwcu obchodzone blildq Dni Nasielska. Inaugu
racja naslqpi w sobot~ 17.06 w holu kina Niwa podczas otwarcia 
kolejnej jui: wystawy malarskiej w Nasielsku. 

Tym razem autor wystawianych prac pochodzi z Opinogory. Jest 
uczniem IV klasy Liceum Plastycz.nego w Warszawie. Jednak ko
rzenie Jego pochodzq z ziemi nasielskiej. 

Adam Dominik Kolakowski' tak si~ nazywa mlody artys a, jest 
postaciq znanq w krlilgach malarskich. Jego obrazy byly wystawiane 
w r6Znych miastach. Obecnie ich cz~s6 znajduje siE? na wystawie w 
Biezuniu. Niedawno byly tez pokazywane w telewiz.ji. 

Wystawa b~dzie czyn na ad 18- 25.06 br. w godzinach ad 10.00
18.00. 

Natomiast w n1edziel~ 16 czervvca na placLl przy Szkole Podsta
wowel Nr 2 festyn sportowo-rozrywkowy, podczas kt6rego wystClpi 
amerykanski zesp61 rockowy two f twenty 220. kt6ry obecnie kon
certuje w Polsce. Poza tym wyst~py zespol6w nasielskich. konkursy 
izabawy, loteria fantowa z licznymi nagrodami iwiele Innych atrakcji. 

Mark 



. 
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Drodzy Paristwo, w sezonie 
wakacyjnym postanowilem za
jqC sit;l liejsz"l tematykCj niz 
symptomatyka najcz~stszych 

chor6b, mianowicie tizykotera
piq. Temal to niestety niedoce
niany a czasem fatszywie prze
eeniany w leezeniu ambulatoryj
nym. Fizykoterapia to umiejt;llne 
stosowanie bodie6w fizycznyeh 
tak aby przywr6cic sprawnq i wi
lalnq adaptaejl;l organizmLJ do 
bodic6w srodowiska zewnt;ltrz
nego (czynniki m.ln. cywilizacyj
ne) co jest warunkiem egzysten
eji kai:dego biologicznego sy
slemu. 

Zalety fizykoterapii: 
- wielowiekowe doswiadcze

nia i obserwaeje, 
- niewielkie ryzyko i brak obja

w6w Ubocznych przy wlasci
wym dozowaniu i wskazaniach, 

- aktywny udzial pacjenla w 
toku leezenia ze wzmoenieniem 
motywacji chorego, 

- szansa na odejscie od toksy
cznych lekow. 

- fizykoterapia moie opierae 
si~ na objawach ehor6b bez ko
nieeznosei ustalenia ieh dokiad
nej naukowej dlagnozy. 

Melody fizykoterapii: 
- miejscowe stosowanie eie

pia i zimna, - elektrolerapia, 
- inhalacje, 
- fototerapia, 
- masaze, 
- gimnastyka lecznicza, 
- 6wiczenia izometryczne, 
- hydro- i balneoterapia, 
- leezenie klimatyezne. 
Odpowiednio do rodzaju cho

roby i wskazari bodziec moze 
bye wywierany na caiy orga
nizm, na czt;ls6 ukladu lub miej, 
scowo. Pamililtarny przy tyOl, ie 
bodice dzialajq najczt;lsciej nie 
bezposrednio na przebieg cha
roby lecz posrednio -przez od
powiedniq reakcjlil organizmu. 

W kazdeJ fizykoterapii lekarz 
dobiera: 

-rodzaj, 
- dawkt;l, 
- intensywnosc bodica. 
zasada Kneipa: s!abe bodice 

pobudzajCj, silne bodice pora
zajq, najsil iejsze szkodzq. 

W nastlilpnyctl artyklJiach 
om6wil;l poszczegolne melody 
fizykoterapii. 

Z iyczeniami zdrowia 
Cezary Rusek 

No I stalo si~_ Nareszcie ze
sp6! z nasielskiego osrodka kul
tury zagral na koneereie razem 
ze slawami. Nie dose:, ie ze sla
waml to przed dwutysit;lcznq 
publieznosciq. Tym zesp~em 

DROPSY Z BRYLEWSKIM 

Sq oczywiscie DROPSY (Jacek 
Gawronski 'gitara, spiew, Mar
cin Kus -gitara, Leszek Gal\)ze
wski • Bas j Nikifor Mleczak 
perkusja), kt6re w maiu biezq
cego roku braly udzial w trasie 
koncertowej 2TM23 (Tymoteu
sza). 

Nasi muzycy zagrali na trzeeh 
koncertach: w Tomaszowie Lu
belskim i w Warszawie przed 
Bazylikq i na AWF-ie na Biela, 
nacho Oproez grupy 2TM23 
DROPSY wystapily u baku la
kich zespo/6w jak ARMIA i HO
UK. 

Zespo! Dropsy powsta! w rna

ju 1999 roku. Ich muzyka to mie
szan a reggae i wielu innych 
gatunk6w mLJzycznych_ 

Oczywiscie trasa z 2TM23 nie 
spadla im z nieba, opr6cz wy

slt;lp6w w Nasielsku zesp6i za
gral wiele koncert6w. na kl6ryeh 
byl bardzo dobrze przyjmowa
ny, mit;Jdzy innymi w Plorisku, 
Wyszkowie i Ciechanowie. Po
nadto Dropsy duzo 6wiczq i sta
rajq si~ wzbogacic sil;l sw6j re
pertuar 0 nowe, co waine wlas
ne, utwory. 

Na pewno nieraz uslyszymy 
te nazw~ wiec warto iCj zapamie
tac - DROPSY. Teraz z nieeier
pliwosci"l czekamy na nagranie 
piyty 
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Komisarial Policji - lei. 997, Nasielsk 691-22-07,691-23-77 
Ochotnicza Strai Pozarna· tel. 998, Nasielsk 691-22-88 
Pogotowie Ralunkowe - tel. 999, Nasielsk 693-09-99 
Pogotowle Gazowe - tel. 691-22-22 
Pogotowie Energetyczne Nasielsk . tel. 691-24-21 (po godz, 

15.00 Plorisk - tel. 662-26-45) 
Pogotowie Wodociqgowe NasieJsk - tel. 691-24-96 
Pogotowie Ratunkowe wraz z ambulalorium dyzuruje calodobo

wo w budynku Przychodni przy ul. Sportowej w Nasielsku. 

"Pomaranezowa linia" 
Telefon zaufania dla os6b z problemami alkoholowymi ezynny: 

wtorek - 16.00-20.00, sroda: 12.00-16.00, tel. 69-30-250. 

Stacja Opieki - Centrum Piel~gniarstwa Rodzinnega 
"Caritas" Dieeezji Ptocki~j 

Gabinel zabiegowy w "Starej Plebanii", ul. Zwlrki i Wigury 5 tel. 
693·14-28, czynny jest ad poniedzialku do piqlku w godz, 7.30
19.00. W soboty, niedziele i swi~ta czynny jest w gOdz. 8.00-10.00 
i 16.00-18.00 

Telekomunikacja Polska 
Rozm6wnica T.P.S.A. czynna jest w dni powszednie i w pracujqce 

soboty w godz. 7.00-21.00. W wolne soboty w godz. 8.00-14.00. W 
niedziele w gOdz. 9.00-11.00 

Paezta Polska 
Urzqd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest w dnl powszednie i w 

pracujqce soboty w godz. 8,00· t 8.00. W soboty w godz. 8.00-13.00. 
W niedziele urzqd poeztowy jest nieczynny. 

Uzupelnienie 

W informacji lIZ prac Zarzqdu" zawartej W 

nr 5(74) na str. 3 w realcji z drugiego kwiet
niowego posiedzenia Zarzqdu (12 kwietnia) 
zdanie: lIZ nowymi mozliwosciami w tej dzie
dzinie zapoznal zebranych p. Bogdan Wie
czorek" - winno bye przed kropkq uzupelnie
nie nastl;lpujqcqformUfq: ... p. Bogdan Wie
czorek - Pelnomocnik Zarzqdu ZEP SA ds. 
organizacji lokalnych przedsiGwzil;lC energe
tycznych. 

A.Z. 

INFORMACJA 

W Przychodni Rejonowej w Nasielsku w 
dniu 24.06.2000 r. (sobota) od godz. 10.00 
odbGdzie sil;l bezpJatna konsultacja urologi
czna pacjentow. 

KonsulttJje dr Franciszek Zmystowski. 
Zapraszamy. 
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Puchar i dyplo najlepszego strzelca wftilcza burmistrz Bernard Mucha 

Zakonczyly si~ rozgrywkl nasielskiej Ilgi szostek 0 Pllcllar Burrni
strza. ktore w tyrn roku odbyly si~ po raz piqty. Pierwsze f\lecze 
rozegrane by!y w 1995 roku z inicjatywy bylych pilkarzy Zbika: 
Jerzego Kulaszewskiego. Dariusza Strzeszewskiego. Waldemara 
Kordlllewskiego. Tomasza Pomaskiego. Sylwestra Ostrowskiego i 
Krzysztofa Zalewskiego. Pierwszym mistrzem zostala druzyna AS 
Sportowa. Rok p6Zniej wygrala druzyna Lotto Sport, a nast~pnie AS 
Sportowa. Kolejnym zwyci~zcq zosta!a druzyna Belfastu. W tym 
miejscu nalezy wspomniet pana Jacka Wilamowskiego. kt6ry w 
latach 80-tych prowadzil rozgrywki ligi sz6stek w Nasielsku. 

W zakonczonych rozgrywkach pierwsze rniejsce zaj!i'la druzyna 
Belfastu w sk!adzie: Wieslaw Filipowicz (kpt.), Pawe1 Wilga, Dariusz 
Zbikowski, Mariusz Zbikowski, Artur Sumik. Pawe1 Umir'iski. Arka
diusz D!utowski. Jacek Kurabiewicz. Tomasz Kurabiewicz, Marcin 
Kowalski i Robert Wilga. Drugie miejsce zaj!i'la druiyna AS Sporto
wa, a trzecie KS Kosewo. 

J. 

Zawodnicy zwyc1~skiej drui:yny 0 rzymall pi~kne torby. Na zdi~ciu: DariUSI 
Strzeszewski wrecza upomlnek Jackowl Kurabiewiczowl 

Kr61em strzelc6w zostal Pawel Wilga (Belfast), kt6ry strzelil 36 
bramek. Puchar Fair Play zdobyla druzyna AS Spor1owa. 

Rozegrano 42 macze, w kt6rych strzelono 310 bramek. 
Zarzqd Ligi Sz6stek serdecznie dzi~kuje panu Burmlstrzowl za 

ufundowanie nagr6d dla zwyci~zc6w. Podzi~kowania dla Dyrektora 
Liceum pana Zdzislawa Suwinskiego oraz dla Dyrektora Szkoly 
Pods awowej pani Agnieszki Mackiewicz za udostfilpnienie boisk 
szkolnych do rozgrywania meczy. Zarzqd dzl~kuje par'istwu Elibie
cie i Jackowi Rucinskim oraz panu Mariuszowi Kraszewskiernu za 
pomoc przy przygotowaniu festynu na zakonczenie rozgrywek. 
Serdeczne podzi~kowania dla pan6w Marka Prusinowskiego i Da
riusza Slrzeszewskiego za przeprowadzenie rozgrywek. 

Wiosna 2000 

8 olejka 
Red B lis - Lesna 
Sportowa - Lokamotive 
Kasewa - Belfast 

9 kolejka 
Sportowa - Lesna 
Red Bulls - Lokomotive 
Manhattan - Kosewa 

10 Kolejka 
Lokamotive - Lesna 
Belfast - Manhattan 
Red BUlls" Sportowa 

11 kolejka 
Sportowa - Belfast 
Red BUlls - Mannhattan 
Kosewa - Lokomotlve 

12 kolejka 
Lesna - Manhattan 
Sportowa - Kasewa 
Belfast - Lokomotlve 

13 kolejka 
Sportowa - Manhaftan 
Belfast - Lesna 
Red Bulls· Kosewo 

14 kolejka 
Lokomotive - Manhattan 
Lesna - Kosewa 
Red Bulls - Belfast 

Koncowa tabela 
Pkt Bramki 

1. Belfast 24 62-24 
2.Sponowa 24 62-33 
3. Kosewo 24 40-37 
4. Red Bulls 24 48-40 
5. Lesna 18 38-48 
6. Manhaltan 9 28-50 
7_ Lokomative 3 23-79 

Najlepsi strzelcy 
Witga Pawe1 (Belfast) 
Sadkowski Pawel (Sportowa) 
Mychlir'iski Piotr (Kosewo) 
Jalmuina MariU5z (Red Bulls) 
Zatoga Mariusz (Sportowa) 

3:4 
15:0 
4:7 

11 :2 
7:2 
1:5 

2:5 
3:0 (walkower) 
4:10 

2:2 
3:0 (va) 
4:3 

9:1 
2:2 

15:1 

5:4 
4:3 
3:4 

73 
4:0 
0:9 

Fair Play 

opkt - Sportowa 
3 pkt - Belfast 
6 pkt - Kosewo 

Lokomotive 
42 pkt - Red Bulls 
45 pkt - Lesna 

100 pkt - Manhattan 

- 36 bramek 
- 21 bramek 
- 17 bramek 
- 16 bramek 
- 15 bramek 
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Dzialania roekologiczne Gdy chcemy miec staw
 
Urzijdzenia wodno-melioracyjne 

Kilkakrotnie juz pisalismy 0 zniszczonych i zuzytych urzCj
dzeniach melioracyjnych. Tymczasem pagoda jest kaprysna 
i na zmian? jestesmy gnE;')bieni - raz przez susz~, raz przez 
nadmiar wody. Poniewaz na nOWq akcjl;l melioracyjnq nie 
moiemy obecnie liczyc, warto odtworzyc te budowle wodne, 
ktore przestaly wskutek up1ywu latlub dewastacji pelnic SWq 
roll? 

Na prosbl? mieszkaric6w wsi Popowo Borowe zostanie 
wkr6tce, bo jeszcze w czerwcu, odbudowana i przywrocona 
do dzialania przepusto-zastawka na rzece Klusowce. Zwi~
kszy to stan wody uzywanej do celow gospodarczych. Po
ziom wody b?dzie megl bye regulowany przez upowaznione
go mieszkanca wsi. Prace zostanq wykonane pod nadzorem 
Wojew6dzkiego ZarzCjdu Melioracji i Urzqdzen WodnychOd
dzial w Nowym Dworze Maz. 

Likwidacja dZikiego wysypiska 

Do Urz~du Miejskiego wpjyn~la prosba 0 pilnq interwencj~ 
w sprawie likwidacji nielegalnego wysypiska smieci zlokali
zowanego na gruntach wsi Andzin w wyTObiskach po piasku 
i zwirze. Bylo to jedno z najwililkszych w naszej gminie dzikich 
wysypisk (100 m x 35 m). Przywozono tutaj tzw. smieci 
bytowe, gruz, i.elastwo, odpady pouboJowe. Byly tei smieci 
z pobliskiego cmentarza. Wok61 truwaly papiery i folia. Do
znania wzrokowe wzbogacone byly doznaniami w?chowymi 
z rozkladajCjcych si~ odpadow roslinnych I zwierz~cych. 

W odpowiedzi na prosb(i! os6b zainteresowanych wysypi
sko nie tylko zlikwidowano, ale i zrekultywowano. Dodatkowo 
przy drogach dojazdowych do wyrobisk ustawiono tablice z 
napisem: "Wyrzucanie smieci surowo wzbronione". 

Urzqd Miejski wykonalte prace na wlasny koszl. Nast~pne 
tego typu dzialania na tym i innych terenach b~dq wykonywa
ne na koszt tych, kt6rzy wywoi~ smieci w miejsca, kt6re nie 
Sq do tego przygotowane. Ustalenie tych osob jest mozliwe. 
Pami?tac tei nalezy, ze obowiqzuje ucllwala nr XXXIII Rady 
Miejskiej z 1997 r. w sprawie utrzymania czystosci i porzCjdku 
na terenie miasta i gminy. 

AZ. 

Maku uprawiac Die wolDo!!!
 
Sprawa uprawy maku regulo znaczono w naszym wojewo

wana jest aklami prawnymi naj dztwie 150 t)a grunt6w. Mak b~
wyiszej rangi -uslawami. dzie uprawiany tylko w trzech 
Swiadczy 10 0 wadze proble powiatach: ploekim (60 ha, go
mow, jakie w ten sposob Sq roz styniflskim 80 ha I soehaeze
wiClzywane. Rozpowszechnio wskim 10 hal. Swoistego rodza
ne w lalach ubieglych uprawy ju zaglli!biem makowym stanie 
maku musialy zostac ograniclO sit;,l gmina Sanniki (pow. ploeki). 
ne, poniewai sloma makowa Tam mak b{ldzie uprawiany na 
slala si~ podslawowym produ obszarze 50 ha. 
ktem do niekontrolowanego wy W pozostalych powiataeh wo
twarzania narkotyk6w. Slqd lei jew6dztwa mazowieckiego (a 
warunki dotyczqce uprawy ma wi$c i u nas) obowii1.zujeZAKAZ 
ku znalazly si~ w uslawie a prze UPRAWY MAKU I KONOPI. 
ciwdzialaniu narkomanii (Dz.U. W okresie wegetacji tych roslin 
nr 75 poz. 468, 1997 r.). b$di1. przeprowadzane kontrole i 

W oparciu 0 IE;! g!6wnie usta w wypadku znalezienia takieh 
wft Wojewoda Mazowiecki wy. upraw Prezydent Miasta, Bur· 
dal rozporzqdzenie, w kl6rym mistrz, Wajt wydaje nakaz znisz
okreslil, gdzie i na jakiej powie czenia tyeh upraw przez zaoranie 
rzchni w roku 2000. moze bye ta lub przekopanie gruntu na koszt 
roslina uprawiana (mak nisko prowadzqcego uprawfil· 
morfinowy). Pod upraw~ prze- Ook. 

W ostatnich latael' zwi~ksza podjr;eiem deeyzji 0 kopaniu 
sift ilose niewielkich zbiornikow slawu wario jednak zasiE;lgnqe w 
wodnych. Sa to tzw. oczka wod tej sprawie inforrnacji I'll Urzf;
ne zwane dawniej bajorkami, dzie Gminy. W Nasielsku tymi 
sadzawkami lub stawami. Nie sprawami zajmuje sil';1 pan An
kt6rzy widzCl I'll tym przejaw mo drzej Lasockl i on to wlasnle za 
dy i snobizmu. Jeieli nawet tak posredr ictwem samorzqdowej 
jest, to nie jest to zjawisko hega gazetki przekazuje podstawowe 
tywne. Co wi{lcej, warte jest na wiadomosci w tel sprawie. 
sladowania. W lataeh minionych Jeieli cheemy wykopac slaw 
wlasne stawy posiadalo wlelu lub nawe kilka stawow na wlas
rolnik6w. W kazdym zas parku nym gruncie i nie korzystamy 
dworskim byte icll po kilka. Pel przy tym z wed powierzchnio
nily r6inCl role. Na plan pierwszy wych. 0 ie musimy uzyskiwat 
wysuwala siliJ ieh funkcja estety zadnych pozwolen na ich zalo
cz a. Dzisiaj tei. ona najcz$sciej zenie. Pod warunkiem jednak. 
decyduje 0 budowie zbiornika. i.e staw taki nie b~dzie mial ani 
Ma on zazwyezaj wymyslny doplyv,,6w, ani odplyvv6w. W in
ksztalt, ozdobne rosliny i rybki. nym zas wypadku przed rozpo

Powstajq jednak i inne stawy, cz~ciem budowy nalezy wystq
bardziej podobne do dawnych pic do Starostwa (powiatu) 0 
wiejskieh sadzawek. Sq duio uzyskanie pozwolenia wodno
wi~ksze i obok funkeji Upifilksza prawnego na korzystanie z w6d. 
jqeych majq tei. znaczenie go Chodzi tu 0 tzw. wody p/ynq
spodareze. Najez{lscieJ I'll tym ceo A tymi wodami zgodnie z 
wypadku myslimy 0 rybaeh. Wy ustawq Sq wady powierzehnia
daje si~ jednak, ze wazn'ejsza we 0 przeplywe stalym lub okre
jest idl rala regulatora stosun· sowym, jak np. rzeki, potoki ka
k6w wodnyeh w bezposrednim naly, irodla. Niekiedy kopiemy 
sqsiedzlwie. W okresie wiosen· staw w miejscu, gdzie wyp ywa 
nym zbierajq z pol nadmiar wo irade1ko, a to jest juz woda ply
dy, nalomiast w czasie suszy nqca i mozemy si!;' spotkac z 
przekazujq wilgoc roslinom w przykrymi konsekwencjami tego 
najbliiszej okolicy. Dlatego war stanu rzeczy. Podobna sytuacja 
to powroeie do tego, eo robili wysl$puje wtedy, gdy chcemy 
nasi przodkowie i budowac no· budowac staw na w1asnym 
we zbiorniki wodne. Aby jednak gruneie. ale jest on zlokalizowa
nie popelnie blliJd6w warto sko ny na rozlewisku wody plynCjcej. 
rzystae z pomocy fachowe6w. Budowanie stawu w pobllzu rze
W obeenej informacji przekazu ki, ale nie na jej rozlewisku jest 
jemy naszym ezytelnikom aspe· nawet wskazane. Nie naruszy
kty prawne dotyezqce ego ro my wtedy przepisow, bo chociai 
dzaJu przedsi~wzi~e. woda b~dzie z rzeki przesiqkala 

Zagadnienia zwiqzane z bu do stawu, to wedlug prawa nie 
dowCj zbiornik6w wodnych regu jest to woda p/ynqca powierzch
lujq w zasadzie dwie ustawy: niowa. Akwen nasz b~dzie zas 
"Prawo wodne" i ,,0 rybactwie slale zasilany woda i nie b~dzie 
srodlqdowym". Szczeg6/owa grozilo nam )ego wyschnifilcie. 
ieh znajomosc n'e b~dzie nam 
najcz~sciej pOirzebna. Przed AZ. 

Niebezpieczenstwo
 
Drzewa rasnqce na naszych nie przycinane galf;:lzie wyrasta

ulieach muszq bye piel{lgnowa jq ponad te slupy. Przewody ele
ne. Slwierdzenie to nie budzi ni klryczne ginq wsr6d g~stwiny 

czyich sprzeciw6w. Sam spo gal~zi i liSci. Jest to bardzQ nie
s6b ich przycinania wywoluje bezpieczne. Suche drewno jest 
jui pewne kontrowersje. Wai:ne zlym przewodnikiern elektrycz
jest jednak to, ie po latach za nosei, ale inaczej jest, gdy jest 
niedbari zaez~to na nowo lor ono mokre. Dochodzi wtedy do 
mowac korony drzew. Erekty Sq tzw. zwart. Mnozq sifi) awarie. 
jui. widoczne. Prace wykonywa Moze bye to r6wniez niebezpie
no wczesnq wiosnq, praee te czne dla ludzi chowajqcych si~ 

kontynuowane Sq lei. obecnie. w czasie deszczu pod drzewa
Wszystkich zaniedban nie uda mi. W ubieglym roku zaklad 
si~ usunClC od razu. energetyczny przycinal na nie

Jesl jednak pewien problem. kl6rych ulieach wyrastajqce po
Na wii?kszosci ulicach Iinia na nad miar~ ga1lilzie. Warto byloby 
sadzer'! drzew pokrywa si~ z li akcj~ t~ powt6rzyc. 
nia, posadowienia slup6w sieci 
elektrycznej. Efek jest taki, ze el. 



KOMUNlKAT Nr 1 
Powiatowego Inspektora
 

Sanitarnego
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim 

dzialajqC na podstawie art. 4 usl 1 i art. 16 usl 2 ustawy z dnia 
14.02.1985 r. 0 Inspekcji Sani arnej (jednolity tekst Oz.U. Nr 90 z 
1998 r. poz. 575 z p6iniejszymi zmianami) oraz w oparciu 0 wyniki 
przeprowadzon~ch w 2000 roku badari wod Dowierzchniowych in
formuje, ze Jakosc wody odpowlada wymaganiom dla wad do kClpieli 
(Rozporz<ldzenie Minislra Ochrony Srodowiska, Zasob6w Natural
nych i Lesnictwa z dnia 5.11.1991. r. Dz.U. Nr 116, poz. 503) w 
nast~puJCjcych ka,pleilskach zorganlzowanych I wodach zwyczajo· 
wo wykorzystywanych do ki1pieli: 

1. Rzeka Narew -Nowy Ow6r Mazowiecki - Ki1pielisko przy Wod
nym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. 

2. Rzeka Narew - Nowy Ow6r Mazowiecki ul. Mieszka I - Osrodek 
"PLAZA". 

3. Rzeka Wkra - Pomied",owek - Kqpielisko Berenclzna. 
4. Rzeka Wkra -Borkowo - I(qpielisko przy moscie drogowym. 
5. Jezloro Dolna - Kazun Bielany. 
Badania jakoscl wody wWW. kClpieliskacll b~dq kon ynuowane w 

sezonle letnim, w przypadku pogorszenia jakosci wody kEjpielisko 
moze bye wylqczone z uiytkowania. 

Powialowy lnspektor SaniTarny 
w Powiecie Nowy Ow6r Mazowiecki 

lek. med. Kazimierz Bartnik 

"CHRCYNNO"
 
PublikujqC na lamach "Zycia Nasielska" cykl artykulow na lemal 

WOJskowego Kompleksu Nasielsk po zlikwidowanej Jednostce WOl
skoWCl w Chrcynnle, pragn~ przedstawic kolejne poczynione kro
ki" zmierzajCjce do pr-zejlilcia mienia powojskowego n3 rzecz dminy 
Na~IE.;lsk. W chwili obecnej z pelnq satyslakcjq mog~ zakomunlko
wac Iz prace geodezyjne zwi'lzane z rozgraniczeniem terenu zabu
dowanego od Terenu zalesi?nego. zostaly zakor'1czone pe nym su
kcesem. Ten etap stano":,,ll podstawr; do unormowania sytuacji 
prawne) obleklu, oraz umozliwlJ podjli!cie dalszyd'l czynnosci formal
no·prawnych. Bylo to zadanie nielypowe i bardzo trudne do wyko
nanla ze wzgllildu ,na szczegolny charakter oblektu, starq, nlepeJna 
dokumentaC)~ WOlskowCj, oraz fakt usytuowania bUdowli w central
nej c,lf~sci obszaru lesnego naleiacego do Nadlesnictwa Plonsk. Po 
d1ug1ch I zmudnych pertraktaCjach ostatecz.ny protok61 przyj(lCla 
przeblegu akt~alnych granic podpisall: Pan Bernard Dariusz Mucha 
Burmlstr2 Naslelska, Pan Janusz Zaczek Nadlesniczy (i\iadlesnic
two PJonsk) Pan kpt. Jerzy Turek Klerow lk GruDY Likwldacyjnej 
oral Szef Oddzialu Nieruchomosci i Zakwaterowania Wojska SIO: 
lecznego Zar2Cjdu Infras,truktury. Dose skomplikowanej operacji 
wykonanla prac geodezYJnych podl'll Sl~ Pan Jerzy Lewandowski 
Geodel? Uprawn.iony, kl6ry wywi'lzal si~ z p?wierzonego zadania 
w sposob OWOCU)ClCY wzorCOWq mapa do celow pra.wnych. Nawiq
zUj<lc do tr~dycJi I hlslorii Gmlny. Nasielsk. jako Petnomocnik Gminy 
ds. prZejlilCla I zagospodarowanla WOjskowego Kompleksu Nasielsk 
,eslem przekonany ii. ten militarny obiekl b~dZle w dalszym ciqgu 
sluzyl w ,s~osob cywilny dla ogolnego dobra Gmlny Nasielsk i jej 
mleszkancow. 

Kl. 
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WYKAZ
 
zabudowanej nieruchomosci
 
przeznaczonej do sprzedazy
 

w drodze przetargu
 
nieograniczonego
 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomoscia
mi (Dz.U. Nr 115, paz. 741 z p6iniejszymi zmiana
mi) oraz Uchwaly nr 30/2000 Zarzqdu Miejskiego 
w Nasielsku z dnia 31 maja 2000 roku ZarzCld 
Miejski w Nasielsku podaje do pUblicznej wia· 
domosci wykaz zabudowanej nieruchomosci 
potozonej w miescie Nasielsku przy ulicy Kilin
skiego przeznaczonej do sprzedazy w drodze 
przetargu nieograniczonego. 

Przedmiotem przetargu jest nleruchomosc polozona W 

miescie Nasielsku przy ulicy Kllinskiego, oznaczona W ewi
dencji grunt6w numerem 1380/1 0 powierzchni 106 m2

, za
budowana budynkiem pawilonu handlowo-uslugowego 0 po
wierzchni uzytkowej 43,25 m2

. Cena wywolawcza zabudowa
nej nieruehomosci wynosi 34.800,00 zlotych. 

W/w nieruchomosc: 
- uregulowana jest w ksil;:dze wieczystej KW 200045, 
- zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 

miasta Nasielska polozona jest na terenach: adaptacja i 
uzupelnienie zabudowy malomiasteczkowej z uslugami w 
pierzei zabudowy. 

Lokalizacja bardzo korzystna. w centralnej strefie miasta, 
w sCjsiedztwie innych lokali uslugowo-handlowych co stwarza 
korzystne warunki do prowadzenla dziatalnosei w tym zakre
sie. 

Cena sprzedazy zabudowanej nieruchomosci jest cenCi 
uzyskanq w przetargu. 

Ogloszenie 0 przetargu nastqpi po up!ywle 21 dni od dnia 
ogloszenia w prasie. 

OGlOSZENIE 
o przetargu 

Zgodnie z Uchwalq Nr XI/1 02/99 Rady Miejskiej w Nasiel
sku z dnia 21 grudnia 1999 roku, na podstawie przepis6w 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nierucho
mosciami (Oz.U. Nr 115, poz. 741 z pMniejszymi zmianami) 
oraz rozporzCjdzenia Rady Ministr6w z dnia 13 stycznia i 998 
roku w sprawie okreslenia szczeg610wych zasad i trybu prze
prowadzania przetargow na zbycie nieruchomosci stanowiq
cych wlasnosc Skarbu Panstwa lub wlasnosc gminy (Oz.U. 
Nr 9. paz. 30) Zarzqd Miejski w Nasielsku oglasza, ze w 
dniu 26 czerwca 2000 roku 0 godz. 9.00, w sali nr 13 
Urz~du Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Kiliriskiego 
odb~dzie si~ przetarg ustny nieograniczony na sprzedai: 
nieruchomosci stanowi'lcych wlasnosc gminy Nasielsk, 
polazonych w miescie Nasielsku przy uliey Warsza
wskiej: 

1. Dzialka nr 1394/2 0 powierzchni 1739 m 2 za cenl;: 
wywolawClel 34.780,00 zlotych 

- wadium w wysokosci - 3.480,00 zlotych 
- postqpienie - 350,00 zlotych 
2. Dzialka nr 1394/3 0 powierzchnl 1149 m 2 za cen!? 

wywoJawczq 22.980,00 zlotych 
- wadium w wysokosci - 2.300,00 zlotych 
- post2jpienie - 230.00 zlotych 
3. Dzialka nr 1394/4 0 powlerzchnl 1149 m 2 za cene 

wywolawczq 22.980,00 zlotych 
- wadium w wysokosci - 2.300,00 zlotych 
- PostClpienie - 230,00 z!otych 
4. Dzialka nr 1394/5 0 powierzchnl 1150 m 2 za cem; 

wywolawczq 23.000,00 zlotych 
- wadium w wysokosci - 2.300,00 zlotych 
- postqpienie - 230,00 zlotych 
5. Dzialka nr 1394/6 0 powierzchni 1152 m 2 za cenl;: 

wywolawGz2123.040,OO zlotych 
- wadium w wysakosci - 2.310,00 zlotych 
- PostClpienie - 231 ,00 z!otych 
6. Dzialka nr 1394/7 0 powlerzchni 1154 m 2 za cene 

wywolawczC\ 23.080,00 zlotych 
- wadium w wysokosci ·2.310,00 zlotyeh 
- PostClpienle - 231,00 zlotych 
7. Ozialka nr 1394/8 0 powierzchni 1157 m 2 za cenl;l 

wywolawczq 23.140,00 zlotych 
- wadium w wysokosci - 2.320,00 zlotych 
- postqpienie - 232,00 zlotych 
8. Dzialka nr 1394/9 0 powierzchni 1157 m2 za cene 

wywolawczq 23.1 40,00 zlatych 
- wadlum w wysokoSCI - 2.320,00 zlotych 
- post"lpienie - 232,00 zlotych 
Przedmiolowe nieruchomosci uregulowane Sq W ksi~dze 

wieczystej KW 26022. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego rniasta 

Nasielska w/w nieruchomosci, polozone Sel na terenie przezna
czonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

Na nieruchomosci oznaczonej jako dzialka nr 1394/2 
przebiega linia energetyczna sredniego napiecia. 

Na wszystkich nieruchomosciach slanowi2jcych przedmiot 
przetargu przebiega wodoeiqg. 

W przetargu mogq wziqc udzial osoby fizyczne iprawne, jeieli 
wpiacCl wadium do kasy Urzedu Miejskiego w Nasielsku, 
najp6iniej do dnia 21 czerwca 2000 roku do godz. 15.00. 

Dow6d wplaty nalezy okazac komisji przetargowej. 
Wadium wptacone przez uczestnika kt6ry przetarg wygral 

zalicza sil;! na poezet ceny nabycia. Pozostalym osobom 
wadium zostanie zwrocone w ciqgu 3 dni ad dnia rozstrzyg· 
ni~cia przetargu przez ZarzCjd Miejski. Urztjd Miejski w Na
sielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawia
dami osob~ ustalonCj jako nabywc~ a miejscu i terminie 
zawarcia umowy notarialnej. 

Termin uiszczenia ceny sprzedazy pomniejszony 0 wpla
cone wadium uplywa najpMniej na dzien przed podpisaniem 
aktu notarialnego. 

Zarzqd Miejski maze odstctpi6 od zawarcia umowy, a wa
dium nie podlega zwrotowi jeieli osoba ustalona Jako nabyw
ca nieruchornosci nie stawi si~ bez usprawiedliwienia w miej
scu i terillinie podanym w zawiadomieniu. 

Uczestnik przetargu ole zaskarzyc czynnosci zwiqzane 
z przeprowadzniem przetargu do Zarzqdu MieIskiego. Skar
ge wnosi si~ na pismie, w terrninie 7 dni ad dnia ogloszenia 
wyniku przetargu ustnego. 

Szczeg6lowe informacje mozna uzyskac w Wydziale Rol
nictwa i Gospodarki Gruntami Urzedu Miejskiego w Nasielsku 
pok6j nr 6 lub pod numerem telefonu (0-23) 69-12-664, 69
12-574 wew. 26 w godz. 9.00-15.00. 

Przewodniczqcy Zarzqdu 
mgr inz. Bernard Dariusz Mucha 
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OGlOSZENIE DROBNE 
Budynek mieszkalny do wynajf;icia w Nasielsku przy ulicy DOIbro

wskiego 4 na dzialalnose gospodarczq. 
Tel. 0604 207884 (po godz. 20.00 - 69141 25). 

Brytxisko
 
Firma
 

Finansowa :19- I .,,' .......~: ....;.;<... ·}ox·;-.-.. ·~·~. 
, 

~~,',' .~~. -::-.~ ::1' •..-:.}.....
 U Z I e a "..<::,•., ..<•.•..•. ,~•••..•.•..,.,'... '.' ..•• " '.' .··~,''",•. ·>"'x'W'·d 
POiYCZEK W DOMU KL ENTA 
.. gotowko wciqgu 48 godzin r dogodny system splat 
i' bez iyrantow tel. 0-604 679 977 

(0-23) 691 28 51 
(0-23) 691 22 82 

~ MATERIA1Y 
BU WLAN 

CEMENT. WAPNO.PUSTAKI 
CEGI:.A KLI N KI EROWA 

STVROPIAN. STVROSUPREMA 
WEI:.NA MINERALMA. PAPA 

OTWORV I OSCI EZN ICE 

NAWOZY SZTUCZNE
 

Nasielsk, uLNowa Wid 27, tel. 691 2892 

KRZvz6wKA NR 6/2000 
A 

Znaczenie hase/: 
POZIOMO: A - np...dobrej nadziei"; B -IOIczy dwa elementy; C  B 

pomaga w chorobie; 0 - rodzaj paine) broni mysliwskiej; E . do 
koszenia trawy II ma go kogut; F . jest niq telewizor lub ksiqzka; G C- robi go pszczola z kwiatka na kwialek II barwny u pawia; H - kamien 
p61szlachelny II gatunek malpy; I - sluzy do przewozenia zwlok; J 
stawiasz na nim swego idola; K - pora dnia If 365 dni; L - maluch, D 
berbec II raj 1/ owad lub marka polskiego skutera; l - miasto nad 
Regq (woj. pomorskie) /I jest nim bardzo zdrowy cZlowiek; M  E
dziedzina nauki zajmujOlca si~ Iizycznq slronq materii II uwiCjd; N 
np. 90 II uluda, zjawa. 

PIONOWO: 1 - jestes nim (narodowosc) II - np. narodowy  F 
ludnosci; 2 . rzeka graniczna na zachodzie Polski II bandzior, zb6j; 
3 . p6lkole, zakr'ilt /I halas, gwar; 4 - mysl przewodnia II S olica G 
Wloch; 5 - stadium rozwoju owad6w II obszar, zorza; 6 - wrzask II 
ubylek czegos; 7 - jeden ze zmysl6w II zwierzchnik w z.akonie; 8  H
statek Noego II lokum dla aresztanta; 9 - z niego ziarno zboia II np. 
. ortopedyczna do butow; 10 - nasza planeta II podswietlony szyld 
reklamowy; 11 . moze bye spiry1usowy lub winny II gaz szlachetny; I 
12 - kobieta naukowiec /I przez nie widzisz; 13 - lampka zagrodowa 
II orzeczenie sOldowe, kara; 14 - nasz kontynent II jeszcze nie wies; J 
15 . mogOl bye klejnoty, zloto . ale Tw6j najwi'ilkszy 10 zdrowie; II 
polecenie, rozkaz. K 

W rozwiqzaniu krzyi6wki prosimy podae haslo wypisane z. kratek 
ponumerowanych w prawym dotnym rogu - senlencja lacinska L 
Cycerona' do dnia 8.07.2000. . 

Rozwlqzaniem krzyzowki z nru 5/2000 "Zycia Nasielska" byla l 
senlencja lacinska "utile dulci miscere" - Iqczyc przyjernne z pozy
tecznym. Nagrodl;! niespodziankl;! wylosowal pan Longin Rucinski z MNa,sielska. 

Serdecznie gratulujemy. 
N 
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Pilka nozna
 

Powoli dobiega konca walka 0 punkty w IV lidze, w kt6rej wyst!,!
pujq pilkarze nasielskiego ..Zbika". Juz od pewnego czasu nasi 
pilkarze mieli zapewniony byt. Nie grozil 1m spadek, ani tez w tym 
roku nie mogli myslec a awansie do IlIligi. stqd tei ich ostatnie wyniki 
byly r6ine. Po dobrym meezu np. z Piasecznem 1:0, by! mecz 
slabszy w Ostrolf,lce przegrany 1:3, oraz z PogoniqIWichrem w 
Nasielsku przegranym 0:1. Potem mow dobry mecz z rezerwami 
Stornilu 1:0. 

Nie udal si~ tei awans. do dalszej rundy Pucharu Polski na 
szczeblu wojew6dzkirn. W Zurorninie nasi pi/karze przegrali 1:3. 

Podsumowanie calego sezonu i koncowCj tabel~ podarny w na
stepnym numerze. 

Tenis stolowy 
W maju w Ciechanowie odbyly sif,l mistrzostwa Polski w tenisie 

stolowym w kategorii iuniorow. w kt6rych wystartowali r6wnlez Na
sielszezanie Klaudia Szadkowska i I<rzysztof Stamirowski (pisalis· 
my 0 tym w poprzednim numerze). Mi!o nam poinformowac. ze 
obydwoje zdobyli na tych mistrzostwach brqzowe medale. Klaudia 
w 9rz e deblowej, a Krzysztof w lurnieju drui-ynowym, akcentujqC tym 
samym swojq przynaleinosc do czol6wki krajowej. 

Obydwoje wystClpiq r6wniez w Mif,ldzynarodowycll Mistrzostwach 
Polski, kt6re odbl;ldCl sie w czerwcu w Cetnlewie. 

Rlitl} Sportowg ..Sparta·· 
nlajlti 1rok 

Z okazji pierwszej rocznicy cze mocowali siE;} na r~kf,l. Wy
powstania klubu sportowego stClpily nasielskie zespoly muzy

"Sparta" na placu przy SzkoJe czne SECOND i PLY BACK, 
Podstawowej Nr 2 w Nasielsku oraz zamiejscowy DE MOBIL. 
odby! sif,l festyn sportowo-rekre Imprez~ prowadzi! Wojtek Glil
acyjny. polqczony jednoczesnie sicki z Clechanowa, dajctc przy 
z Dnlem Dziecka tym koncert piosenki biesiadneJ. 

W programie festynu bylo du W meczu pilki noinej pam iE;}
zo konkurs6w i zabaw dla dzieci dzy Zarzqdem Sparly a Urze
i m!odziezy. Odbyvvaly si~ me dem Miasta i Gmlny padl remis 
cze pilkl slatkoweJ i noi-nej. Sila- 3:3, a najskuteczniejszym za

wodnikiem meczu by! burmis rz Zbigniewa Dzikonia. Ciekawy 
Bernard Mucha, zdobywca pokaz dali motocyklisci jeidzqc 
dw6ch bramek. W meezach swymi rumakami posr6d ludzmi. 

siatk6wkl mislrzowie amator
skiej ligi pi!ki slatkowej pokonali 
junior6w Sparty 2:0 i juniorki 

Spar1y 2: 1. NaJsilnieJszym na re
k~ okazal si~ Pawel K~pczyri
ski, kt6ry we finale pokona! 

Na feslynie nle zabraklo Pana 
Jacka z kolorowymi namiotami i 
smacznym piwem. 

Na zakor'1czenie jak to zwykle 
bywa "zabawa raneezna" do 
p6Znei noey. 
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