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Rok 2000 obfituje w "okrqgle" szej gminy niewqtpliwie najwaz' 
rocznice wai.nych wydarzen. niejszq takq rocznicq byia 80. 

Z przebiegiem wydarzeri w dnlach 14-17 sierpnia 1920 r. zapoznal zebra
nych ks, prof. Michal Grzybowski 

Prawie codziennie prasa, radio i rocznica bitwy nad Wkrq, zwana 
telewizja informuj"l. nas oobcho cz~sto przez historyk6w bitwq 0 
dzonych w r6Znych miejscach 
uroczystosciach rocznicowych. 
Dla naszego powiatu i dla na- dokonczenie na str. 5 

Szanowni Czytelnicy!
 
Przepraszamy Was :za nie statutowych jednostek gmi

op6i.nienie wrzesniowego Zy ny. 
CIa, ale wyniklo to nie z naszej Mamy nadziej~, ie wkr6tce 
winy. Istniala nawet obawa, i.e sytuacja finansowa moie siE; 
gazeta moze si~ w og61e nie poprawi i pozostanlemy Jeszcze 
ukazac. poniewaZ brak jest w z Wami. Bye moze. JUi. teraz 
budi.ecie miejskim pieni~dzy. cllcemy poinformowac, i.e nie

Nie wynika to z niech~cj wy bawem b~dziemy musieli pod· 
dawania przez SamorzCjd Zycia mesc cen~ naszej gazety. za co 
Nasielska. tylko tegoroczny bu' przepraszamy. 
di.et gminy jest tak zanizony, i.e 
brakuje pieni~dzy na utrzyma- Redakcja 

Z ostatnie; chwm!!! 

Zloto dla enaty Mauer
 
W sierpniowym nu

merze "Zycia Nasiel
ska" napisalismy: "Po
zostal juz tylko miesi<tc 
do olimpiady w Sydney. 
B~dzie tam startowala 
nasza rodaczka Rena
ta Mauer. eztery lata 
temu dostarczyla nam 
wielu radosnych prze· 
i.ye. Wierzymy. ie IN 

roku obecnym powt6
rzy sW6j sukces". Roz
mawiajqc w lipcu z 
przedstawicielailli re
dakcji zapewnila nas, 
ze zrobila wszystko, 
aby zloty medal 
przywieiG tabe z Au
stralil. My zas zapew
ni)ismy, ie czytelnicy 
"Zycia Nasielska" bl;!
dq lrzymae kciuki za jej 
sukces j podobnie, jak 
bylo to ezlery lata te
mu, powitajq j(j na lot
nisku w Warszawie. 
Renata nie zawiodla 
swoich sympatyk6w. 
20 wrzesnia 2000 r. na 
olimpiadzie w Sydney 
zdobyla zloty medal w 
strzelaniu z karabinka 
sportowego standard 
(w trzech postawach). 

Gratulujemy!!! 
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W sierpniu Zarz<jd Miejski ob
radowal czterokrOlnie. Pierwsze 
posiedzenie odbylo si~ 4 sierp
nia. Na jego poczqtku debato
wano nad terminem i warunkami 
ponownego przetargu na sprze
daz dzialek budowlanych przy 
ul. Warszawskiej. Ustalono, ie 
odb~dzie siliJ on 25 wrzesni . 
Cena wywoawcza pozostanie 
bez zmian (20 zl za metr kwa
dralowy). Poslanowiono lepiej 
zapromowac ten eren ukazojqc 
jego atrakcyjnose w perspekty
wie przyszlych plan6w inwesty
cyjnych. 

Kontynuujqc tematyk prze
targowq Zarzqd zapoznal si~ z 
wynikami przetargu, w wyniku 
kt6rego sprzedano nlerucho
mose zabudowanq przy ulicy Ki
Iinskiego. Uzyskana w tym prze
targu kwota wynosi 79.000 zl. 

W kolejnym punkcie rozp~try
wano prosb~ firmy Techno-Zwir 
o zmian~ przeznaczenla grun
tow w obr~ble wsi Paulinowo z 
rolnych na eksploalacyjne (wy
dobycie kruszywa naluralnego 
zWlru). Przybyly na posiedzenie 
przedstawiciel przedsi~biorslwa 
mowil 0 dotychczasowej wspot
pracy z r6i:.nymi instyluCjam: 
gminnymi. Zapewnial 0 ch/ilci 
wspierania gminnych inicjalY':'" 
Zarzqd zapoznal si~ tez z oplniq 
Komisjl Infraslruktury w przed
miotowej sprawie. Zwr6cono w 
nlel uwag~ na niedogodnoscI 
dla mieszkanc6w wynikajqce z 
dzialalnosci firmy (przeJazdy 01
brzymich samochod6w, prze
myslowa skala wydobycia, spo
sob eksploatacji). Ustalono, ze 
negoCJaCJe w sprawie przekwali
fikowania grunt6w zostanq pod
jli!le doplero wtedy, gdy firma 
wykona wszystkie zalecenia 
uj~te w protokole pokontrolnym 
Wydzialu Ochrony Srodowiska 
Mazowieckiego Urz~du Woje
w6dzkiego w Warszawie z dnia 
171i ea 2000 r. 

dalszej ez~sci Zarzqd roz
pa rzyl ofert(l pana Rafala Jare
my (kompleks po bylym Mera
Zemie), w kt6rej proponuje wy
najE;!cie G inie 2/3 biurowca na 
20 lat z prawem pierwokupu w 
zamian za zawieszenie poboru 
podatku od nieruchomosci za 
ten okres wynajmu. Zarzqd nie 
podjql decyzji w tej sprawie. Ist
nieje jednak moiliwose nego
ejacji w terminie pMniejszym. 

Do Zarzqdu wplyn~y dwa po
dania 0 umorzenie podatku od 
nieruchomosci za I p6irocze bie
lCjcego roku. Sp61dzielni Kolek 
Ralniczych przesuniE;!to ermin 
platnosei tego podatku do 
30.08. (ze wzgl~du na 
op6inione zniwaj, a decyzja w 
sprawie prosby lOKiM zapad

nle po przedstawieniu przez tf; 
firm~ biezCjcego stanu flnanso
wego. 

Prosba mieszkanki Nasielska 
o slaly zasilek zostala skierowa
na do Centrum Pomocy Spole
cznej z prosbq 0 zbadanie sytu
acji w jakiej znajduje Sl~ zain
teresowana. Do Komisji Miesz
ka iowej zos ala skierowana 
prosba mleszkanki asielska 0 
pr'zydzial mieszkania. 

Mieszkaniec ul. Mlynarskiej 
zaproponowal wsp61ne z Urz~
dem zorganizowanie I wykorzy
stanie largowiska. Zarzqd przy
gotowal JUz na najbliiszCj sesj~ 
pro/'ekl uchwaly w sprawie zmia
ny okallzaCJi targowiska i w wy
padku jej podj~eia propozycja 
zainleresowanego stanie sili! 
nieaklualna. 

W koncowej cz~sci posiedze
nia zebrani wspolnie z dyrekto
rem ZGKiM omawiali spraw~ 
ogrzewania bloku przy ul. Ele
ktronowej. Przewiduje si~ w po
wyzszym lemacie spolkanle z 
mieszkancaml blaku. 

Drugie w lym miesiqcu posie
dzenle Zarzqdu Miejskiego od
bylo si/il 16 sierpnia. Na jego 
poczqlku on owiono przygoto
wania do uroczyslosci odsloni~
cra pomnika w Borkowie. Odb~
dzie si~ ona w dniu dzisiejszym. 
Czlonkowie lego gremium uwa
zaj'q, ze w przyszJosci teren wo
ko pomnika naleiy ogrodzlc. 

Dalsza cz~sc obrad poswi~
eona byla rozpatrzeniu pismo ja
kie mleszkancy skierowall do 
Zarzqdu. 

Mleszkaney ul. Warszawskiej 
wnioskowali 0 wykonanie cllod
nika od Telmetu do staCJi benzy
nowej. Burmistrz poinfor owal 
Zarzqd, ze dolozy wszelkicll 
staran, aby taki chodnik (600
700 m) byl przy udziale Grniny 
zbudcwany do konca roku. Uh
ca Warszawska jest drogq woje
w6dzkq I Slqd deklaracja samo
rzqdu 0 udziale w inwestycji mo
ie bye waikim argumentem dla 
Zarzqdu Drog Wojew6dzkich, 
aby podjq¢ to zadanie. 

Wlasciciel nieruchomosci po 
Bamecie zlozyl propozycj~ wy
najmu pomieszczeri biurowych 
w biurowcu przy ul. Eleklrono
wej. WladnCj do podj~cia decyzji 
w lej sprawie jest Rada MieJska 
i je] ta propozycja zostanie 
przedstawiona. 

Sp6ldzielnia Inwalid6w Tel
met poinformowala Zarzqd, i.e 
zamierza rozszerzyc zakres 
swej dzialalnosci. W ehwili obe
cnej trwajq rozmovvy na temal 
odbioru I utylizaeji odpad6w, ja· 

kie mogq powstac w cyklu pro
dukcyjnym. Zarzqd przyjql t/il in
formacj~ do wiaoomosci. Przy
chyfnie odnosi si~ do wprowa
dzania /lowej produkcji pod wa
runkiem. ze nie b/ildzie szkodh
wa dla srodowiska. 

Rozpatrzono prosb~ osoby 
dz'eriawiCjcej lokal uiytkowy 
przy ul. Rynek w sprawie dal
szego jego uiytkowania. Prze
widuje si~, ie przy wystawieniu 
lokalu do dzierzawy bqdi. sprze
daiy b~dzie .oreferowana doty
chczasowa dzialalnosc tego 10
kalu uiytkowego. 

Panadta na tym posiedzeniu 
ZarzCjd arn6wi spraw~ sprze
daiy dzia!ek budowlanych 
przy ul, Sosnowej (7 dzialek, 
cena za metr kwadratowy 18 
zl) oraz uslali! termin spotka
nia ze soadkobiercami pp. Ka
rolakow' w sprawie dzialek e
zqcych w obr/ilbie largowicy 
miejskiej 

23 sierpnia odbylo si~ rzecie 
w tym mies!Cjcu posiedzenie Za
rZCjdu Miejskiego. W pierwszej 
jego CZ~SCI zaj~lo si~ sprawa 
przelargu na dow6z dzreci do 
szk6t Skierowano pytania do 10 
przewoznik6w. Wplyn~ly dwie 
oferty. Przyj~lo ofert~ Sp61dziel
ni Kotek Rolniczych (2,34 zl za 
km + VAT). 

W dalszej CZ/ilSCI posiedzenia 
Zarzijd rozpatrzyl prosb~ mie
szkanc6w WSI Krzyczki Szumne 
o przyznanie srodk6w z budi:etu 
Gminy na budow~ drogi asfallo
wej. Obeeni byli przedstawiciele 
Spo!ecznego Komltetu Budowy 
Drogl. Oferowali pomoc finanso
Wq i w pracach. Nie zgadzajq sil;! 
z decyzla Rady, klora do budo
wy wpisala drog~ w Krzyczkach 
Pleniqikach. Problem tkwi w 
Iym. ie la druga droga jest na-

Zq drogq gminnq, nalomiasl 
droga w Krzyczkach Szurnnych 
je t drogCl powiatowq i to powlat 
jesl wladny podjCle decyzj~ w 
sprawie jej budowy. CZlonkowie 
Komitetu argumentowali, ze po
wiat jesl zainteresowany wsp61
nq z Gminq budowq lej drag!. 
Zadecydowano, aby do chwili 
wyjasmenia tej sprawy (z powia
tem) wstrzyma¢ srodki na budo
wr: przewidzianei do realizacji 
drogi. 

Rozpatrywane tfZY kolejne 
pisrna zawieraly prosby 0 pie
niqdze. Zarzqd stwierdzil, ie ze 
wzglr;ldu na brak srodk6w nie 
moie zwi~kszyc kwoly przewi
dzianej w budiecie na zielen 
rniejskCl. Nie moze lei. sfi lanso
wac trasy koncer10wej zespolu 
DROPSY. Nie jest tei. w slanie 
przeznaczyc na nagrody w lur
nleju szostek pilkarskich postu
lowanej kWOly. Golow jest zas 
zakupic puchary dla zwyci~z
cow. 

30 sierpnia mialo miejsce 
czwarte w lym miesiqcu posie
dzenie Zarzqdu Miejsklego. 
Na poczqtku p. Dyrektor Cen
trum Opieki Spo!ecznej przed
stawila wizj~ funkcjonowania 
swietlic lerapeutycznych. Do 
chwili obecnej istnialy 4 swiet· 
lice (SP nr I. SP nr 2, SP D~
blnkl, SP Piescirogi). Obecnie 
chcialaby zlokalizowac swietli
C/il w Centrum Opleki Spolecz
nej. Pelnilaby ona funkcj~ cen
train ego osrodka terapeutycz
nego w gmmie. Ponadto istnia
Iyby dwie filie - w D/ilbinkach j 
w Piescirogach. Po wnikliwej 
analizie projektowanego i ist
niejqcego systemu swietlic 
lerapeutycznych Zarzqd wsl~
pnie przychylil siliJ do propozy
cji p. Dyrektor. Oslateezna de
cyzja w tel sprawie zostanie 
podjf;!ta przez Rad~_ 

W punkcie drugim porzqdku 
obrad rozpa rywano problemy 
Naslelskiego Osrodka Kuftury. 
o problemach l'nansowych tel 
plac6wki poinformowaljej Dyre
ktor. W chwili obecnei brakuje 
okolo 30.000 zi. Rozwin~la si/il 
5zeroka dyskusja na lernal pra
cy osrodka i moiliwosci pozy
skania srod 6w. W as ekcie 
braku pieniE;1dzy rozmawiano 
r6wniei 0 dalszych losach na· 
szej grninnej gazetki. 

Dyrektor ZGKiM zapoznal 
zebranych Z przebiegiem ne
gocjacji,jakie w imleniu ZarZq
du Miejskiego prowadzil z Za
kladem Nieruchomosci PKP w 
Warszawie W przedmiocie 
przej~cia ad kolei budynku hy
drofarni na slacji PKP w Na
sielsku oraz dzierzawy budyn
ku bylej przycllOdni lekarskiej 
PKP w Mogowie (planuje si~ 
przeznaczye ten budynek na 
lokale mieszkalne). W powyi
szej sprawie zostal przygolo
wany projekt umowy. Pelno
mocnik zwr6cil si~ do Zarzqdu 
o przygolowanie uchwaly. 

W dalszej cz,?sci dyreklor 
ZGKiM zapoznal ZarzCld z sy
tuacjq finansowq i gospodar
CZq prowadzonej przez niego 
placowki. Wskazal na efekty 
dotychczasoweJ dzialalnoscl, 
po;nformowal 0 potrzebach 1 

planach na przyszlose. Liczy 
na pomoc finansowq ze strony 
samorzqdu. Pomocq moi.e tei. 
bye wykonanie pewnych prae 
w zamian za umorzone podat
ki. 

Pani Wiceburmistrz zapozna
la zebranych ze slanem przygo
towan szk61 do rozpoczynajqce
go Sl~ roku szkolnego. Wykona
no szereg prac remonlowo
modernizacyjnych. Zorganizo
wane Sq dojazdy do szkol. W 
Cieksynie odda 0 do uzytku sa
I~ komputerowq. 

Wynotowal AZ. 
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7 sierpnia odbyla si~ XVII 
zwyczajna sesja naszej Ra
dy Miejskiej. Proponowany 
porza.dek obrad wzbogaco
no 0 punkty, w kt6rych prze
widziano dyskusj~ nad do
dalkowymi projektami 
uchwal (nieodplatnego na
bycia przez Gminl;! nieru
chomosci - kompleksu po 
bylej jednostce wojskowej 
w Chrcynnie, zmiany lokali
zacji i regulaminu targowi
ska miejskiego, zaliczenia 
nowych ulic i dr6g do kale
gorii drog gminnych, zmian 
w budzecie). Podobnie jak 
na poprzednich sesjach lak 
i na lej protok61 z sesji po
przedniej przyj~to bez )ego 
odczytania. W lej kweslii 
odbylo sil;! glosowanie, po
niewaz statuI Gminy prze
widuje jego czytanie w cza
sie sesji. 

Po lych wslepnych ustale
niach oddano glos miesz
kancom gminy przybylym na 
sesj~. T<; cz~sc posiedzenia 
zdominowala sprawa targo
wiska. Przedslawiciele ku
pc6w sprzedajqcych na tar
gowisku miejskim protesto
wali przeciwko projeklowi je
go nowej lokalizacji. Repre
zenlanci kupc6w majqcych 
swe sklepy woko! rynku wy
razili zdanie wprost przeciw
ne. Wskazali na ueiqzliwosci 
obecnego targowiska dla 
nich i dla tej cz<;sci miasta, 
Byli za jego przeniesieniem 
na nowe miejsce. Do tych 
wypowiedzi ustosunkowal 
sj~ BurmiSlrz. Zwr6cil m.in. 
uwag<;, ie rozbieinosewyra
ionych na sesji stanowisk 
wskazuje, jak Irudny jest to 
problem i.e nie moina zado
wolie obydwu stron. Odpo
wiedzial tei na pytanie zada
ne przez jednego z miesz
kanc6w w sprawie wodoci q
gu Mazewo-Sluslowo. Jest 
on wpisany do planu roku 
2000. 

W kolejnym punkcie Bur
mistrz przedstawil sprawoz
danie z prac Zarzqdu mifildzy 
sesjamL Uzupelni! je jeden z 
czlonk6w Zarzqdu. Obszer
ne sprawozdanie z prac lego 
Qremium zamieszczamy tra
dycyjnie W oddzielnej rubry
ceo 

Almosfera cz<;sci posie
dzenia poswif;Jconej na inter
pelacje i zapytania radnych 
byla wyjqlkowo gorqca. Py
tano m.in. dlaczego radny 
nie olrzymal w przewidzia
nym uslawowo terminie od
powiedzi na swe podanie, 
dlaezego nie zrealilOwano 
ustalen Rady w kweslii udo
st~pnienia prasie wysokosci 
pobranych przez radnych 
diet, dlaczego nie sCj nagry
wane sesje. Zarzucono, ze 
jeden z radnych pobral nie
prawnie diel~ (radny len wy
jasnia! zaislnialq sytuaejl1 i 
poinformowal, ie diet~ te 
zwr6eil). Pytano tei, ezy za
istniala sytuacja, ie radny w 
eiqgu jednego dnia uczestni
ezy w pracach dwoch orga
n6w Rady i dwukrotnie po
biera diet~. Wyraiono opi
nit;, ie jeden z czlonk6w Za
rzqdu nie powinien w nim za
siadae, poniewai jesl jedno
czesnie czlonkiem Rady 
Nadzorezej instytucji sp61
dzielezej (spraw~ I~ regulu
je ustawa anlykorupcyjna). 
Interesowano sil;! korzys
eiami, jakie zyskala gmina 
dzi~ki imprezie promocyjnej 
w Chrcynnie, Zwraeano 
uwage na denerwujqce 
sygnaly uzywane przez fir
my handlujqee z samocho
dow gazem i lakociami dla 
dzieci. Mowiono tez 0 spo
sobie korzystania z hydran
tu na ul. Broninek i sprawie 
oSwiellenia. 

Jednym z wai.niejszych 
punkt6w porzqdku obrad tej 
sesji byla informacja 0 prze
biegu realizacji budietu 
gminnego w I p6!roczu bie
zqcego roku. Radni otrzymali 
jq na pismie, a dodatkowych 
wyjasnien udzielila pani 
Skarbnik. Zwrocila uwag~ na 
trudnq w tym wzgl~dzie sytu
acj~ Gminy. Duiy wplyw na 
takq sytuacj~ ma og6lnopol
ski problem zwiqzany z reali
zacjq postanowien znoweli
zowanej Karty Nauczyciela. 
Przewidziana na ten eel sub
wencja nie pokryje polrzeb 
naszej oswiaty. Wykonanie 
rzeczowe budzetu om6wil 
Burmislrz. Plan inwestycyjny 
by! bardzo ambitny. Jego r8
alizacja jest takie zagroio

na. Liezono na dodalkowe 
srodki z tzW. funduszy prze
dakcesyjnych. Radni wyslu
chali tei. opinii w lej sprawie 
Komisji Budietu i Gospodar
ki oraz Komisji Infrastruktury. 
Przedstawili je przewodni
cZCjcy tyeh komisji. Obydwaj 
wnioskowall 0 weryfikacj~ 

zadari inwestycyjnych, jakie 
majq bye realizowane w roku 
2000. Zwracali uwag~ na po
trzeb~ wprowadzenia pew
nych oszczlildnosci. 

Po wypowiedziach os6b 
odpowledzialnych za reali
zacj~ budzetu i opiniach Ko
misji rozpocz~la si~ dysku
sja. Byla ona niezwykle bu
rzliwa. Gl6wne jej wqtki to: 
1) poszukiwanie przyczyn 
zagrozeri w realizacji lego
rocznego budzetu (finanso
wanie oswialy. duiy zakres 
prae inwestycyjnych, 
skromne wplywy ze sprze
dazy mienia komunalnego, 
brak wsparcia srodkami 
pozabudzetowymi z Agen
cji). 2) poslukiwanie srod
k6w poprzez wprowadzenie 
pewnych oszez{')dnosci 
(propozyeja zrezygnowania 
do korica roku z pobierania 
diet. werytikacja przyj~tych 

zadari inwestycyjnych. eg
zekwQwanie naleinosci wo
bee Gminy), 

Radni domagall Sl~ wyias
nier'l odnosnie niekt6rych z 
reallzowanych zadar'l inwes
tyeyjnych (ich kolejnosci, 
rozliczen). Dluzszq dyskusjl;) 
wywolala sprawa zmian w 
skladzie komisji przetargo
wej, Radni, kt6rzy do tej ko
misji zostali wybrani zgodnie 
ze stalutem przez Rad~ za
rzucili Burmistrzowi przekro
ezenie przez niego jego 
uprawnier'l. Sugerowano, ie 
winna sil;! Iym zajqc Komisja 
Rewizyjna, Burmistrz zas 
uwaia, i.e nie moze byc w 
Iym wypadku mowy 0 prze
kroczeniu kompetencji, po
niewaz dziala! w oparciu 0 

akt prawny wyzszego rzedu, 
jakim jest uslawa (0 zamo
wieniach publicznych). Nie 
godzqc si~ z tymi wyjasnie
niami radny Grzegorz Arei
szewski na znak protestu 
zrezygnowal z czlonkostwa 
we wszystkich komisjach. 
Takq samet decyzj~ podjql 
radny Michal Grubecki. 

W kolejnym punkcie Rada 
podji?la szereg uchwat. Jako 

pielWszy rozpatrzono projekt 
uehwaly w sprawie przyjlilcia 
"Studium uwarunkowan 
kierunk6w zagospodarowa
nia przeslrzennego miasta i 
gminy Nasielsk". Ostalnieh 
wyjasnien w tej sprawie 
udzielil p. mgr ini:. Stanislaw 
Korpanty, kt6ry to studiurn 
przygotowywaL Na wsl~pie 

zaznaczyt, i.e nie jest to ma
terial decyzyjny, stanowi jed
nak podstawlil do przygoto
wania miejscowych plan6w 
zagospodarowania prze
strzennego, a te Sq juz pod
stawCj do wydawania decyzJi. 
W opracowaniu Sq uwidocz
nione zarowno elementy, 
klorych wykorzystanie moie 
przyczynie Sit; do rozwoju 
naszej gminy, jak I te, ktor8 
ten rozwoj mogq hamowae. 
Uchwala w sprawie przyjlilcia 
Studium zosta!a zaakcepto
wana jednoglosnie. 

Ponadto Rada podilil1a 
dwie uchwa!y, kt6re dotyczq 
zmlan w miejseowych pla
nach zagospodarowania 
przestrzennego (Mogowo, 
SienniCq, Piescirogi Stare 
oraz Lelewo). Mocq uchwa
ly: nadano statut Samarzq
dowemu Zakladowi Opieki 
Zdrowotnej; zaliczono do 
drog gminnych ulice nowo 
powstale w wyniku podzia
low (pomit;dzy ulicami: War
szawskCj. LesnCj, Ogrodowq 
oraz ulicaml: Topolowq i Mly
narskq); poslanowiono na
bye nieodplalnie ad skarbu 
panstwa kompleks po by/ej 
jednostee wojskowej; ustalo
no oplaty w przedszkolach; 
zmieniono lokalizacj<; largo
wiska miejskiego (plac Sp6/
dzielni Kolek Rolniezych 
przy ul. Lipowej, codziennie 
opr6cz niedziel i swiqt w 
gadz. 6-17); dokonano 
zmian w budiecie (obecnie 
zar6wno po stronie wydat
k6w jak i dochod6w wynosi 
on 17.630.218 zl.). 

Po wnikliwej dyskusji po
stanowiono nie podejmowac 
uchwaly w sprawie utworze
nia jednostki budzetowej 
"Zesp6/ Ekonomiczno
Administracyjny Szk61 i Pla
c6wek Oswiatowych'·. Prob
lem obslugi sz1<.61 i plac6wek 
oswialowych zostanie prze
dyskutowany ponownie 
przez Komisj~ Oswiaty. 

Notowal AL. 



1. Rolnictwo 

- inspektor Wydzialu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 80g
dan Ruszkowski informuje. 

Wydzial Rolniclwa UrzE;du Miejskiego zorganizowa! 26 slerpnia 
wyjazd rolnik6w z terenu naszej gminy na ogolnopolskq wystawt;! 
zwierzql hodowlanych. jaka odbyla si~ w dniach 23-27VIII. na 
Sluiewcu w Warszawie. Uezestniczy!o w nim 48 rolnikOw. Zwiedza
jqcy poznali najnowsze trendy w polskiej hodowli. Spolkali sir,; tez z 
przodujqcymi hodowcami. Rozmawiali z nimi na temat mozliwosci 
zakupu okreslonych sztuk bydla I trzody i pozyskania malerialu 
hodowlanef;jo. Z wystawy wyniesli wrazenie, ze w dziedzlnie hodowli 
nie mamy Sl~ czego wstydzic wobee Europy, a w dziedzlnie hodowli 
ani nawet EuroPEil wyprzedzamy 
Wydzial Rolnictwa i Gospodarki Gruntami przypomina rolnikom 

nie posladajqcym numeru NIP (Numeru Identyfikacji Podatkowej) 0 
koniecznosci zwrocenia silil do UrzE;du Skarbowego w Nowym Dwo
rze w celu uzyskania tego numeru. Jest on niezb~ny do wszelkich 
transakcji rolniczych. zwolnien lekarskich itp, 

W chwili obeenej Wydzial Rolnietwa Urz~du Mieisklego posredni. 
ezy w przYJmowanlu podan do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Spoleeznego (KRUS) w celu umorzenla Ivb odroczenia czwartej raty 
sk!adki ubezpieczenia rolniczego. Do ChWIli obeenel wplyn~lo ponad 
320 podan w lej sprawie. 

Waine dla osob ubiegajqcych si~ 0 kredyt kl!;lskowy (susza)!1. 
Wszystkie protok61y Komisji powolanel przez wojewod~ mazowiec
kiego do oszacowania strat spowodowanych kl~skq suszy zostaty 
przekazane do jego biura i w najblfiszym czasle oczekiwana jest 
odpowledz w lym temacie. 0 kredyt suszowy wySlqpi!y 172 gospo
darstwa. lqczna powlerzchnia grunt6w dotkni~tych kl~skCl suszy w 
naszej gminie wynosi 1162 ha. Komisja oszacowala straly niq 
spowodowane na kwot~ 960.696 zl. 

2. Szkolnictwo 
Zesp6lSzk6lZawodowych. 
W 6 klasach pierwszych. 7 klasach drugich. 7 klasach trzedeh i 

3 klasach czwartych b~dzle zdobywalo zaw6d 660 uczniow. 11 klas 
to klasy zawodowe (0 r6i.nych specjalnosciach). Specjalnosci w 
klasach licealnych 10: ekonomika i organizacja przedsi~biorstw, 
handel, krawieclwo. W okresie wakacji dokonano modernizacji sta
rego obiektu (malowanie klas, rnodernizacja weJscia i otoczenia 
szkoly). Jest nadzieja. ze wkr6lce szkola wzbogaci SIt;! 0 hal~ 
sportOWq. 

Liceum Og6Inoksztalc~ce. 
W roku szkolnym 2000/2001 w 9 oddzialach bt;!dq si~ uczyly 262 

osoby. Klasy II, III i IV majq po dwa oddzialy, Sq natomiasltrzy klasy 
pierwsze. Do kazdej z nich b~dzie ucz~szczalo ponad 30 uczni6w. 
Wdrazane b~dq nast~pujqce profile (od polowy klasy drugiej): mate
matyezno-geograficzny, biologiczno-chemiczny, lingwistyezny, 
ogolny. Przewidywane Sq wyklady iTIonograficzne wspierajqee po
szczeg61ne profile (prowadzone taki:e przez naukowc6w z wy
zszych uczelni). W trakcie rozpocz~cia roku szkolnego p. Dyrektor 
powiedzial: "Wiele mozliwosci eksponowania naszega liceum daje 
nowopowstala aula (...) marn nadziej~, ze b~dzie nam dobrze 
sluzyla w przyszlosel w odniesleniu do potrzeb dydaktycznych, 
kulturalnyeh oraz administracyjnych". 

Gminne plac6wki o5wiatowe. 
W okresie wakacji we wszystkich plac6wkach oswiatowyeh pro

wadzonyeh przez Gmin~ przeprowadzono wi~ksze lub mnieJsze 
remonty. DZI~ki zaangaiowaniu dyrekcji szk61 i rodzic6w placowki 
oswlalowe naszej gminy sOl naleiycie przygotowane do podj~cia 
trudnych zadan w nowym roku szkolnym. Srodki gminne zostaly 
wsparte srodkami miejscowych spotecznosci. Zespol Szk61 nr 3 
(Cieksyn) wzbogacit sil? 010 komputer6w (polqczenie z internelem). 
Przedszkole w Piescirogach przygotowuje sil; do uczczenia 50·lecia 
istnienia. Na tfi! okolicznosc wybudowano plac zabaw. lespo! SzkOl 
nr 1 (Nasielsk) otrzymaf sprzt;!t do cwiczen silowych 0 wal10sci okolo 
30.000 zl. 

Oowozenie. 
Przeprowadzony zostal przetarg na dowozenie dzieci do szkol. 

Wygrala go Sp61dzielnia Kolek Rolniczych z Nasielska. Wyznaezo
no 12 tras, kt6rymi b~dzie dowozone ponad 500 dzieei. 

W okresie wakacji zostal przeprowadzony remont kapitalny auto

busu szkolnego. Jego koszt wyni6s1 okolo 20,000 zl. Prace wyko
nywa!a firma z Rzqsnika. Autobus zostal pomalowany na kolar, jaki 
jest przewidziany dla pojazd6w dawozqcych dzieci do szk61. 

3. Targowisko 
Z dniem 1 wrzesnia zlikwidowane zostalo targowisko miejskie 

przy uliey Rynek. Od tego dnia targowisko miejskie bt;ldzie funkejo
nowala na terenie bazy SKR przy ul. Lipowej. 

4. No~ sol!ys 
We WSI Budy Slenniekie zostal wybrany nowy soltys. FunkcjE; t~ 

petni obecnie p. Stanislaw Borzym. 

5. Przetargi 
We wrzesniu odb~dq si~ dwa przetargi. przedmiotem plerwszego 

b~dzie chodnlk na ul. Cmentarne). natomiast przedmiotem drugiego 
przetargv b~dzie wykonanie stanu zerowego szatni przy Szkole 
Podslawowej w Nasielsku (vI. Kosciuszki). 

6. Chodniki, drogi . 
Zakonczony zostal remont chodnik6w na ulicach lwirki i Wigury 

(200 m), Starzynskiego (60 m) i Sw. Wojciecha (115 m). Prace 
wykonywala firma z Plor,ska - ZarzOld Dr6g i Moslow. 

Trwa madernizac/'a drogi powialowej asielsk-Pomlechowek. W 
chwili obeene] slabi izowane Jesl podloze na kolejnym odcinku po
szerzanej drogi. Jest one wykonywane innq metodq nii: robiono to 
do lej pory. Kolejnym etapem prac b~dzie polozenie na poszerza
nym odcinku warstw wyrownawczych. Planule si~ poszerzenie jak 
naJdluzszego odcinka dragi. Gdyby sit;! jednak okazalo, ze ci~zar 
pojazd6w i ieh ilosc powoduje rozpadanie si!; poszerzanej dragi, 
Irzeba b~dzie przerwac poszerzanie a pieniqdze przeznaczyc na 
pokrycle warst'Nq wlerzchniq poszerzonego odcinka drogi. Prace sO! 
przewidziane na kilka lat. Mozna byloby je przyspieszyc, gdyby 
udalo si~ uzyskac dodatkowe pieniqdze. Wladze samorzqdowe 
powlatu caly czas 0 10 zabiegajej. 

7. Sprzijtanie SWiata 
wan iach ad 8 do 10 wrzesnia odb~zie sil? kolejn a juz akeia znana 

pod nazwq "Sprzqtanie Swiata". Pan Andrzej Lasocki merytoryczny 
w lych sprawach pracownik Urz~du Miejskiego odwiedzil wszystkie 
szkoly na terenre gminy. Omowil z dyrekCjami spos6b prowadzenia 
akcji, przekazal materialy propagandowe i worki na zbierane odpady. 
Tydzien przed terminem akcjl;! t~ zainaugurowano Vol Cieksynle. 

8. Wizyta si6str misjonarek 
W naslelskiej parafii gasclly siostry Anna S~k I Gabriela Olecka 

ze 19romadzenia Si6slf Misjonarek Apostolslwa Katoliekiego. Slo
slra Anna ad szesciu lat bierze udzial w dzialalnosei m'syjnej w 

Sioslry misjonarki w towarzystwie siostry Teresy z nasielskiego domu 2gro
madzenia Si6str Sluzek 

Afryce. W pierwszym roku jej pracy w Rwandzie miala miejsee wojna 
domowa. Misjonarki z b61em serca musialy ten kraj opuscic. Obec
nie ad pl~civ Jui lat praeuje w MisJi Siostr Pallotynek w Kongu. 
Siostry opowiedzialy 0 trudnej pracy wsrod g!odujacych mieszkar'i
cow lego kraju. Prosily tei 0 modlitw~ w ich intencji i intencji ich 
podopiecznych oraz 0 wsparcie materialne. 

Notowal AZ. 
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W ho dzie Bohaterom
 
920 r.
 

arenq dzlalan wojennych byla 
gmina Nasielsk. StCld wynikal 
obowiqzek upamlt;!lnienia lej bl
twy i taki trud podil;lty gminne 
wladze samorzqdowe wspiera
ne przez mieJscowe spoleczen
stwo. Dzialania wojenne obJ~ 
takie CZlilSC gminy Pomiech6
wek, a sztab walCZqC8J na na
szym terenie V Armii dowodzo

ne) prz8z genera!a W. Sikor
skiego miescil sifi! w tych dniach 
w Nowym Dworze Maz. Opar
ciem dla tej armii by!a twierdza 

Modlin. Wszystkie Ie fakly 

dokoliczenie ze sir. 1 

Nasielsk. 0 wydarzeniach z 
sierpnia 1920 r. pisalismy w kaz
dym roku od poczqtku Istnienla 
naszej gazetki. Od roku zas 
nawolywalismy do godnego 
uczczenia 80. rocznicy tych 

waznyeh dla ea!ego kraju wyda
rzen I oddaniu holdu wszyslkim 
lym, kt6rzy gotowi byli zginqc, 
aby Polska mogta zye. Szeze

Niema!y wplyw na podniosly nastr6i uroczystoscl mia! udziaJ orkiestry woj
skoweJ z WesoleJ 

Aktu odslonllilCla pomnlka dokonalJ tarosta nowodw rskl Adam Janas I 
burmi trz Nasielska Bernard Mucha 

sprawl/)', ze samorzqdo
we wladze powiatu posta
nowi/)' na terenie naszej 
gminy 1wsp61nie z naszq 
gminCi zorganizowac ro
eznieowe uroezystosci 0 
charakterze powiatowym. 

Odbyly sil;! one 16 
sierpnia 2000 r. w okoli
each mostu w Borkowie. 
leh gospodarzami byli: 
slarosta nowodworski 
Adam Janas, burmistrz 
gminy Nasielsk Bemar 
Mucha, proboszcz parati; 
Cleksyn ks. kanonik J6zet 
SZGzecir'iski soltys Wsi 
Borkowo Jerzy StroinskJ. 
Na uroezystosc IIcznie 
przybyli mieszkaney gmi
ny Nasielsk i innyeh gmin 
powiatu nowodworskie
go. Uczestniczy!o tei: w 
nich wielu gasci sp~dzajq
cych wakacje nad Wkrq. 

Splendoru roCZI1ICOWe
Mjr Wlodzlmierz Kaszynskl odczytuje slowa mu spotkaniu w miejscu 
apelU poleglych 

g61na czese nalei:y silil wilile tym, 
kt6rzy w tej wojnie polegli. 

W bitwie nad Wkrq g!6wnq 

gdzie przed osiemdzie
sit;!clu laty toczyly si~ naj
ci~i.sze walkl dodala obe

cnosc biskupa ordynariusza 
pfockiego ks. prof. Stanislawa 
Wielgusa. On tei celebrowal 

uroczystq Msz~ sw. w inteneji 
bohater6w wojny 1920 r. i wy
gtoslJ okolicznosciowCl homili~. 
Slowa ksif1dza biskupa pabu
dzaly do refleksji. Szczeg61nre 
zas wtedy, gdy probowa! odpo

wiedziec na pytanie, ezy za takq 
Polsk~, jakq mamy, cheieli gi
nC:l,c zolnierze z 1920 roku. 
Rzadko spotykane na naszych 
uroczystosclach koscletn ych 
oklaski byly podzil;lkowanlem 
dla duszpaslerza naszej diece
zjt za gl~bokq reflekslf1 I wyra
zem utoi:samiania si~ z zawar
tymi w kazaniu lresciami. 

Palriotyczna uroczystosc w 
Borkowie dbywala silil zgodnie 
z eeremonialem wOJskowym i 
koseielnym. Rozpoczf1la SI!il od
spiewaniem hymnu panstwo
wego po wprowadzeniu przy 
diwil;'!kach orklestry wojskowej 
(z Wesolej) kompanii honorowei 
(z jednoslki wojskowej w Kazu
niu) I licznyeh poczl6w sztanda
rowych (z Nasielska 1 gmin po
wiatu nowodworskie~o). Ele
mentami wOJskowyml uroezy
slosei kierowal mjr Wlodzimierz 
Kaszyl1ski z Kazunia. 

Po teJ CZt;!SCI nastqpi!o oflcial
ne powitanie goSci. W imieniu 
gospodarzy uroczystosei i Ko
mitetu Organlzacyjnego doko
nal tego burmistrz Nasielska p. 
Bernard Mucha_ 

Kolejnym punktem spotkania 
by! wyklad ks. prof. Michala Ma
riana Grzybowskiego. POSWIt;!" 
cony byl on wydarzeniom, jakie 
rozegraly siEil przed osiemdzie
sll;lciu laty na terenle gminy Na
sielsk ze szczeg61nym uwzg1f1d
niemem walk 0 Borkowo, Cie
ksyn, Lelewo, Zaborze, Torun 1 
most kolejowy na Wkrze (na tra
sle Naslelsk Sierpe). Przypo
mnt;!' ie k . Profesor jest na
uczycielern akademickim i uz
nanym autorytelern w dziedzi
nie hislorii Plocka i Mazowsza. 
Napisa! ksiqik~ "Wojna polsko
rosYlska 1920 r. w Plocku I na 
Mazowszu". 

Centralnym punktem uroczy
stosci bylo odslonil;lde pomni
ka, Jakim spoleczenstwo gminy 
Nasielsk uczcilo 80. roczllic~ bi
twy nad Wkrq. Aktu lego doko
nail starosta nowodworski 

Adam Janas i burmislrz Nasiel
ska Bernard Mucha. Projekt ma
kiet~ tego pomnika prezen owa
lismy naszym czytelnikom w 
jednym z poprzednich numerow 
naszej gazetki. Wykonal go re
dak or naczelny Zyeia Nasiel
ska. Potlilzny g!az na centralnq 
cZlilSC pomnika ofiarowal nasz 
burmistrz, 

Po uroezystej Mszy Sw. w in
lencji zolnierzy 1920 roku eele
browanej. jak wspomnialem 
wczesnieJ, przez ordynarlusza 
plockiego ks. prof. Stanislawa 
Wielgusa odbyl Silil apel pole
glyeh. Wielu z Iych, ktorzy pole
gli na terenle naszej gminy zo
stalo wymienionyeh z imienia i 
nazwiska. Nastroj uroczystosci 
podkreslila salwa honorowa. 

Za udzial w powiatowej I 

gminneJ uroezystosci rocznlco
wej podzili!kowal przybylym sla
rosta nowodworskl p. Adam Ja
nas. Na zako' czenle zebrani 
odspiewali hymn "Boze cos 
Polskt;!". 

To, co dzialo sil;! 16 sierpnia 
1920 r. w Borkowie przeszlo juz 
do historii. Pozostal pomnik. 
niemy swiadek tego, co miesz
kaney gminy Nasielsk uczynili w 
iubileuszowym 2000 roku. Mys
Iii!, ie uczeslnicy tych wydarzen. 
kt6rym dane bf1dzie zye za lal 
dwadziescia (bl;dzie stulecie bl
twy), przejmii paleezkl;! swoistej 
sztafety pokoleri i godnie upa
mi~lni'l t~ bohaterskC\ kartl;l na
szeJ narodowej historii. Nasielsk 
tez powinien mlee pomnik, bo 
pierwszym celem bitwy nad 
Wkrq mialo byc zdobycie Na
sielska i WYJscie na tyly wojsk 
bolszewickiego najeidiey. 

AZ. 
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60. rocznic~ zawarcia 
zwiqzku malzenskiego ob
chodzili w njedzlel~ 27 sierp
nia panstwo Irena i Henryk 
Kaminscy z Nasielska. Sa
kramentalne TAK powiedzie
Ii sobie 25 sierpnia 1940 r. w 
kosciele parafialnym w Kr6

Jubileusz panstwa Ireny i 
Henryka Kamiriskich stal sif;1 
okazjq do rodzinnego spot
kania I do wspomnien. Siub 
w Kr61ewie przed szesCdzie
si~ciu laty pamif;1taly opr6cz 
Dostojnych Jubllat6w tylko 
trzy osoby: siostra pani Ka-

Zawodnicy przed slaTtem do biegu na 600 m 

Dostojni JUbiiaci w towarzystwie p. Krystyny Wisniewskiej I p. Ignacego 
Kucmlnskiego 

lewie kola Jonca. Pami(;')taj
my, ze by! to czas okupacji, 
a Niemcy niezbyt laskawym 
okiem patrzyli na zawierane 
przez Polak6w malzeristwa. 
Zwlaszcza, gdy dzialo sif;1 to 
na terenach przylqczonych 
do Rzeszy. 

Od roku 1945, a wif;1c jui 
55 lat paristwo Kaminscy 
mieszkajq w Nasielsku. Mieli 
czw6rk'il dzieci. Niestety, 
dwoje zmarlo w dziecinstwie. 
Pozostala dw6jka ulozyla so
bie zycie poza Nasielskiem. 
C6rka Allcja mieszka w Le
gionowie. Ma dwoje dzieci. 
syn Zbigniew wybral odlegly 
Olkusz. Jest ojcem dwoch 
c6rek i dziadkiem dw6ch 
wnuczek. 

Pan Henryk trudni! sifil rze
mioslem. Byl znanym I cenio
nym mistrzem blacharstwa 
bUdowlanego. Wykonywal 
prace wymagaJqce najwy
iszych umiej~tnosci I facho
wosci. Jednq z takich prac 
bylo krycie dachu nasielskie
go kosciola blachq miedzio
wane}, a wieiy blachq mie
dzian . 

mlnskiej - pani Krystyna 
Wisniewska, ich brat ciota
czny - pan Ignacy Kuemln
ski i siostra pana Kamin
skiego pani Anna Slupecka. 
Wi~cej os6b pami~talo 

spotkanie sprzed lat dzie
si~ciu, kiedy to paristwo Ka
minscy swi~towali 50-lede 
malienstwa -Zlote Gody. 
Wtedy msza sw. W intencji 
Jubilat6w odbyla sif;1 w Kr6
lewie, a rodzinne spotkanie 
u krewnych w Piescirogach. 
W tym roku jubileuszowa 
msza sw. zostala odprawio
na w Nasielsku, a miejsca 
na spotkanie rodzinne uiy
czyl w budynku kina Nasiel
ski Osrodek KUltury. 

Redakcja "Zycia Nasiel
ska" przylqcza si~ do iy
czen. jakie panstwo Kamin
scy otrzymali od bllskich i 
znajomych. Ch~tnie ucze
stniczylibysmy za lat pi~tnas
cie w obchodach Brylanto
wych God6w paristwa Ka
minskich. 

AZ. 

W sobot~ 26 sierpnia na 
stadionie miejskim odbyla 
sil;! impreza plenerowa pI. 
"Pozegnanie lata". Byto to 
podsumowanie wakacyjnej 
akcji "Lata w miescie", pro
wadzonej prz8z Miejsko
Gminnq Bibliotekf;1 
Publicznq, Nasielski 

cie Przeboj6w. Duzym zain
teresowaniem cieszyl Sit;l 
r6wniei Konkurs Malarski 
najlepszymi malarzami oka
zali si~ Dawid Domala i Pa
we~ Zwierzchowski. 

o gOdz. 17.00 przyszed! 

Osrodek Kultury, 
Halfi) Sportowq i 
Miej ko-Gminny OS
rodek Pomocy Spo
lecznej. 

Od godz. 14.00 
dzieci mogly brae 
udzial w r6Znego ro
dzaju konkursach 
sportowych. Odbyl 
sit? mll;!dzy innymi: 
"Wyscig au stral ij
ski", w kt6rym zwy
cifi)zyl Dawid Kory
cki, Konkurs Zon
glerki - tu bezkonku
rencyjny byl Mariusz 
Kosciuk. Dzieci braly 
r6wniei udzial w bie
gach na dystansie 
200 i 600 metr6w. 
Oczywiscie na zwy
cifi)zc6w, w kaidej z. 
wymienionych wyzej Uezestniczka konkursu plosenki - Wioleta Kry

czas na wyst~p zespolu DRO
PSY, kt6ry zaprezentowal, 
zgromadzonej publicznosci, 
swoje najlepsze utwory. 

Impreza zakonczyla sifi) 0 

godz. 19.00. 
Mte. 

konkurencji czekaly nicka 

nagrody. 
o godz. 16.00 rozpoczf;1la 

si~ cz~se artyslyczna impre
zy. Uczestnicy mini festynu 
mogli podziwiae mlodych 
piosenkarzy, kt6rzy prezen
towall swoje zdolnosci w 
l<onkursie Piosenki i Mini Lis
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[fflf [fffioDldfD ••Mojo drugo milosc...
 
Drodzy Panstwo! Tym ra minam 0 ogromnej roli ruehu. 

zem om6wimy leczenie ma nie tylko we wlasciwym me
sazem i gimnastykq. Masaie tabolizmie i dzialaniu uk/adu 
wywoluiq zmiany cisnienia kostno-slawowego, ale row
hydrostalycznego, a co za niez w prawidlowym funkcjo
tym idzie zmiany rozkladu nowaniu krqzenia obwodo
krwi w mir;;sniach. Efektem wego. 
tego jest przekrwienie mi~sni Praca mi~sni to jedno
i ich rozluinienie. Bodziec czesnie niezbedny element 
dolykowy zmniejszy na tej wlasciwej gospodarki weglo
drodze dolegliwosci zwiqza wodanowej, w/asciwego me
ne z wzmozonym napi~ciem tabolizmu glukozy. 
mifilsniowym. A Stany takie Pozwol~ na koniec przy
Sq wynikiem slresu, wyst~ pomniec Panstwu 0 zapo
pujq lei w rozmaitych zespo mnianej, a obecnie coraz 
iach b610wych kr~goslupa i cz~sciej podkreslanej roli co
wielu innych schorzeniach dziennych czynnosci w tzw. 
ortopedycznych ezy urazo Rehabilitacji ruchowej. To 
wych. nie tylko specjalistyczny 

Gimnastyka lecznicza po sprz~t, aerobic ezy bieg Sq 
woduje powrot rownowagi trod/em sprawnosci i dobrej 
koniecznej do prawidlowej kondycji. Domowe obowiqZki 
pracy przeciwstawnyeh grup jak odkurzanie, trzepanie dy
mi~sniowych, m6wiqc ina wan6w, mycie podl6g, cha
czej zestraja prac~ mi~sni dzenie po schodach, a nie 
agonist6w i anlagonist6w. korzyslanie z windy ezy ru
Przywraca sprawne dzia/a chomych schod6w, to tez 
nie skomplikowanego apara ruch. Na dodalek nie jest to 
tu postawy. wysilek monotonny. 

Efekl ten osiqgni~ty jest w Ruszaj si!;!, parkuj dalej, a 
duzej mierze rozciqganiem. nie. blizej celu. 
To wlasnie przykurcze i skra Zyjmy z ruchem, czyli zyj
canie si~ duiych partii mi~s my dluzej 
niowych wywoluje bole i dys czego zyczy Paristwu 
funkcje narzqdowe. Przypo- Lekarz Cezary Rusek 

Telefon dla kaidego ~hetnego!!! 

Tak w/asciwie 10 nic nie zostanq dwa maszty - jeden 
trzeba zdobywac. Nie trzeba w GoJawicach a drugi w Na
tei powolywac iadnych spo sielsku. Kazdy z nich obsluzy 
lecznych komitet6w i p/acic za 1800 abonent6w. Sieciq tzw. 
budow~ sieci. Wystarczy radiowego dosl~pu pokryty 
poise do Biura Obslugi Klien zostanie teren calej naszej 
ta, kt6re miesci si~ w budynku gminy. 
telekomunikacji w Nasielsku Jest jeszcze druga dobra 
przy ul. Koseiuszki 27 i zglosic wiadomosc. W zwiqzku z 
ch~c posiadania telelonu. Op tym, ie Nowy Dw6r lezy w 
lata. kt6rq b~dziemy musieli strefie cyfrowej warsza
wnies6 w odpowiednim czasie wskiej (0-22), a Nasielsk w 
wynosi 561 zl i jest niezalezna strefie ciechanowskiej (0-23) 
od miejsca zamieszkania dzwonienie do powiatu bylo 
(mogq z tego skorzystac mie drozsze. Ma to si~ zmienic 
szkarky tzw. kolonii). Przewi najp6iniej do 1 paidziernika. 
duje si~, ie w ciqgu p61 roku Co prawda blildziemy uzy
cala nasza gmina bfildzie ste wac jeszcze numeru kierun
lefonizowana. kowego, ale komputery obli

Inform acj~ t~ przekazal czajqce naleznosc za poiq
nam dyrektor Rejonu Tele ezenia b~dq nam zaliczaly 
kornunikacji Polskiej SA w rozmow~ na terenie naszego 
Nowym Dworze Maz. p. powiatu jako rozmow~ rniej
Krzysztof Sarat. Na terenie SCOWq. 
jego dzia!ania wybudowane AZ. 

Policjo" 
1. Jest Pan mieszkancem 7. Czy ludzie clwtnie korzy

Plonska (ad 1982 r.), diaczego stajq z tego ulatwienia? 
swoje zycie zawodowe zwi<jzal Poczqlkowo mieszkancy Ilie 
Pan z Nasielskiem? Czyzby mi wiedzie/i jak na tf] propozycj{! 
lose do kobiety? zareagowa6. Ale coraz cZl~sciej 

Kiedy wsl~powalem do Poli pojawiajq si? i pr6bujEJ przy na
cji, Nasielsk mlal braki kadrowe. szej pomocy rozwiqzywac 51'10
Zaproponowano mi podjf!cie je problemy. 
sluzbY w tym miasteczku. 8. Czy zapewniacie dyskre

2. ezy zaczynal Pan jako ko cjl;l? 
mendant? Jest 10 podstawowy warunek, 

Nie. Swojq sluib{) rozPOCZq ktc5ry musimy spe/nie, zeby za
lem od najnizszego s/anowi pewnic korn/ort psychiany i po
ska sluzbowego. Po pier czude bezpieczeristwa mlere
wszym szkolemu w Szkole Po santom. 
doficerskiej w S/upsku olrzy 9. Czy nie niepokoi Pana to, 
malem aWdns na slanowisko ie moina nadal spolkac pijq
dzielnicowego. W 1988 r. cyeh przed sklepami z alkoho
ukonczy/em Szko/~ ChorCj lem? 
iych Policji i zosla/em asy Z inicjalywy mojej i wsp6lpra
sten/em w Sekcji Kryminalnej cownikow Komisariatu Policjl 
lutejszego poslerunku, d 16 poprzednia Rada Miasla I Gmi
stycznia 1992 roku mianowa ny Naslelsk podi?/a uchwalf; 0 
no mnie zas/£1Pcq Komendan zakazie spoz'jIvania alkoholu w 
la Komisarialu w Nasielsku. miejseaeh publicznych. In/erwe
Od 16 lis/opada 1999 roku je niujemy, sporzqdzamy wnioskl 
slem Komendantem. o ukaranie do Kolegium do 

3. Z panskie) dragl zawodo Spraw WykroGzeti, 
wej wynika, ie praeowitoseia i 10. Jezeli poliCj8nl wldzi nie
adpawiedzialnoscia moina letniego z8taczaj'lcego si~ po 
asiqgnqc sukces. A maie uliey, ezy macie prawo do inler
uklady mialy wplyw na karie wenejl? 
r~ ... : wysoko poslawiony wu Naszym obowiqzkJem jesl re
jek, znajomosei w minister akcJ8 W plerwszej kolejnosCI 
slwie? zawaz;my dziecko do prawnych 

W moim przypadku jes/em opiekun6w, jeieli jest 10 niemoz
pierwszym pol/cjan/em w rodZl liwe I'Ileziemy je do Policy/nej 
nie. Sklarnalbym, gdybym 05 Izby Dziecka_ NaS/I;Jpnie infor
wiadczyl, ie w lei chwili znajo mujemy Sqd Rodzinny, Kura/o
mosci nie mam. Uk/ady nie zde r6w i Szkai~. 
cydowalya maim awansie. 11. Jakie podJ~10 dzialania na 

4. Mimo, ie nie mieszka Pan terenie naszego miasta i 9miny 
w Nasielsku m6wi si~ 0 Panu w ramach programu walkl z al
"patriota lokalny". Jak to roLU koholizmem i narkomaniq? 
miee? My zaezfjlisrny ad profilaktyki 

Ze swoJego punk/u wldzelJla w 5zkolach. Przeszko/ilismy na
mog{! powledziec, ie bardzD uGzycie/i, odbyly sifJ pogadanki 
ziylem si{! z mieSlka ncam! lego i spotkania z mlodziezq w celu 
mlasla. Spotkalem IU wie/u war zapoblezenia szerzenlu sifi! lego 
I05ciowych ludzi I dla/ego Cle zjawiska, Mys/{). ie my dorosll 
sz\'! si?, ze los rzucil mnle w/as nie bf)dziemy oboj~lni na ten 
nie lu/ai. Na POCZqlkU -5zczerze problem, gdyz mlodziei CZl7sto 
m6wiqc - by/em pelen niepoko nie zdaje sabie sprawy, ze ruj
ju. nuje sobie zdrawie i zaprzepa

5. Czy zalem ezuje sii;! Pan szcza nadzieje na godne zyeie. 
mieszkancem Nasielska? Powinnismy wszyscy d%iye 

Prawie lak, bo ralumiem staran. aby wa ki z alkoholi
problemy spolecznosci /okal zmem i narkomaniq nie prze.. 
nej, jeslem zawsze olwarty na gra6! _ 
,nicJatywy lego srodowiska. 12. Zyczenia do .,Z alai Ryb
Bardzo wiele cza5U spfJdzam ki": 
w Iym miescie. Mam /ulaj przy • Poprawa stanu efatowego 
jaei61. Komisarialu w Nasielsku (cze

6. Jak Pan Komendant pr6 kamy na ambilnych, odwaznych 
buje zmniejszyc dystans mi~ i odpowiedzialnych mlodych 
dzy policjantem, a interesan m~iczyzn). 
tern? • Gruntowny remont Komisa

Od 1 liJtego 2000 roku w Miej rialu. 
sko-Gminnym Osrodku Pomocy • Zapewnienie moim dzie
Spoleeznej dziala punkt przyj~6, ClOm godnego slarlu w dor051e 
gdzie dzielnieowy i pracownik iyeie. 
socjalny przyjmujq interesanlow Z Komendanlem Polieji w Na· 
(od poniedzialku do piqtku w go sielsku rozmawlala Katarzyna 
dzinaeh 900-11.00). Cienkowska. 



Janina Jarzqbek - urodzita 
si1il2005. 1953 roku w SycymlO' 

ku gm. Leoncln. W 97 ( roku 
ukoriczyla Liceum Medyczne 
Plel~niar l'Na w Clechanowie. 

W 1998 roku zostala radnq 
miasta i gminy Nasielsk. POWI€
rzono Je) funkcjE;! przewodntcz(l
cej Komisji do spraw Rodzin. 
Zdrowia, Spraw Socjalnych i 
Ochrony Srodowiska. W czerw
eu br. zostala czlo klem Zarz 
du Mlejskiego w Nasielsku 

Z chwilq zostania radn(l s.ara 
Sl~ oSICjg.nqC eel: Poprawa zdro
wla I zWIClzana z nlm poprawa 
jakosci zycla Iud OSCI. Jej hasto 
to: "OOBRE ZoROWIE TO DO
BRY INTERES", 

Pani Janma Jes wdowq, ma 
dwie corki Agnieszk~ i King~. 

Jej zain eresowa la to mU
zyka, malars\wo wsp6!czesnr;: 
i literatura. Nle znosi u ludzi 
klams wa. obludy, aro!;lancji I 
braku poczuc1a odpowledzial
nose!. 

29.07. W 8udach Siannickich mls
5Z aniec lei miejscowosci Marek D. 
dokonal wlamanf do domu jed
norodZinnego skqd skradl port1el z 
pienif(ldzml \II kwocie 400 zl. S'ld 
za:;tosowal wobec nlego areszt Iym· 
czasowy. 

, .08.1'1 Mogowle dokonano la
dziezy motocykla ..Jawa" wClrlosci 
1000 zi. W wyniku przep;o',vadzo
nego dochodzenla poliCja odzy, 
sk.ala rozebrany l1a ez~sci moto
cykl a w6ch mlodocianych zlo
dZlel Ra al G. I lukasz 8. zoslall 
aresz owani. 

7.08. w ililkoszynle n,eznan, 
sprawcy dokonali wlamanla do skle
pu spozywczego, skqd skr dll oa
plerosy I art. spozywczr;; wartosci 
8000 zl. 

Tego sam ego dnia z remlZY sua
zackiej w Cieksynie ..oslaly skra
dzione 3 lV\!ze slraZackie wartoscl 
760 zl. 

7.08. jadqcy p c1<1giem relacji
Wa!5ZaWa - asiels mieszka
niec Olszlynk,a zoslal brulalnle 
zaalakowany przez lrzech osob
nik6w klorzy grozqC poblcrem do· 
konall kradziezy tele onu kom6r· 

o'o'Iego orai: plenil;!dzy \' kwoCle 
800 zl. W wynlku pr eprowadzo' 

yen dZlalan poliCja aresztowal 
podeJfzanych 0 kradzlez mlesz
kanc6w Wloclawka. 

OCq z 8 na 9.03 '1 Pia owie nie
znani sprawcy skradli Fiala 126p 
wartosci 6000 zt 

10.03 l niezamknlt;tego samo
chodu ,.Fiat Cinquecento .. z..apar
, owanego przy ul. Warszaws iell'.! 
Nasielsku nieznanl sprawcy skradll 
torbf(l~ przesy!kami PKO oral kurtke 
warlosci i 000 zl 

11,08. dokonano wlamanla do 
sklepu spozywczego w Mogowis. W 
wyniku sprawnej akCJI wlasdclell 

sklepu oraz pollcji sprawcy wlama· 
nla ZOS all ustaleni i aresz1 wanl. 
ZlOOi:leJaml okazali sll;l 3 mi sz'Kan
cy nasz"'J gmlny

Noc.q 13.1 <1 08 w PaullrlO\.... re do
konano wtamania do domku felnl
skowego sk<:jd kradziono wiertar1w 
lek ryczn'l wartoscl 100 zl wlas
lose mieszkanca Walszawy, Poli

cja szybko ustalila prawce k adzl£I
:y - okazal sil;! nml mlf~szkanlec na
SZS] gminy Mlroslaw O. 

6. 08 Na stacjl CP w Pnie·....ie 
mleszkanlec Pomlechowka Puwel 

stoSUJClc przcmo flZyczn<\ usdo
. at wymush~ na pru;:;own1ku taeji 
pallwoweJ darmow > tank wanlP, 
swego s<:lmochodu. Policja prowa
dZI dochodzenle IV tel sprawle. 

17.08. IV pOCi'lgu relacji Nasielsk 
. Warszawa dokonano pobicla I 

okradzeniajednego z pasa,z row I 
d<lcego Iym pociClgiem Poszk do
wa.ny • mieszkanlec Zawldza stracil 
teleton kom6rkowy ora.z 760 zl. W 
wyniku podi~Hych przez pohcj<;l dZla· 
Ian uSlalono I dokonano zatrzyma

ia sprawc6w napadu Okazali sie 
niml 3 mieszkancy Nowego Oworu 
Mazowieckiego, 

Nocq 161 l.D3, W NOl'lej Wsi 
skradzlono "Poloneza" vartosci 
13.000 zl 

19.08. w Ruszkowle z nowo bu
dowanego domu nieznani sprawcy 
sk, adll 3 0 a war-toset 240D zl. 

20,08. na ul. Pilsudsktego Jad9cy 
samochodem AndrzeJ W. dokonat 
pot qCenla Jadqcego rowere W.l. 
klory IV wynlku upadku doznal zla· 
mania lewej nogl. 

28.08,1'1 ClechnOl'ice dokonano 
kradziezy 60 arkuszy eternilu war
IOSCI 20.000 zl 

, .09. \II Cisksynls z nlezamiesz· 
kalego budynku skradziono 3 okna 
drewnlane w rtosci 2500 z.1. 

. 
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Z redakclJinej pocztlJ
 
Tradycyjnie jak CO miesiqc 

wplVnl;!lo do naszej redakcji 
wlefe plsm i list6w ad miesz
kanc6w niemal calej gminy. 
Otrzymalismy listy z Nasiel· 
ska, Mogowa, Siennicy, Maze
wa, Cieksyna. Kqtnych. Krzy
czek, Kasewa, W<,\grodna, 
Paulinowa i Jask%wa. W 
kaidym z tych Iistow nasi czy· 
lelnicy pisz~ 0 problemacll 
swoich srodowisk, oraz poru
szajq dose istotne, godne 
uwagi tematy dotyczqce calej 
grnillY· 

Jak jui wieiokrotnie infor
mowahsmy. Zycie Nasielska 
jest gazetq sarnorzqdowq i na 
swych lamadl pisze i porusza 
lematy z prac samorzqdu, Z 

iycia mieszkancow gminy. ale 
nle jest wladne poruszanych 
temat6w zalatwic ku zadowo
lentU czytelnik6w. 

My moiemy jedyni sprawl;! 
naglosnic i zeby sprowokowac 
wladnych naszej gminy do ich 
fX)zytywnego zalatwienia mu
simy sami dobrze poznac te
mal. wszystko dokladnie 
sprawdzic i uzyskae stasowne 
informacje 

Najwll;!cej list6w dotyczy tar
gowiska miejskiego (piszq 0 
tym zar6wno mieszkancy Na
sielska, jak r6wniei rolnicy i 
ogrodnicy z gminy), festynu w 
Chrcynnl8, wysypiska smieci 
lego w Kosewie jak i planowa
nego w Jaskolowlet przystan· 
ku autobu ·owego, rosnqcego 
beZf bacia wgminie. 0 prable
mach rnieszkaniowych, fetoru 
wydobywajqcego si~ ze stu
dzianek kanalizaeyjnych, oraz 
o organizacji i pracy samorzCj
duo 

Na niekt6re listy odpowiemy 
lislownie, natomiast do kilku z 
nich uslosunkujerny si~ na na
szych lamach. 

• Pan Wojciech K. pisze, ie 
bywa niemal na kaidej Ses/·j 
Rady i na jednej z nich slysza t 
ie podj~to Uchwal~ aby pain
formowac na lamach Zycia 
Nasielska ile zarabiajC1. radni, 

Od tamtej pory przeezy al dvva 
miesi~cznll(j Zycia i nie doczy
tal sil;! udlwalonej intormacji. 

- Przekazemy t~ spraw~ Za
rzqdowi Miejskiemu, sqdzimy 
ze w nastl;!pnym numerze ~
dziemy mogli poda6 t~ infor
macj~. 

• Panstwo Irena j Jan Z. z 
asielska pytajq nas ,,1< 0 i ja

kim prawem pozbawil Na
sielsk targowiska miejskiego w 
Rynku, KI6rego historyczne 
tradycje si~gaJq dziesiqtek. a 
nawet setek lat". 

- Odpowiadajqc, pragniemy 
zwr6cic uwagt;:, ie Rynek sam 
w sobie przeslal istniee jui: 

'ele, wiele lat lemu i paws al 
na nlrn park. Wowczas gdy go 
likw~dowano nikt nikogo nie py
tal, byla to decyzJa wladz ow· 
czesnych, Niekt6rzy miesz
kaney, szczeg61nle mieszkaj<j
cy w Rynku byli z tego powodu 
zadowoleni. Obecna deeYZl'a 
przeniesienia targowiska by a 
r6wniez decyziCj Rady M ej
skiej, kt6ra wtym lemacie pod
jf;/a stosownq Uchwa/~. 0 k16
rej na la ach naszej gazety 
pisalismy jui wczesniej. 

• Pan Grzegorz P. pisze, 
e je zcze lak niedawno na

sielskim targowiskiem zarzq
dzaly prywatne osoby, kt6re 
w6wczas do kasy miejskiej 
co mlesiqc wplacali po kilka
dziesi Cjt milionow starych zl. I 
wtedy kiedy bylo dobrze, ktos 
dokonal zrniany i wowczas 
zamiast zysk6w targowisko 
zacz~lo przynosie siraty. 
Obawiam si~, pisze czytel
nik, ze pdobnie b~dzie feraz, 
I<iedy nowe targowisko od kil
ku jui dnl stoi puste. Moie by 
znow sprobowac przekazac 
tar~owisko w pl)!\'1alne r~
ceo 

• Pan Kazimierz B. z Nasiel
ska parusza spraw~, jego zda
niem, ile zorganizowanego 
przy 'Ianku autobusowego. 
~ Pan Janusz K. oczekuje 

intormacji 0 wykonaniu budie
tu za 1999 r. 

,- -- - -:Repertu...ir -:fi.'ii:xi-CJ>~ 
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29.09-01.10.2000
 
"Tllan - nowa lie ia", film animowany, gOOz. 17. O.
 
..Agent XXL", komedia kryminalna prod. USA, godz. 19.00.
 

06-08.10.2000 
t.Gniew oceaou·· - jim sensacyjl1Y prod. USA. godz. 18.00. 

13-15.10.2000 
..C E;!stotliwosc" - lim sensacyjny prod. USA. godz. 18.00. 
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WYKAZ
 
nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy 

W drodze przetargu nieograniczonego 

Na podstawie art. 35 us! 1 i 2 ustawy Z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomosciami Uednolity leks! Dz.U. nr 46 poz. 
543 z 2000 roku) oraz uchwaly Nr 38/2000 ZarzCjdu Miejskiego w 
Nasielsku z dnia 16 sierpnia 2000 roku Zarz"ld Miejski w Nasielsku 
podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci polo
ionych w miescie NASIELSKU przeznaczonych do sprzedaiy 
w drodze przetargu nieograniczonego. 

,. Nieruehomosc poloiona przy uliey WARSZAWSKIEJ, ozna
ezona w ewidencji grunlow jako dZial~: 

- Nr 1392/3 0 powierzchni - 1207 m 
Cena wywolawcza - 21.726,00 z!olych 
2. Nieruchomosc poloi.ona przy ulicy SOSNOWEJ, oznaczona w 

ewidencji gruntow jako dzia!ka: 2 
- Nr 1392/40 powierzchni - 751 m 
Cena wywolawcza . 13.518,00 z!o¥ch 
- Nr 1392/50 powierzchni - 928 m 
Cena wywolawcza - 16.704,00 zlo~ch 
- Nr 1392/6 o. powierzchni - 1058 m 
Cena wywolawcza - 19.044,00 zlol"2ch 
- Nr 1392/8 0 powierzchni - 1079 m 
Cena wywolawcza - 19.422,00 zlol"2ch 
- Nr 1392/9 0 powierzchni - 1178 m 
Cena wywolawcza - 21.204,00 zlotyq11 
- Nr 1392/10 0 Dowierzchni - 1176 m 
Cena wywolawcza - 21.168,00 zlotych 
Przedmiolowe nieruchomosci: 
- ujawnione Sq w ksilildze wieczyslej KW 11101 
- znajdujq silil na terenie przeznaczonym pod zabudow~ miesz

kaniowq jednorodzinnq 
Charak1erystyka dzialek: 
przedmiolowe dzialki leiq w poludniowo-wschodniej cz~sci mia

sta Nasielska. DZlalka nr 1392/2 po~oi.ona jest bezposrednio przy 
ulicy Warszawskiej, dzialki 0 numerach od 1392/5 do 1392/10 leiq 
wZdlui utiey Sosnowej. 

Poloienie w ukladzie urbanistycznym miasta jest korzystne we
wn<ltrz zabudowy mieszkaniowej slosunkowo blisko od centrum 
miasta. 

Uzbrojenie techniczne terenu: 
- dzialka nr 1392/3: wodociqg, teleton przylegajqcy do urzqdzonej 

ulicy Warszawskiej, 
- dzialki od nr 1392/4 do 1392/1 0 sq nieuzbrojon e, 
- dziaika nr 1392/5 jest dodatkowo obciCjlona zlokalizowanym w 

p6~nocno-wschodniej cz~sci s!upem sredniego napi'i'cia. Slup nie 
powinien utrudniac zagospodarowanie dzia!ki zgodnie z prz8zna
ezeniem. 

Cena sprzedai:y nieruchomosci jest cenq uzyskanq w prze
targu. 

Og!oszenie 0 przelargu nas1qpi po up~ie 21 dnl od dnla ogio
szenia w prasie. 

Przewodniczqcy Zarzqdu 
mgr ini. Bernard Dariusz Mucha 

OBWIESZCZENIE
 
Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk
 

W sprawie wyboru Prezydenta
 
Rzeczypospolitej Polskiej
 

zarzCldzonego na dzien 8 paidziernika 2000 r.
 

Na podstawie Uchwaly Zarzqdu Miejskiego w Nasielsku Nr 35/98 
z dnia 10 wrzesnia 1998 ustala si~ nast~pujqceobwody glosowanla: 

Nr 
obwodu 

glosowa
nia 

Granice obwodu 

Siedziba 
obwod<;>wej ko

m!sJl 
wyborczej 

Nr 
okr~gu 
wybor
czego 

1 2 3 4 

1 Miasto Nasieisk - ulice: Brzezo
wa. Jesionowa, Kwiatowa, Mly
narska, Pniewska G6rka, Rynek. 
Starzyrisk!ego, $wierkowa. T0
polowa. Tylna, Warszawska 
(blokl), WClska, Wierzbowa 

Liceum Og61
nokszta!ca,ce W 
Nasielsku 
ul. Starzynskie
go 10 

1 

1 2 3 4 

2 Miasto Nasielsk - uliee: Armii 
K rajowej, Bawrego, Bronie
wskiego, Czeresniewa. Dijbro
wskiego. Druhny Jadwigi Ro
stkowskiej. Elektronowa, Gar
barska, Gen. Bema. Jagodowa, 
Jod!owa, Kard. Wyszyr,sklego, 
Kiiinsklego, LeSna. 11 Listopa
da. Majinowa, Marsz. J6zela Pi!
sudskiego, Ogrodowa, Polna, 
Poniatowsklego, Sosnowa. S a
szlea. Szkolna. Traugutta. War
szawska (bez blok6w), Waryn
skiego, Wisniowa 

Szkola Podsta
wowa Nr 1 
w Naslelsku 
ul. Szkolna 2 

2 

3 Miasto Nasieisk - ulice: A!eksal1
dra Osinskie~o. Anny Jagiellon· 
ki, B!I;kitna. oleslawa Chrobre-
BO, Broninek, Cicha. Cmentarna, 

,?bowa. Diuga, Fo/wark, Granl
czna, Jasna, Jasminowa. Ka
sztanowa. Kazimlerza Wielkie
go, Klonowa, KoleJowa. Kosciel
na, KOSCluszki. Kozia, Krarico
wa, Kr~'a, Krolowej Jadwigi. 
Kr6tka. Krupki, Lipowa. Lqczna, 
lqkowa, Mala, Mickiewicza. Mie
szka I, Nowa Wies, Piask.owa, 
Plotiska. Podmiejska. PolS iel 
Organizacji WioJskowej, Prosta, 
p(zechodnia. Przemyslowa, 
Reymonta, S!oneczna, Spokoj
na, Sportowa, Slepa. Sw. Woi
ciecha, T~czowa, Wlejska, Wla
dyslawa Ja~ielly, W!adysiawa 
Lokietka. ZWlrki I Wigury 

Szkola Pods1a
wowaNr2 
w Nasielsku 
uf. Kosciuszkl 
21 

3 

4 MiejscDwosci: Ka,tne, 
Kosewo 

Konary, Zesp6! Szk61 
Zawodowych 
w Nasielsku 
ul Lipowa 12 

4 

5 Ml8jSeOwosci: Chleblolki. CzaJ
ki, Malczyn. Mokrzyce Dwor
skie, Mokrzyce W!osciariskie, 
Morgi. Nowe PieScirogi, Rusz
kowo. Stare Piescirogi, Wikto
rowo 

Szkola Podsla· 
wowa 
w Staryeh Ples
cirogach 

5 

6 Mi ejseowosci' Mogowo, Sienni
ca 

Zaklad ,.Instal" 
w Nasielsku 
ul. Sikorsklego 2 

6 

7 M,ejSCowosCI: Lubomln, Maze-
Wo Dworskie "A", Mazewo 
Dworskle "B'. Mazewo Wlos
eianskie, Slustowo. Winniki. 

Klub Mlodego 
Rolnika 
w Mazewie 
Dworskim .,A" 

7 

8 Miejseowosci: Jackowo Dwor
skie, Jac cwo WloScianskie. 
K~dzI8rzawice, Pianowo Bar
gly, Planowo Daezki 

Szkola Podsla
wowa 
w Pianowie Da
czki 

8 

9 Miejscowosci: Chrcynno. D<l
brawa, Glodowo, Krzyczki Pie
nl<jzki, Krzyczki Szu ne, Krzy
czkl Zabicz!~i, Pniewo 

Szko/a Podsta
wowa 
w Krzyczkach 
P,en'qzkach 

9 

10 Miejscowosci. Mlodzianowo, 
Nuna, Paulinowo, Zabiezyn 

Szkola Podsta
wowa w tabl
czy.') e 

10 

1t Miejseowosci: Chechn6wka, 
Jask%wo. lorcin. Popowo Bo
rowe, Popowo Polnoe 

Szkola Podsta
wowa IV Pope
wie Borowym 

11 

12 Miejseowosci: Budy Siennlckie, 
Cegielnia Psueka, Krogule, 
Psuein, Wa,grodno, Studzianki 

Szkola Podsla
wowa w Budach 
Sienrlickieh 

12 

13 Miejscowosci: Di;binki, Mi\1 0

szyn, Mi~koszynek, Torun 
Dworski, Torun Wlosclanski. 
Zabofze 

Szkola Podsta
wowa 
w D~binkach 

13 

14 Miejscowosci: AndZIr1, Borko
1'0'0, Cieksyn, Dobra Wola, Le!e
woo Nowa Wrona, Nowiny 

Szkola Podsta
wowa 
w Cieksynie 

14 
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OGlOSZENIE 
o przetargu 

Zgodnie z UchwatCl Nr XI/102/99 Rady Miejski~j w Nasielskul 
dnia 21 grudnia 1999 roku, na podslawle przeplSow ustawy z dnla 
21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami (Jednolity 
lekst Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 roku) oraz rozporzqdzenia Rady 
Ministr6w z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawle okrC;slenia szcz~
g6!owych zasad i try~u przeprowadzanla przetar90w na zbycle 
nieruchomosci stanowlqcycl1 w!asnose Skarb~ ~an.stvva lub. wlas
nose gminy (Dz.U. Nr 9, paz. 30) Zarzqd Mle/skl w NaSlelsku 
oglasza, ie w dniu 25 wrzesnia 2000 ro~u °gO,dz: 9.00, w sail ~r 
13 Urz~du Miejskiego w Naslelsku przy ullcy Klllr~sk~ego odb~d~l~ 
si~ przetarg ustny nieograniczony ~a sprzed~z n1eruch0':'l0s~, 
stanowi~cychwlasnosc gminy N.a~lelsk, polozonych w mlescle 
Nasielsku przy ulicy Warszawskle/, oznaczonych Jako: 

1. Dzia!ka nr 1394/20 powierzehni 1739 mL za cen~ wywoiawezq 
34780,00 zlotyeh 

- wadium w wysokosei - 3.480,00 z!otyeh 
- poslClpienie ,. - 35°200 z!otych 
2. Dzia!ka nr 1394/30 powlerzchnl1149 m za cen~ wywolawczq 

22.980,00 zlotyeh 
- wadium w wysokosci - 2.300.00 zlotych 
- poslClpienie - 230,00 zlolych 
3. Dzialka nr 1394/4 0 powlerzchni 1149 m2 za cen~ wywo!awczq 

22.980,00 zlolych 
- wadium w wysokosci ·2.300,00 z!olych 
- PostClpienie , . . - 230~00 zlotyeh 
4. Dzialka nr 1394/5 0 powlerzchnl 1150 m za cen~ wywolawczq 

23.000,00 zlotych 
- wadium w wysokosci 

, . 
- 2.300,00 z!Otycn 

- PostClpienie , ' . - 230200 z!otyen 
5. Dzialka nr 1394/60 powlerzchnl 1152 m za cen~ wywoJawezq 

23.040.00 zlotych 
- wadium w wysokosci ·2310,00 z!otych 
- PostClpienie ,,- 231 pO z!otyeh 
6. Dzia!ka nr 1394/7 0 powlerzehnl 1154 m za een~ wywo!awcz<:j 

23.080,00 z!otych 
- wadlum w wysokosci - 2.310,00 zlotych 
- postqpienie - 231 °° zlolyeh

27. Dzialka nr 1394/80 powierzehni 1157 m za cenE;l wywo!awczq 
23.140,00 zlolych 

- wadium w wysokosei ·2.320,00 z!otyeh 
. PostClpienie ,,- 232 °0 z!otych28. Dzialka nr 139419 0 powlerz:chlll 1158 m za cen~ wywoJawcz<\ 

23.160,00 zlotych 
- wadium w wysokosci - 2320,00, zlotyeh 
- PostClpienie - 232,00 zrolych 

przedmiotowe n'erUchomosci uregulowane Sq W ksi~dze wie
czystej KW 26022, • ' 

Zgodnie z planem zagospodarowanla przetrzennego mlasta Na
sielska ww. nieruchomosei, polozone Sq na terenach przeznaezo, 
nych pod budownict,wo mieszkan!owe je~norodzinne. , 

Na nieruchomosel oznaczonej Jako dZlalka nr 1394/2 przeblega 
linia energetyczna sredniego napi!;!cia. , 

Na wszystkich nieruchomosciach stanowia,cych przedmlol prze
largu przebiega wodociqg. , . .,. 

POlladlo na nieruchomoseiach stanowl<:jcych przedmlot nlnleJsze
go przetargu przewiduje sifi!: '. 

- zaopatrzenie w wodli! miejskq z sieci wod?clqgoweJ, . . 
- odprowadzanie sciek6w sanitarnych z proJektowanyeh oblektow 

do kanalizacji sanitarnej miejskiei, 
- realizaejft sleei gazowej, ., , , 
- zaopatrzenie w energi~ elektrycznq za pornOCq Iinll nlsklego 

napi~cia kablowych lub ll!'1p.owietrznyeh, 
- uZbrojenie terenu w slee telefonlcznCj kablowq, 
- urzqdzenie ulic gminnyeh. .. . , , 
W przelargu mogq wziqc udzia! C?soby flzyczn~ I praw~e,)~z.el~ 

wplaca, wadium do kasy Urz{ldu MleJsklego w Nas!f,!lsku naJpoznleJ 
do dnia 21 wrzesnia 2000 roku do godz. 15.00. 

Dow6d wplaty nalezy okazac komisji p~etargawej. . 
Wadium wplacone przez uczestnlka, ktory wygral przetarg zalic~a 

siE;l na poeze eeny nabyeia. Pozostalyrn osobom wadlum zoslame 
zwrocone W Clqgu 3 dni od dnia rozstrzygnl1;lcla przetargu przez 
~~~. . , . . . 

Urzqd Miejski w Nasielsku w ler Inle 21 dnl ad dnla u~t~lema 
nabywcy zawiadomi osobl;! ustalonq ja. 0 nabywc~ 0 mleJscu I 
terminie zawareia umowy notarialnej: , , , 

Termin uiszczenia ceny sprzedazy pomnlelszony 0 wplaeenle 
wadium uplywa najp6i.niej na dzien przed podpisaniem aktu nota
rialnego. ,. . 

ZarzCld Miejski moze odstCJ,pic ad zawarCla umowy. c: wadlulll nl.e 
podlega zwrotowi jezeli osoba ustal?na jakonabywca ~Ieruchomos
CI nle stawi sir;: bez usprawiedllwlenla w rnleJseu I termtnle podanym 
w zawiadomieniu, 

Uczestnik przetargu moze zaskarzy6 ~zynnosci zwiCJ,za e z prze
orowadzeniem przetargu do Zarzqdu Mlejsklego.. . 
' Skarg~ wnosi sift na pismie, W lerminie 7 dm od dnla ogioszeilia 
wyniku przetargu ustnego. ",. 

Szczegci!owe infor~acje mozna uzys ~e w Wydzlale Rolnlctwa I 

Gospodarki Gruntaml w Naslelsku pokoJ nr 6 tub pod numerem 
telefonu (0-23) 69 12664, 69 12574 wew. 26 w godz. 9.00-15.00. 

PrzeWOdnlCZqcy Zarz<:jdu 
mgr inz. Bernard Dariusz Mucha 
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B DOWLANE
 
CEMENT, WAPNO, PUSTAKI
 

CEGtA. K INKIEROWA
 
STVROP AN, STVROSUPREMA
 

WEI:..NA MINERALNA. PAPA
 
OTWORV I OSCIEZNICE
 

NAWOZV SZTUCZNE
 

R szard Br skiewicz
 
Nasielsk, uf. Nowa Wies 27, tel. 691 2892 

Sklep'
 
artykulI- bilrOWe
 

Krzysztof Fr~czkiewicz 
Naslelsk ul. Rynek 3 tel. 693 13 36 ... 

z· 'R ~z 

__,,'_••,.......-..-~,-.-••"".......-..... • ~.~ •• H •• , ••~ •••••• 

" ZA..K ~D:"'i 
STC::>~RSKl 
:·,,~,~,[~,::"~~Helena i Mirostaw Komendarscy ••,•.•,: .•,"';,.,.,., 

'.--'-'-'-'- _ . i ; " 06-120- VVinnic ..,/ 

~ 
STANDARD Nasielsk, ul.Warszawska 18 A 

Zaf:a;!I a. I(a~ Za.ttI~ze, a.claI(e,/ 

:I:]~U~ '~ ~I'RZ]~!.AiY ~ ~ 
I ]~LI~I'ON\ UO~IOUKOlfl~ WIZ.JA TV 

.•.,., ,,- * ..; ~ tel1693 09 ~4 

:~\•••:e:$
 
Stanislaw vVic;ckow, ki
 

Ill. Kolejowa 8 Nasielsk Tel. 691 23 47
 

i Stanisfa\v "Vi<:ckow~kj 18\.691 234zJ 

BUS,TRANS
 
Transport: zwi ru, piasku 
(czarnoziem) 

Praca dzwigiem 

Ustuga koparko-tadowarkCl 
, tel./fax(0-23) 6931 753 

ui. Ptonska.43 tel.kom 0-602 196 717 
05~190 Naslelsk tel.dom 0-23 69 31 136 



Rozpoczql sie nowy sezon 

Jesienny sezon sportowy 2000/2001 rozpoczql si~ na do
bre. W tym roku w regularnych rozgrywakch wystartowaly trzy 
druiyny z naszej gminy. Do Zbika i Wkry Cieksyn dolqczyl 
nowy klub "Plomien" Nuna (piszemy 0 nim obok) 

Zbik aktualnie posiada trzy druiyny. Druiyna seniorow wy
stlilpuje w IV lidze, natomiast trampkarze rocznik 1985 i rocznik 
1987 w ligach wojew6dzkich. 

Wkra Cieksyn jest obeenie w A klasie wojew6dzkiej i po
siada tylko jednq druzyn~. 

Plomien Nunajest r6wniei klubem jednosekeyjnym i pilka
rze tego klubu rozpocz~li rozgrywki od klasy C wojew6dzkiej. 

Czwarty klub Sparta Nasielsk jest klubem wielosekcyjnym 
i jej zawodnicy blorq udzia! w roi:nego rodzaju turniejach 
wojewodzkich. 

Najliczniejsze sekcje Sparty 10 pilka siatkowa, kometka i 
tenis stolowy. 

Opr6cl ww. klub6w na terenie naszej gminy dzialajq Ucz
niowskie Kluby Sportowe, kt6rych zawodnicy biorq udzial w 
rozgrywkach szkolnych. 

Zbik Nasielsk 

Niezbyt dobrze wiedzie si~ pilkarzom Zbika w rozgrywkach 
IV I1gi. Z druzyny z ubiegJego sezonu ubylo kilku doswiadczo
nych zawodnik6w a ich miejsee zajf;lla nasielska mlodziei, 
kt6ra nie ma jeszcze tak duzego doswiadczenia pilkarskiego 
jak ieh poprzednicy. Nie mniej jednak powoli si~ ogrywajq I 
jui niedlugo bedCl pelnowartosciowymi zawodnikami. 

W dotyczas rozegranych meczach Zbik uzyskal nastepu
jqce wyniki: 

Strzegowo - Zbik 0:0 
Zbik - Boruta Kuezbork 2:3 
Ostrowia - Zbik 1:1 
Zbik - lomianki 2:2 
Kaszlelan Sierpc - Zbik 1:2 
Zbik - Narew Ostrol~ka - 3:4 
Naleiy podkresli6, ie w Irzech meczach uciekto im zwyci~

stwo lub remis w ostatnich sekundach meczu, co 5wiadczy, 
ie cos w grze druiyny lrzeba poprawit. 

Aktualnie w tabeli Zbik plasuje sifil w drugiej polowie. 
Zdecydowanie lepiej wiedzie sifil trampkarzom 87 rok, kto

rzy rozpoczfilll sezon od efektownego zwyciestwa z Koronq 
Jad6w 12:0. 

Natomiast trampkarze rocznik 87 rozpoczfilli rozgrywki od 
dwoch wysokich poraiek: z PolfC! Warszawa 0:6 i Hutniklem 
Warszawa 0:5. 

OGlOSZENIE CROBNE 
2 2Dom w slanie surowym 260 m na dzialce 4300 m w Klukowie 

sprzedam, leI. 0-605 256 916. (0-22) 784 64 56. 

Wkra Cieksyn 

Wyst~pujClca w rozgrywkach A klasy druiyna Wkry Cie
ksyn nowy sezon rozpocz~Ja imponujqco. Po cztereeh zna
komitych meczaeh przez. ezlery kolejki byla zdecydowanym 
liderem z najwi17kszq ilosciq strzelonych bramek. Niestety w 
piqtym meczu zlapala zadyszki i przyszla kolej na poraiki. 

Pilkarze przegrali trzy kolejne mecze. Pueharowy z Pultu
skiem 1:2, oraz ligowy z Chorzelami 1:4 i Pawlowem 1:2 
spadajqc tym samym na ezwarte miejsce w tabeli. 

Mamy nadziej~, ie to chwilowy spadek formy i pilkarze 
znow zacznq wygrywac. 

Mamy nowy klub sportowy 
w gminie 

W Iliedalekiej przeszlosci dwie porazki na wyjezdzie z 
gmina Naslelsk naleiala w Junakiem W-wa 4:1 i Zwa
bylym wojew6dztwie ciecha rem W-wa 4:2 i aktualnie 
nowskim do najmniej uspor znajduje si~ w srodku labeli. 
towionych gmin pod wzgl~ Plomien mecze rozgrywa 
dern ilosci klub6w. Obeenie na boisku Technikum VII D~

w powiecie nowodworskim bem. 
zajmujemy jedno z czolo Prezesem nowego klubu 
wych miejs.c. Po klubaeh jest Marek Mieszkowski, a 
miejskich "Zbiku" i "Spar skarbnikiem Andrzej Krolak. 
cie", oraz cieksynskiej Natomiast trenerem pilkarzy 
"Wkrze" w Nunie powstal Tamasz Domia{a. 
Straiacki Klub Sporlowy Wilamy na mapie sporto
.. P!omien". Powslanie klubu wej gminy nowy klub i iyczy
wiqie si~ z powstaniem my wiele sukces6w sporto
Ochotniczej Straiy Poiarnej wych nie ylko w rywalizacji 
w Nunie, kt6ra byla inicjato na szczeblu wojew6dzkim, 
rem powstania klubu sporto ale lei krajowym. Mamy na
wega. dziej~, ie wkr6tce klub po

Jak na razie w klubie dzia wi~kszy si~ 0 nowe sekcje. 
la tylko sekcja pi/ki noinej, red. 
kl6rej pi/karze wystfilpujq w 
rozgrywkaeh warszawskiej 
"C" klasy. W dotychczas Z ostatniej chwili 
rozegranych spotkaniach W dw6eh ostatnieh me
"Plomien" zremisowal na czach, niestety, malo jesz
wyjetdzie z Radosciq War cze ograni pilkarze Plomie
szawa 2:2, zVllyci~i:yl u siebie nia przegrali z Plonskiem 1:3 
Otwock 2:0, oraz ponicsl i Jadarem 1:4 

UWAGA! 

Wyborcy przebywajqcy czasowo na obszarze miasla i gminy w 
okresie obejmujqcym dzien wyborow, oraz wyborcy nigdzie nie 
zamieszkali a przebywajCjCY na terenie miasta i gminy mogq bye 
dopisani do spisu wyborc6w na wlasny wniosek, kt6ry naleiy zJoiyc 
do Urz~du Miasta - pok6j nr 18 najp6iniej do dnia 28.09.2000 (art. 
31 p, 1 i 2 Ustawy z dn. 27.09.1990 r. 0 wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej). 

Wyborcy zmieniajqcy miejsce pobytu przed dniem wybor6w otrzy
mujq - na swoje iqdanie - zaswiadczenia a prawie do glosowania 
(pok6j nr 18) (art 33 p. , i 2 Ustawy j.w.). 

Zesp61 redaJ<cyjny : 
M. 1yc, A. Slamlrowskl- ro alitor n~czelny. A. Zawadzki, M. WaSierzyn5kl.
 
Zdjecia: T. ZawadzkI. Projolit winKlty 10.1, Grubeckl.
 
Adres Redakcjl:
YCIE Kino "NlWa" VI Nasielsku, ul. Kosc!uszki 12. leI. 69-12-343.
 
Sklad Ilamanle kompulerowe: "GRAFIKA" Clcchan6v.', ul. Sikorsklego 4ilJ4. tel. 672·26·82.
 
Druk: laldad Wydawnlczo·Poligraiiczny ..ARJADA·· s.r.. Clechan6w, ui. RODolnicza 5, tel.ll'ax 672·47·73.
 
Redakeja nle zwraea lekst6w nie zam6wionych araz zaslrzega soble p1awo [eh redagowanla [ skracanla.
 
Redakcia nle oopowiarla za ffeSC rek' m.
 

ASIEL KA 


