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Zgadnic z wczcSniejsz'l zapowiedzilt ad bieiltcego numeru zmitl
nita sj~ cena naszej gazcty. SpowodO\ ano j sl Lo znacznym wzro
stem koszL6w na j j przygo owanie i wydanie. 
Mamy nadzjci~ ie nadul pozostaniecie z nnmi. 

iYCIE NASIELSKA 
B ZEJ IESZKA 'CO GMI Y 

W biezctcym numerze pragniemy poinformowac naszych 
czytelnikow, ie od przysz!ego miesiqca wprowadzamy nOWq 
ILlbrykr: pt. "Z zycia gminy", w kt6rej b~dziemy ,.amicszczaC 
informacje z zycia poszczeg61nych wiosek i ieh mieszkallcow. 
o problemach i sukcesach br:dCj z PanSIwem rozmawiac nasi 
reporterzy. kt6rzy co rniesiqc br:dq Was odwiedzac. 
W lutym: Nuna, Lorcin, Mlodzianowo i Zabiczyn. 

~ J B~DZlE BUOY EK 
OSRODKA ZDROWI ? 

Tradycjjnie, jui od kilku lat, wielu mieszkanc6w miasta i groiny 
zegna Stary Rok na nasielskim rynku. Podobnic dzieje sir: tak w 
calej PoL~ce i w wielu innych krajach swiata, gdzie wjednym cen-------------------------1 tralnym punkcie zbierajq sic: setki i lysi'1ce ludzi, by przy wsp6lnej
zabawie, spiewie i taneach. przy oglusz<)j'lcym huku i kolorowych 
fajerwcrkach, z nadziejarni powitac ten nadchodzqcy Nowy Rok. 

P rzez prawie pit;cdziesiqt lat nie zwracano wif;kszej uwagi 
na sprawy dotycz<\ce wlasnosci. W zasadzie wszystko 
bylo paflstwowe, a jak paIlstwowe. to znaczylo "nasze" ( 

eo oznaczalo cz«sto tez, i.e niczyje). Niekiedy dochodzilo do 
absurdalnych sytuacji kiedy to wlasciciel posesji \Volal nie 
przyznawac sir: do niej, bo oznaczalo to pewne obowi<j,zki, jak 
np. omiatanie. usuwanie nieczystosci. Praw nie mial iadnych. 
Wlasciciel nie miai tei. wplywu na to, kto bf;dzie mieszkat w 
jego dornu, a czynsz nle wystarcza! nawet na omiatanie posesji. 
To juz w duiej cz~sci historia. 
Dzisiaj wlasnosc jest w cenie. Raidy chce cos miee. Wiele os6b 
pl-lYznaje si« do tego, czego nigdy nie posiadali, ani nie posia
dala ich rodzina. Raidy chee sir: uwlaszczyc. Istnieje lei wia
snosc samoI"Zqdowa. azywa sir: j'l wtasnosciq komunaln'l, a 
proces uwlaszczania samorz<\d6w komunalizowaniem. Sprawa 
nie jest prosta. Petne n~ce roboty maj<j tei. sqdy. Klopoty komu
nalizacyjne rna tei nasza gmina. 
Najpowainiejszy z nich dotyczy nasielskiego Osrodka Zdrowia 
mieszczqcego sj~ przy uL Sportowej 14. 510wo " nasielski" 
napisatem celowo, poniewai zdecydowana wi«l<szosc micsz
kUllCOW naszej gminy llwaza, i.e jest wlasnosci q gminy 
Nasielsk. 

dokoflczenie n.a SIr, 6 

Podobnie byto i w tym co u, tym bardziej, i.e tyrn razem witano 
nie tylko Nowy Rok 2001. ale Nowy Wiek i 'owe Tysiqclecie. 
Byta to szczegoina nOC. A my wszyscy bylisrny jej uczesrnikami. 
Juz od godziny 2200 na nasielskim rynku plyn'lca z ustawionej i 
kolorowo oswietlonej sceny rnuzyka zacz«la przyciqgac mlesz· 
kailcow I asiclska. Tui przed godzin,! zerowtj goqce iyczenia w 
imieniu calego Zarzqdu Miejskiego i calej Rady Miejskiej ztozyli: 
bunnistl-L Bernard Mucha i wice burmistrz Krystyna Raczkow
ska, zYCZqC wszystkirn zebranym przede wszystkim dU2 zdro
wia, spokoju, radosci i spelnienia wszystkich marlcn. A potern... 
Huk wystrzat6w, k 101'0 e fajerwerki wzbijajqcC si~ w niebo, 
strzelajqce szampany, wzajcmne iyczenia wymieniane nawet z 
nieznajomymi pozwolily zapomniec 0 wszystkim co byio. Stary 
rok poszedl w niepamir:c - zaczel0 sir: nowe iycie . P -zy ogiu
szajqceJ muzyce bawiono sir: do godziny 200. 
Mamy nadziej~, :i.e za rok zn6w sir: spotkamy. Chociaz nie 
b~dzie to tak nadzwyczajna noe jak w tym roku. jednak to 
b~dzie noc kt6ra zawsze zbliza u zi do sicbie . 
przy tej okazji naleiatoby podzif;kowac wszystkim tym ,kt6rzy 
przygotQwali nam 'I wspanialq zabaw~. Organizatorom, span
sorom, bezintel-cso\vnym ludziom dobrej woli i nasielskiemu 
sarnorzqdowi. 

Do zobaczellia 



AC ZARZJ\D Z 
JSKIEGO
 

GrUdniowe posiedzenia Zarz~du 
Miejskiego zdomioOlvala proble
matyka budietowa. Kaide z posie

dzen bylo w czc:sci PO$wlvcone wypra
cowaniu plan6w inwestycji oa przyszly 
rok, oraz zapewnienia plynnego finanso
wania \Vszystkich dzial6w samorzqdu 
lokalnego - oswiaty, sportu, kultury. 
Posiedzenie czlonk6w Zarzqdu Miejskiego 
w dniu 4.12. rozpocz.c:io spotkanie z pried
stawicielami Erroy "Oldcover" z Warsza
wy. Finna to. zainteresowana jest inwesty
cjq oa terenie bylej jednostki wojskowej w 
Chrcynnie. WykorzystujqC istniejqc& baz~ 

"Oldcover" chcialby stworzyc tam Zaktad 
Opiekunczo - Leczniczy (osiedle dla ludzi 
starszych wiekiem). W dyskusji obie stro
oy wyro.zity zainteresowanie scnsownym 
zagospodarowaniem terenu Chrcynna 
oraz wypracowaniem odpowiedniej formy 
prawnej tej koncepcji. 
Drugim punktem prac Zarzqdu byl 
wst~pny podzial 1-l.eczowy srodk6w finan
sowych przeznacz.onych na inwestyCje w 
roku 2001. Projekt tego podzialu skim'o
wany zoStal do opracowania w komisjach 
Rady Miejskiej. Stwierdzono tei, ze nale
zy zwi~kszy{; dokladnosc przygotowania 
przetarg6w inwestyc)~nych, by zmniej
szyc ilosc zmian aneksowyeh dokonywa
nych w trakcie wykonywania prac. 
W nast~pnym punkcie zaakceptowano 
wnioski 0: 
- pl-.(.ebudow~ ulicy Topolowcj w dw6eh 

etapacb, 
- uj~eie \V planach inwestycyjnych prac 

na osiedlu Pilsudskiego I i II oraz 
uliey Sportowej. 

G
16wnym temarem drugiego posie
dzenia czlonk6w Zar.lqdu Miej
skiego W dniu 7.12. byla spl'awa 

lokali przeznaczonych na lokale uiytko
\ve. W dyskusji wraz z zaproszonymi na 
to posiedzenie - dyr., ZGKiM- p. W. Sierz
purowskim i kierownikiem Suwinskim 
wypracowano kierunek straregii 10kalo
wej by przygotowac projekty uchwaly 
Rady Miejskiej \V sprawie 0 niezbywal
nosci lokali mieszkalnych na parterze 
oraz 0 cofni~ciu moiliwoSci wykupu 
takiego lokaJu pt""Lez najemc<;l. 
Nast~pnie rozpatrywano podania skiero
wane do Zarz<ldu. 13y1y to pisma od jed
nostek oSP w sprawie r6inyeh inwesty
cji i remontow. Postanowiono w roku 
2001 calCj pul~srodk6w inwestycyj
nych(ok. 25000 zl) przeznaczyc na 
dokoilczenie budowy remizy srraiackiej 
w Cieksynie. W lJast~pnych latach w 
ll1ian:~ moiliwosci i przy pomoey srraia
k6w podejmie si~ race remontowe w 
innych jednostkach asp, 
Zapoznano si~ z prosbami Rad Rodzic6w zc 
szk61 w Pianowie i Nunie 0 cofn.i~cie decy
zji 0 likwidacji szk6t w tych miejscowo
sciach. Zclecydowano pr-zekazo.c te podania 
do rozpatrzenia przez Rad~ Miejskq. 
Zarz<jd upowainit p. Raczkowskq - z-c~ 

Burmistrza do podpisywania stopnia 

awansu zawodowego dla nauczycieli 
IN zwiqzku z kolejn<j pros!1'l Zarlqdu 
Gmirulej Sp6ldzielni S.Ch w Nasielsku 0 
umorzenie podatku od nieruchomosci 
postanowlono zap rosie prezesa Spot
dzielni i wsp61nie przeanalizowac pro
blemy G.S-u. 

Z
arz<td MiejSki. na kolejnym posie
dzeniu w dniu 14.12. zapoznawal 
siv z pismami skierowaoymi do 

tego gremium. Rozpatrywano nast~puj'1
ce podania : 
- Rady soleckiej wsi Pianowo Daczki 0 

zalozeniu wodociqgu oraz poloienia 
dywaniku asfaltowego na drodze pro
wadz<.\cej w kicrunku K~d2ierzawjc 

od strony drog] Nasielsk - Strzegocin. 
SJ1raw~ skierowano do komisji Infra
st1'ukt11 ry. 

- Rady soteckiej ws! Siennica 0 remont 
dw6dl ulic Ogrodowa i Siellnicka, 
gazyfikacj~ wsi wobec wykonania pla
now i llzyskania zezwolenia na budo
we sied gazowej oraz zaloienia kana
lizacj i. 

- Zakladu Uslug Wodnych w sprawie 
ustal nia ceny 1 m3 wody. Zaakcepto
wano eene 1,58 + vat i te proDozycj~ 
przekazano do zatwierdzenia na sesje 
Rady Miejskiej. 

W nastc:pnym punkcie spotkania ezlon
kowie Zarzqdu om6wili i zaaprobowali 
stawki podatk6w lokalnych proponowane 
przez Komisje Budierowq na 20001 rok. 

Ostatnie w ubieglym 1'oku posiedze
nie Zarzqdu Miejskiego odbylo sie 
28 i 29 grudnia. 

W trakcie obl'ad zatwierdzono projekt 
uchwaly Rady Miejskiej Drzedstawiony 
pnez Wydzial Rolnictwa i Gospodarki 
Gl'untami IV sprawie nadania nazwy 
ulicy w Starych Piesei rogach "ulica 
Hubala". 

Zaaprobowano projekt uchwaly 
priedstawiony Radzie Miejskiej w spra
wie op!at administraq~nych za czynno
sci Ul-tedowe w 1'oku 200l. 
Zaproszony na posiedzenie Zarzqdu 
ploozewodniczqcy Komisji Budietowej p. 
Andrzej Kr61ak przedstawil Zarzqdowi 
wnioski przewodniezqcych komisji Rady 
·'1iejskiej w sprawie podzialu srodk6w 

finansowych. 
Przeanalizowano spraw~ mozli\vosci 
sp1'zeduzy mieszkan sluibowych dla 
nauczycieli. ZarzCjd poleeil sprawd:Gic 
stan prawny i wlasnosciowy lokali i 
przygotowac stosowny projekt uehwaly. 
Na koniec om6wiono przygotowania do 
powitania Nowego Roku. Zarzijd polozyl 
nacisk na wlasci we zabezpieczenie 
imprczy majqcej odbyc sie na nasielskirn 
rynku. Scis!a wsp61praca \Vszystkich 
zaintel'esowanych - policji, SlllZb energe
tycznych i osrodka kultury pomoie sym
patycznie powitac Nowy Rok. 

Wynotowal S.w. 

OLICYJNA
 
NOCq 6 -7 grudnia w Mlodziano\vic z 

zabezpieczonego garaiu nieznani spraw
cy skradti "Fiata 126p" wartosci 7000 zl. 

* ~ ~ 
( grudnia w tej samej miejscowosci 

pod nieobecnoM: domownik6w nieznani 
sprawey dokonali wlamania do jednego z 
dom6w. Skradzione zostaly bizuteria, 
aparat telefoniezny wie7.a stereo a lqcz, 
nej wal10sei 4000 zl. 

~ ~ ~ 

14.12. do nasielskiego komisariatu 
zgloszono fakt wlamania do budynku 
dawnej restauracji , Zloty Klos". Zlodzie
je skradli blaty aluminiowe, przewody 
instalacji eleku)'czncj, maszynk~ do mie
lenia mi~sa Straty wyceniono na kwot~ 

4700 zl. 
~ ~ $ 

Noc,j 14/15.12. w !o"Iiekoszynku ";~

znani sprawey dokonali wlarnania dt. 
nika 110. jednej z posesji. Skradli 14 kut' i 
5 in-dyk6w. 

Tcj sarncj nocy dokonano drugiej kro.
dzieiy - tym razem wlamano si~ do domu 
mieszkalnego skqd skradziono telewizor 
"Philip5" wartosci 990 zl. 

~ * ~ 
17.12. w Pie~cirogach nieznani 

sprawcy dOKouali kradziezy z jednego z 
dom6w przy ul. Turkusowej. $kradzione 
zostaly kuchenka mikrofulowa, magne
towid, mini wieza stereo, 0 lqczncj war
tosci 2000 zt. 

*- * ~ 
19.12.z terenu Rozdzielni Gaw przy ul. 

Pilsudskiego nieznani sprawcy skradli 3 
lampy oswietleniowe wai'tosci 2400 zl. 

~ it! $ 
Noq 20/21.12. nieznani spralvcy 

dokonali wtamania do sklepu spoiYIA 
go w Budach Siennickich. Po Wyl .J 

dziury w scianie budynku 'we zli 
do Domieszczen sklepowych skqd skradli 
fajerwerki, piwo, slodycze, papierosy 
o Iqcznej wartosci 600 zl. 

~ ~ ~ 

22.12. w Lubominie na skutek zwarcia 
instalacji elektrycznej spaleniu ulegl 
strych budynku mieszkalnego. Straty 
oceniono na kwot~ 6000 zl. 

~ ~ ~ 

W nocy 22/23.12.dokono.no y.'lam,mia 
do sklepu spoiywczego w Nliekoszynie. Po 
zerwaniu kl6dek i wylamanju zamk6w zlo· 
dZieje weszli do pomieszczen sklepu Sk'ld 
skradE wc;dliny, clckolady, papierosy na 
lqCZll'l kwote 6000 zl. 

~ if -li 
25.12. Rafal G. I Slawomir 5z. - miesz

kancy Mogowa dokonali napasci na 
Roman3 Z. j jego syna w ieh wlasnyrn 
domu. Dotkliwie pobili obydwu mei:. 
czyzn. Starszy z nieh z 1'anami ci~tymi 

twarzy trafil dO szpitala w Puttusku. 
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W ostatnim miesi'lcu xx wieku 
Rada Miejska odbyla dwie sesje 
zwyczajne - dwudziestq i dwu

dziestCj pierwszq VI obecnej kadencji. 
Pierwsza z nich miala uroczysty cha
rakter, ponie",Jaz odbyla si~ [Uz przed 
swif;)tami Boiego Narodzenia. Przybyl 
no. ni<j przedstawiciel Ksi~dza Dziekana 
i duchowienstwa Gminy. W ich imieniu 
ztoiyl radnym iyczenia. Po kr6rkiej 
modlirwie zebro.ni podzielili sit;: oplat
kicm. 

Ustalaj<jc porzqdek obrad zadecydo
wano, ie odpowiedzi Burmisrrza no. 
wnioski mieszkaflcow i zapytunia rad
nych udzielone zostanq w pierwszej cze
sci sesj!. Wniosek w lej sprawie zostal 
przyjety jednoglosnic przez radnych. 
Ponadto, po raz kolejny, posranowiono 
przyj<jc protok6t z poprzedniej sesj i bez 
jcgo odczytywania. Radni mogq Sit;: z n1m 
zapoznac w biurze Rady. 

"Przybyli no. sesj mieszkancy poru
! nasrepujqce pr9blemy: sprawe 

drogi w miejscowosci Zabiczyn; kwestic 
zwiCjzane z dzieriawq lokalu uzytkowego 
przy ul. Rynek; spro.we do.lszych Josow 
obiekt6w po bylej jednostce wojskowej; 
sprawe zo.truwo.nia rzeczki Nasielnej 
pr7.ez zo.klad pr7.emyslo\\"y. 

Po przyjf;ciu okresowego sprawozda
nia Burmistrza 7. prac Zarlqdu Miejskie
go oddano gios radnym. ZgJosili oni 
wiele wniosk6w, zapytaI'1 i uwag dotyczq
cych problem6w Gminy. W swoich 
wypowiedziach nawiCjzywali cz~sto do 
llwo.g przedstawionych wczesniej przez 
micszkat'tc6w Gminy. Poruszyli tei m. in. 
nast~puj<1ce problemy: sprawy budowy 
wodoci<jgu w miejscowosci GtoJowo; 
planY zwiqzo.ne z reorganizacj<\ sicci 
szkolnej; stan zatrudnienia w Urzedzie 
1iejskim; plany dalszej gazyfikacji 

gmi ny i modernizacji ul icy Kolejowej" 
Pytano tei 0 aktualnq sytuacj~ w dzie
dzlnie organizaeji stuiby zdrowia no. 
'''-'mic no.szej gminy. Zwracano ponadto 

gQ na pou"Zeb~ terminowego i kou
kretnego odpowiadania na pismo. peten
t6w. 

Zgodnie z przyj~tym wczeSniej 
porz<jdkiem obrad w kolejnym punkcie 
BurmiStl"Z ustosunkowal si~ do wypowk
dzi mieszkanc6w Groiny i radnych. W 
sprawach finansowych w picralo. go p. 
Skarbnik. Kwestie oswiatowe wyjo.sniala 
p. Wiccbunnistrz. Do problemu dzieria
wy lokalu uiytkowego przy ulicy Rynek 
usto unkowal si~ dyrektor ZGKiM. Nie 
wszystkie wyjasnicnia wymicnionych 
os6b zadowoliiy pytajqcych. Wyrazem 
tego byta nie przewidziana w tyrn punk
cie dyskusja majqca niekiedy charakter 
polemiki. 

Kolejny punkr obrad poswi~cony byl 
rozpatrleniu szeregu projekt6w uchwat. 
leh waga \vynikala z lego, ie dotyczyiy 
one problem6w rnajl:\cych wplyw na 
prlygotowanie budietu groiny. Byly to 
uchwaly zwane uchwalami okolobudie
rowymi. Chodzilo w nich 0 ustalenie l'OZ
nego rodzaju optar, kt6re stanowiCl m.in. 
doch6d groiny. Po wnikliwej dyskusji 
przyjero nasr~pujqee uchwaty: \V spra
wie obniienia ceny zyta dla celow ustale

nia podatku rnlnego w naszej gminie; w 
spr-awie okreslenia wysokoSci stawek 
podatku od nieruchomosci i zwolnien od 
tego podo.rku; w sprawie ustalenia podat
ku od posiadanych ps6w; w spro.wie usta
lenia wysokosci oplat za 5wiadczenia 
prowadzonych przez Gmine pI-.ledszkoli; 
W sprawie wprowad:tenia oplaty admini
stracyjnej; w sprawie okreslenia wyso
kosci stawek podatku od srodkow trans
ponu oraz zwolnieri od tego podatku. 
(lnformacjv 0 wysokosci oplat zamiesz
czarny W oddzie1nym tekscie). Uchwaly 
zostaly przyj~te ZnaCZllq wi<:kszosciCl 
glos6w_ 

Po przyj~ciu wyzej wymienionych 
\Ichwal p. Skarbnik przedsto.wila projekt 
budzelu miasta i groiny na rok 200l. 
Przewiduje on, ie dochody Gminy 
wyniosCj 18 84] 247 zl, a wydatki 
18641 247z1 

D nia 29 grudnia odbylo. si~ druga w 
tym miesiqcu sesja Rady Miej
skiej ( 21 Ill' tej kadencji). Nie 

wzbudzila Dna wi<;kszego zainteresowa
nia mieszkanc6w Gminy. Tym razem 
prLyszlo ich niewielu. 

DluiszCj dyskusj~ zebranych wywolal 
punkt przewiduj<jcy u "talcnie porz<jdku 
obrad. Nie wzbudzil jeszcze kontrowersji 
\>miosek Burmistrzo. 0 wprowadzenie do 
porzqdku projektu uchwaly w sprawie 
oplat za czynnosci adminisrracyjne 
wykonywane przez Urzqd Miejski. przy
j~ty on 20stal prLy jednym ty1ko glosie 
"wstrzymuj<jcym". Ko1ejny wniosek 
zgloszony w tyro punkcie przcz jednego z 
radnych, przyj~ry wprawdzie przytlacza
j<.jC'l wiekszosci'l glosow, zostai doklad
niej rozpoznany. Chodzilo tu 0 wycofanie 
z porz<.jdku obrad punktu si6dmego prle
widujo'jcego podjecie llchwaly budieto
wej no. rok 2001 wraz z planem inwesty
cji i zadan rzeczowych. Na tcmat ten 
wypowiedzia'lo sie wyjo'jtkowo wielu rad
nyeh. Z uwagq wysluchano tei informa
eji p. Skarbnik, Pr7.ewodnicz<:jcego Rady 
i Burrnistrza odnosnie procedury uchwa
lania budzetu. Postanowiono nie podej
mowac l1a tej sesji uchwaly budietowej, 
a zap1anowan<j tematyke potraktowac 
infom1acyjnie. Przewazylo tu zdanie, i.e 
nie znane Sq jeszcze wszystkie lIwarun
kowo.nia, jakie b~dq mialy wplyw zar6w
no na dochody jak i na wydo.tki Gminy. 

Samookreslenia sie Rady wymo.gala 
tez jedna z poprzednich jej decyzji prze
widujqca, ie podzial rzeczowy budietu 
bedzie dokonywany wedtug zasady "na 
jcdncgo radnego". Dyskusj~ w tej spra
wie i podj<:cie stosownej dec)Plji przewi
d:.::iano jako punkt 7a (czyli uzupelnienle 
do spraw budzetowych). Po szczegolowej 
ano.lizie w tyro punkcie problemu radni 
postanowili wycofac si<: z wczesniej pod
jvtej decyzji. 

Kolejny punkt porZlldku obrad prze
widywal przyjf;cie protok6lu z poprzed
niej sesji. Tradycyjnie juz zadecydowa
no, ie nie bedzie on odczytywany, a 
radni winni sir: z nim zapoznac w biu
rze Rady. 

Gt6wne spra wy poruszone przez 
mieszkanc6w przybylych na sesj~ to 
wracajqcy od pewnego czo.su problem 
dzieriawy loka1u uiytkowego przy ul. 
Rynek i prosba jednego z orgo.nizo.torow 
gminnego finatu Wiclkiej Orkiestry 
Swi'ltecznej Pornoey 0 wsparcie w 
postaci zapewnienia srodka transportu 
do centl"ali calej akcji. Burmistrz zapro
sil wnioskodawc~do siebie w celu omo
wienia szczeg6t6w tej pomoc i zapew
nil 0 swym poparciu dla tak cennej ini
cjatywy. W picrwszej sprawie Bur
rnistrz przypomnial, ie spnl\·l'a dzieria
wy byla rozpalrywo.na przez Zarz<.jd i 
zostala pl-lekazana do ZGKiM w celli jcj 
rozwi'lzania, jako 7.e tam powstal aly 
prohlem. Pelnomocnikiem w tej spra
wie jest Dyrektor ZGKiM 

lnformacja Burmistrza 0 pracach 
Zarz<jdu Miejskiego byta tym razem 
wyjqtkowo kr6tka, poniewai od 
poprzedniego sprawozdania minql zale
dwie tydzien, a do tego ostatnie posie
dzenie bylo pOSlviccone w wiekszosci 
sprawom, kt6re byty rozpatrywo.ne no. 
obecnej sesji. 

W punkcic - interpelacje i zapyrania 
radnych pytano 0 stan kasy miejskiej, 
zamierzenia Gminy w spro.wie sluiby 
zdrowia. prz} gotowan do budowy 
oczyszczalni sciek6w i wysypiska dpa
dow komunalnych. Zwraeano uwag~ na 
potrzeb~ zorganizowania wstepnej 
segregacji odpad6w, wskazywano miej
scowosci, w kt6rych nie podejmowane Sq 
iadnc dziaiania inwesrycyjne. Pytano tei 
o to, jo.k zostaly zatatwionc niekt6re 
indYlviduo.lne sprawy mieszkanc6w 
naszej gminy. 

W sprawie pn~edstawionych proble
m6w wypowiedzio.l sie Eurmistrz i 
Dyrektor ZGKiIVI.I tak m.in. radni zosta
1i poinfonnowani 0 d:.::ialaniach podjt;
tyell w sprawie mieszko.nca Chrcynna. 
Dowiedzicli sir: tei 0 poczynaniach 
ZGKiM majqcych na celu wst~pnq egre
gacjf; odpad6w komuno.lnych r;)z 0 
zamiarach dotyczqcych rozwiqzania pro
blemu szaletu miejskiego. zerzej orno
wjono zagadnienia zwi<lzane z planami 
budowy oczyszczo.lni sciek6w. Poinfor
mowano ponadto 0 stani prt.ygotowai1 
do rozpocz~cia funkcjonowania gminne
go zespolu opieki zdrowotnej. Ze stanem 
kasy miejskiej zapoznalo. zebro.nych p. 
Skarbnik przy okazji omawiania zo.go.d
nieil zwi<jzanych z budietem roku 2000. 

Podj~te no. tej scsji uchwaty dotyczy
ly: ustalenia wysokosci optat za wode: 
pohieram.j z ujr;:c w Psucinie i Nunic (sta
cje re i wodociqgi z nimi zwiqzane znaj
dujq si y w zarzqdzie Zaklo.du Uslug 
Wodnyeh w Mlawie); nadania nazwy 
ulicy w miejscowosci Piescirogi Stare 
(ul. majora Hubala); okrcslenia kryte
riow przcznaczenia do sprzedaiy lokali 
mieszkalnych Oraz ustalenio. bonifikar 
przy ich spnedazy; dokono.nia kolej
nych zmian w budiecie 2000 roku; 
wprowadzenia oplary administracyjncj 
za czynnosei urzedowe wykonywane 
pr7.ez Urlqd Miejski IV asielsku (szcze
g6Jy w odrebnym tekscie). 

Notowal AZ. 



1.	 INWESTYCJE IAKONCIONf. 

Odebrano i przekazClIlO do uiytkowa
11ia siee wodocicjgow<:j z przyl[jczami w 
miejscowoseiaeh Torufl Dworski - Torufl 
Wlosciailski - Mi~koszynek - Miykoszyn. 
Ma ona dlugosc 9978m. Z tej sieei przyJ<l
czami 0 dtugosci okoto 4 km popJynie 
woda ze Stacji Uzdatniania "Vody w Psuci
nie do 115 gospodarstw. Eksploatacja 
wodoci'lgu prowadzona bydzie przez 
ZakJad UrzC\dzen Wodnych VI Mlawie. 
Wykonawcq inwestycji byla nasielska 
fmna - Przedsi~biorstwo Instalacyjno 
Budowlane "Truszkowski". Budowa tego 
odeinka sieei KOI1CZY wodociqgowanie 
miejscowosci przewidzianych do odbioru 
wody z SUWu w Psucinie. 

W poprzednim numerze ZN informo
waJismy 0 zakollezeniu pierwszcgo ctapu 
prac przy rozbudowie Szkoiy Podstawo
wej im. Stefana Starzynskiego. Przypomi
namy. ie polegaly one na wykonaniu fun
damenr6w nowego obiektu do poziomu 
zerowego. W grudniu odbyl sit; odbi6r 
wykonanych prac. Zadanie realizowala 
firma "Truszkowski". 

2.	 WIESCI I IESPOW 
SIKOt IAWODOWYCH. 

Dyrektor Szkoly jest bardzo zadowolo
ny ze wsp61pracy z rodzicami. W ostatnim 
czasie z fundu zy Komitctu Rod:liciel
skiego zakupiono magncrowid, telewizor 
i komputer Z oprogramov,·anicm. 

Infonnowalismy wczesmej 0 planach 
budowy hali sportowej przy Zespo!e Szk6t 
Zawodovlych. Wszystko wskazuje ua to, ze 
plany te wkr6tce Zosran'l zrealizoviane. 
Aktualnie odbywajq si~ spotkania z projek

tantami. Rada Rodzic6w postanowila sko
rzystac z doswiadczen swoich poprzedni
kow z pocz(jtk6w Jar dziewiycdzisi(jtych, 
kiedy podj«to trud rozbudowy (u wlasciwie 
budowy) szkoly. Id'lC ieh sladem, rodzice 
chcCj sfinansowae projelrt hali spol1owej. 
Zumierzenia rodzic6w wychodz'l naprle
ciw oczekiwaniom w tej sprav.rie organu 
prowadzqcego szkot(( ( jest nim starostwo 
nowodworskie). 

Rok obecny jest kolejnym historycz
nym rokiem W dziejaeh szkoty. Po raz rrze
ci Vi szkole odb~dzie si~ matura. Do tej 
pory w Z S2 byla ty!ko jedna klasa matu
raina. W roku obecnym do egzaminu matu
ralncgo przyst(jpi4 llczniowie tn:ech klas 
(okolo 80 os6b). 

3. SWiBA IDROWIA. 
Samorz<ldowy Zesp6! Opieki Zdrowot

nej w Nasielsku zlozyt do Mazowieckiej 
Regionalnej Kasy ChOl'ych ofeny 
na udzielanie swiadczen zdrowotnych w 
gminie Nasielsk w oparciu 0 osrodki zdro
wia w Piescirogach i Cieksynie oraz na 
swiadczenia Jckarsko - piel~gniarskie IV 

srodowisku nauczania i wychowania. 

4.	 SPRIEDAi MIENIA KOMUNALNEGO. 
Od pewnego czasu Gmina podejmowala 
starania w celu sprzedazy IS dzialck 
budowlanych poloionyeh przy til. Wur
szawskiej. Pierwsze przetargi nie przy
niosly pozytywnych rezultat6w. Ostatnio 
jednak udato si~ sprzedac 4 dzialki po 
cenie usta\onej pr7.ez Zarz(jd 1icjski. 

5.	 CENTRUM POMOCY SPOtEClNEJ. 
W okresic przedslvi(jtecznym odbyly si~ 

w rej placowce dwa spotkarua wigilijnc. W 

pierwszym wzit;:li udzial ludtie samotni, 
emeryci i rencisci. Przybylo okolo 80 
o 6b. Na drugie spotkanie zaproszono 
dzieci niepelnosprawne. Przybylo oketo 
30 os6b. Byla ehoinka, by! oplarek, by} 
Mikotaj. lajwainiejsza byla jednak 
atmosfera serdeczna, rodzinna, 
odswi~tna. W spotkaniach uczestniczyli 
tei przedstawiciele samorz'1l1u miejskie
go i duehowienstwa. 

6.	 WKROClYL/SMY WNOWE 
TYS//iCLECIE. 

Gtosno i bucznie witalismy nowy 
2001. rok, nowy XXI wiek, nowe 3. tysiqc
lecie. Bylo wprawdzie mniej ba16w sylwe
strowych nii VI roku \ bieglym (mo7.e to 
§wiadczy60 ubozcniu sQoleczellstwa), ale 
okazalej wypadta impreza na rynku. Od 
wielu dnl miasto byte bogata iluminowa
ne. Zadbaly 0 to sluzby miejskie, zadbali 
tei wlasciciele posesji. 

Okazalej wypadla impreza na rynku. 
Bogata iluminacja, kolorowe migajqce 
§wiatia. fajenverki. muzyka. tance. 
Goscie imprezy z caicj gmi.ny, a byJo ich IV 

tym roku wyj(jtkowo dllio. przyniesli ze 
sobq szampana i fajerwerki. 

Wsp6lne powiranie nowego 1'0.". 

zyskuje coraz wil<cej zwolennik6w \II 

naszcj gminie. To jui pcwnego rodzaju 
tradycja. Aby podniesc jakose imprezy 
warto byloby \I' przyszlosci zl\prosic 
dobry zespo! mllzyczny. Trzeba sit;: tei 
zastanowic nad zapewnieniem ucze mi
kom imlwezy pelnego bezpieczenstwa. 
Chodzi tu 0 r6znego rodzaju raki ty i 
petardy. "Ofiejalne" materiaty byty odpa
lane wlasciwie i w miejscu do tego wyzna
czonym. Wi~kszosc indywidualnych 
"strzeleow" odpalala swe rakiely w miej
scach nieodpowiednich i w sposob niebez
pieczny. Niektol'zy rzucali nawet petardy 
w tJum. To szczQscie, ze nie si y nie stalo. 
Ale stae siy moze. Pami~tac tei naleiy 0 
zarz'ldzeniu wojewody w tej sprawie. 

Notowal AZ. 

WarSZQWO, dnia 14 gmdnia 20r"··. 

KOMUNIKA MINISTRA SPRAW EDL WOSCI 
W zwiqzku z wejsciem w zycie od 1 stycznin 2001 e llstawy 

o Krajowyrn Rejestrze Sqdowym infonnujemy. ie: 

I. W stosunku do os6b fizycznych. ktore bydCj cheialy zareje
strowac dzialalnosc gospodarczq W okrcsie 1 styc:lllia 
2001 r. - 31 gnldnia 2001 r. nadal wymagany bydzie tylko 
wpis do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej 
przez gmjn~. 

2.	 Od 1 stycznia 2002r. podjc:cie dzialalnosci gospodarczej 
prlez osoby fizyczne b~dzie wymagalo WpiSll do Krajowego 
Rejl:stru Sqdowego prowadzoncgo przez wydzialy rejcstro
we Sqd6w rejonowych. 

3.	 Po 1 stycznia 2002r. gminy pn:ekaiCj s<,!dom rejestrowym 
sprawy b~dqce w toku post~powania0 wpis. a przedsi~bior
cy juz wpisani do ewidencji gminnych b~dq obowi~lzani do 
ztoienia wniosku 0 wpis do rejestru s'1dowego na urz~do
wym formularzu za posrednictwem urz«du gminy, ktory byl 
dotychczas organem e"....idencyjnym. Organ ten przesle 
wniosek do wlasciwego sitdu wraz z zaswiadczeniem 0 wpi
sie przeclsiybiorcy do ewidencji. Nie zaklada sie przesylania 
calych akt administracyjnych. 

4.	 Proces pt-zejmowania przez sqdy ewidencji powinien zak0l1
czyc sie do 31 grudnia 20031'., a wiec zgodnie z art. 8 ust. 1 

uSlawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Pl'zepisy wprowadzajqce 
usraw~ 0 Krajowym RejesU-.le S1\dowym, bt;:dzie procesem 
plynnym i nie ma potrzcby narychmiastowego podcjmowa
nia czynnosci zwi<.[zanyeh z przerejestrowywaniem juz na 
poczCjtku stycznia 2001 r., kiedy to z uwagi na wejscie 
w zycie ustawy 0 KRS moze nast<:jpic spi~trzenie spraw, 

5.	 Osoby fizyczne, kt6re prowadzily do 31 grudnia 20001'. dzia
talnosc gospodarczq !lie objeti) obowitj:lkiem ewidencj0l10
wania, bedCj obowiqwne IV termjJ1ie do 31 czerwca 20011', 
zglosie jej prowadzenie do gminnej ewidencji dzialalnosci 
gospodarczej. 

6.	 Osoby fizyczne kt6re prowadzily do 31 grudnia 20001'. dzia
lalnose gospodarczCj jako wsp6lnicy sp6lek cy"... ilnych, b~dq 

obowiClzane w tcrminie do 31 marca 2001r. dostosowac 
forme prowadzonej dzialalnoscl do wymogow ustawy 0 Kra
jowym Rejestl7.c Sqdowym. Oznacza to, ic powinny alba 
zglosic prowadzenie indywidualnie dzialalnosci gospodar
czej do gminllej ewideneji dzialalnosci gospodnrczej, albo 
zawrzec umow~ sp61ki handlowej i ztoiyc wniosek 0 wpis tej 
sp6lki do wydzialu rejestrowego, W kt6rym prowadzonym 
jest Krajowy Rejestru S&dowy. 

Janusz NIEDZIELA 



POKRZYWDZONY
 
W PROCESIE KARNYM' ci~g dalszy
 

K01ejnym uprawnieniem jest tei 
moiliwosc sktadania IV czasie 
post~powania prokuratorskiego C 

czyli tzw. przygotowawczego) wniosk6w 
do prokuratora a dokonanic czynnosci 
sledz twa lub dochodzenia (np. 0 dokona
nie przes1uchan, wizji lokalnych, ekspcr
tyz). W czasie dochodzenia lub sledztwa 
pokrzywdzony moie takie miec swego 
pelnomoenika. Jezeli go nie stae na 
adwokata z wyboru, moie si~ zwr6cic do 
prokuratora, by ten podjql czynnosci 
zmierz.ajqce do wyznaczenia pokr'Zyw
d:wncmu takiego bezp}atnego peinomoc
nika, k16ry bt;dzie go reprezentowal w 
postl(powaniu prokUl'atorskim, 

W sprawach, W kt6rych prokurator 
rna obowiCjzek sam, z urzf;du prowadziC 
postepowanie, t'6wniei pokrzywdzony 
moie uczestniczyc w procesic, popiera· 
jClc akt oskaricnia przed sqdem. Wystar
ezy, ie zglosi sie do prokuratora, ezy tei 

lu, przed odczytaniem aktu oskarie· 
... d na pierwszej rozprawie, i zloiy 
oswiadczenic, i.e b<;:dzie wystf;powai w 
sprawie jako tzw. oskarzyciel posilkowy. 
Pokrzywdzany moie wtedy uczcstniczyc 
w rozprawie i dziala6 (jako oskariyciel) 
przeciwko oskarionemu, niezaleinie lub 
wsp61nic z prokuratorem. PrzyslugujCj 
mu r6wniez uprawnienia podobne do 
prokuratora, czy tez oskarionego. Ma 

prawo odwolywac sit;l od decyzji proce
sowych SCldu, skladac wnioski (w tym np, 
wnioskj 0 powolanie swiadka, ezy prze
prowadzenie ekspertyzy), zadawac pyta
11ia oskarzoneIDu, swiadkom oraz bie
glym. Bt;ldqc oskariycielem posH~owym 
maze takze wynajqC sobie pelnomocnika 
(adwokata), kt6ry wystClpi wra7. z nim . 
pokrzywdzonym • na 'ozprawie i b~dzie 

reprezentowaI jego interesy, ezyli poma
gal W oskarianiu sprawey. Jezeli w 
post~powani .!>':ldowym nie stac go na 
wynaj~c,ie adwokata, moie zwrocic sil; 
do s'ldu 0 u§tanowienie dla niego adwo
kata be"~p~~tnego (tzw. z urz~d\l). 
PokrzywdznD'S! moze wiye korzystac z 
takiego.pe1Jlomoonika zar6wno w ezasie 
dochodzenia, 0 cz)1m byla mowa wcze
sniej, jak i podczas sprawy s'ldowej. 

Nastypnym prawem pokrzywdzonego 
w procesie karnym jest moiliwosc ztoze
nia wniosku do sqdu, przed kt6rym toczy 
si~ p()st;}powanie, 0 nakazanie sprawcy 
napraWieru.a szkody wyrz'ldzonej pr7.e
stt;pstviem, Moze zlozyc taki. wniosek, 
jcSli post~powanie to dotyczy prze
stypstw: sp-owodowania smierci, ciyzkie
go uszczerbku na zdrowiu, naruszenia 
CZY11110sci cia1a lub rozstroju zdrowia, 
przest~pstw przeclwko bezpieczenstwu 
w komunikacji (np. spowodowania 
wypadku drogowcgo), przestQPstw prze

ciwko srodowisku, przest~ps~v przeclw
ko mieniu lub obrotowi gospodarczcmu. 
SCid karny, w razie skazania sprawcy, 
nakiada w6wczas na skazanego (w odpo
wiedzi na ten wniosek) obowiqzek 
naprawienia, wyrzqdzonej przez prze
stQpstwo szkody, ezyli pewnCj fonn~ 

odszkodowania, Odszkodowania doch 
dzic moina tez prled sqdem karnym za 
pomocq pow6dztwa, czyli zloienia 
pozwu 0 odszkodowanie do sqdu kame
go. Sqd moze w6wczas zasqdzic., w razie 
skazania sprawcy, pewnq kwot~ odszko
dowania, jak r6wniei zadoscuczynienia. 
Pozew moina ztoiyc do SCidu lub proku
ratora tylko do ehwili odczytania al<tu 
oskarienia na pierwszej rozprawie \\ 
s'ldzie. Najlepiej zrobi6 to na .akiS zas 
przed rozprawCj. 

Przedstawione tu uprawnicnia 
pokrzywdzonego to nie wszystko. Pozo
stajCj bardziej szczegolowe prawa doty
cZClce uczestnietwa W procesie karnym 
Najwainiejszc, by wiedziec, ie pokrzyw
mony moze duio. Moze wspierac proku
ratora w procesie, moze l1iekiedy samo
dzielnie, r6wniei bez udzia1u prokorato
ra, dochodzit sprawiedliwosci. Nalezy 
pn:y tym zwr6ci6 uwag~ 11[\ prawo do 
informacji 0 uprawnieniach, I\t6re cza
sem bywa zupclnie ignorowane pl-lez 
organy scigania. Prawo do takkh 
pouczen dotyczy bowicm nie tylko 
oskarionego, ale i pokrzywdzonego. 

A.5z. 

UCHWAtA NR.xxI/166/2000 
RADY MIEJSKlEJ WNASIELSKU 
Z DNIA 29 GRUDNIA 2000 ROKU 

W sprawic wprowadzenia oplaty 
administracyjncj za ezynnosci ur':ydowe 
wykonywane przez Urz'l.d Micjski w 
Nasielsku 

Na po stawie art. 18 2 pkt 8 ustawy z 
'a 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 

b1l1innym ( tekst jednolity - Dz U. Nr 13 
z 1996 roku, poz, 74 z p6zniejszymi zmia
nami ), art. 29 Llstawy z dnia 7Upea 
1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzen
nym Ctekstjedl10lity - Dz. U. z 1999 roku 

Jl- 15, poz. 139 7. p6iniejszymi zmiana
mi), w zwiqzkl1 Z art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. 
"e" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkaeh i oplataeh lokalnych 
(Dz. U. Nr 9, poz. 31 z p6zniejszymi 
zmianami), Rada Miejska w Nasielsku 
uchwala, co nast~puje 

§ 1 

Wprowadza si~ oplaty administracyj
nq za wykonanie czynnosci urz~dowyeh 

przez Urzqd Miejski w Nasielsku oraz 
okresla si~ stawki oplary adrninistracyj
llej, zgodnie z §2 uchwaly 

§ 2 
Stawki oplalY administracyjnej wynoszq: 
1.	 Za wydanie zezwolenia na jednorazo

wy pokaz ogni sztueznyeh 100,- zl 

2.	 Za wydacie decyzji 0 warunkach 
zabudowy i zagospodarowania tcrenu: 

a) dla budYI1Mw letniskowego 100,- zl 
b) dla Iokalnych inwestycji liniowych 

30,- zt 
c)	 dla pozostalych obiekt6w nie objytych 

niniejszq uchwalq i przepisami oopla
cie skarbowej 20,- zl 

d) w	 przypadku rozbudowy, nadbudowy 
obiektu oplat~ administracyjnq pobie
1'a si~ w wysokosci 50% stawki okre
slonej dla inwestycji nowej. 

3.	 Za wydanie WypiSll i wyrySll Z planow 
zagospodarowania przestrzennego 
oplat~ administracyjnq ustala si~ w 
wysokosci: 

a) 15,- zt za pierwszy dzia!k~ , 
b) 8,-	 zl za kaidq nast~pnq dZialk~, 

z tym ie maksymalna kwota apiaty 
nie moze przekroczyc 40,- zl 

Wypisy i wyrysy z planow zagospadaro
wania przestrzenllego wydaj e si~ 2:a 
poSwiadczeniem za. zgodnosc z o1'ygina
lami tych dokumcnt6w. 

4. Za: 
a) okreslenie linii ogrodzenia dzialki 

(nierllchomosci) 20,- zl 
b)	 wydanie decyzji zatwierdzajqcej pro

jekt podzialu dzialki (nieruchomosci) 
30,- 7.1 

c)	 wydanie informacji 0 przeznaezeniu 
nieruchomosci w planach zagospoda
rowania przestrzennego 20.- zl 

d)	 nadanie numeru pOl-zqdkowego dla 
nicruchomosci 10,- zl 

S. Za: 
a) wpis do ewidencji dzialalnosci gospo

darczcj 100,- zl 
b) zmiany wpisu do ewidencji dzialalno

sci gospodarczej SO,-zl 
w	 zakresic nie abj<;:tym pClepisami 0 

oplacie karbowej. 
6. Za	 wydanie zezwolenia na prnwadze

nie targowiska 300; zt 
7.	 Za ustawienie reklamy w pasie drogo

wym drog gminnych za 1m2 
powicrzchni reklamowej 100; z1 

8.	 Wydanie zezwolenia na zaj~cie pasa 
drogowego w zwiqzktl z prowadze
niem rob6t budowlanyeh: 

dla odbiorc6w indywidllalnych 100,- zl 
dla instytucji, rzedsiybiorstw, zakladow 

pracy 300; Zf 

§ 3 
Odpowicdzialnym za wykonanie uchwu
iy jest Zarzqd Miejski w Nasielsku, 

§4 
Uchwala podlega oglos7.cniu przez roz
plakatowanic obwieszczel1ia w spos6b 
zwyczajowo przyjt;ty oraz przez oglosze.. 
nie w prasie lokalnej. 

§ 5 
Uehwala w zycie z dniem 2 stycz ia 
2001r. 

PRZEWODNICZ1\CY 
RADY MlEJSKIEJ 

mgr Grzego.rz Dllchnowski 



elYJ B~DZIE BUDYNEK... 
dokot'iczelti.e z str. 

. ymczasel11 1ak nje jest, chod'li tak Illog!oby 
bye. Aktualnie jest on vJasnosciq skarbu pafl
stwa. W chwiii obccncj rcgulowane bQUij ~pra· 

wy wlasnosciowc przedmiOlowcgo obJektu. 
ZlokaUzowany j st n na dzialce zakuplonej 
jes7.cze przed IVojnq przez samorzqd miusta 
Nasiclsku. Miescil si<; tu tzw. grad ll1icjski. Po 
wojnie tereny ogrodu byty tlzicriawione przc2 
jedncgo z Jlliesz1«lllcow Nasielska, Pozniej w 
miejsce ogrodu powstalo miejskic osiedle tzw, 
budynk0w rutacyjnych i z pitmi"dzy pWlstwo
w'Ych (czyli naszych wsp61nych) wybudowano 
budynek srodb Zdr wia. 
Zmiany uSlrojowe lal dziewi~Cd7.iesiqtycb i 
wprowadzone ostalnio reformy (zw!aszcza 
rdoTmy: udmini,trncyjnu i luiby zdnlwia) 
sprawi!y, if powsta! problcm w!asnosci 
"naszcgo" srodka. PrelendeJ,tow do j go 
wlasnosci just t zecb: nasz powiat, nusz 
gmina i powiat pultuski Wszyslko teraz jest w 
r~k ch wojewody. Sprawa moze wydrnvac si~ 

prosta Wojcwoda pochodzi z ukJadu, kt6ry 
wprowadzul reformy i kt6ry llbccnic kierujc 
pan twcm Skol'o wiQC:, zgodnie z lym, co sly
szymy, reformy sj~ ~prawdzily i byly dobrze 
przygot wane, OSr<Jdck ,,11<15Z" winien bye 

prLckazuny alba samorz'ldowi naszcgo powin
tu now dworskiego, albo bezposrednio samo
n'lclowi gminy Nasiclsk, Argumentem z,; tym 
rozwi'lzaIliem jest lei lo, i.e nasz samor"L'ld 
podi~t dc(;yzj~ 0 ulworzcniu gminnego ZOZ·u 
, czyli, inuczej mowiqc s!uib~ zdrowia \Vzi'll na 
wojc barki jako zlldallie wlasne gminy. 

J(omunalizacja na rleCZ powiatu pultllSkigo 
ankci nowalaby syluacjrr, ic J\'asiclsk musilll

by "sw6j" Osre ck d2ieriawic od starostwa 
puttuskiego, alba lllusialby Slukac nowego 
budynku czy taki budynek budowac, I to obo
jl,:tnic ezy na Ilaszym terenie dzialalby nasz 
ZOZ samot"L'ldowy, ezy tei powslalby ZOZ 
ni pubJiczny (pe"1'<l odmiana instytucji pry
watneil. 
Do Wydzialu Geodezji, Go 'podarl<i Grunlami, 
Karlografil 1 Kataslratu MazQwieekiego Url~
du Wi jew6dzkicgo wplyn~ly wnioski trzech 
podmiolow a komunalil.acj~ "naszcgo" O$md
ka Zdrowia. OdpQwiedni dokumcn(y z!o~.ylo 

lei gmina Nasic1sk. Liczymy, ie decyzja wojc
wody b~dzie zgodna z lym, c rzqdzCjce ugru
powanie glosilo przed wyboTami, ii micszkal1
cy gminy bydq gospodarLami na swym lercnie. 
Decyzja w lej sprawie b~dzjc swoislego rodza
ju lestel11 wiarygodnosei 

AZ. 

ISTE
 
Od 1 stycznia biei<jcego roku wprowa

dzony z05tat nowy wz61' dokumcntu dow6d 
osobisty zastf,<puj<\cy dotychczasowq wielo
stronicow'l ksi!'jzeczk<;. Jest to karta iden
tyfikacyjna 0 wymiarach S4x85 mm ,W)'ko
nana z tworlywa szlucznego za\\;erajqca 
naszc dane osobuwe, zdj\icie i pod pis 
posjadacza, trzyliterowq serif; i szesciocy
frow)' numer dowodu osobistego, nazw~ 
organu wydajqcego dow6d, datI;- wydania i 
tennin waznosci oraz elem my zabczpjc
czajCjcc dokument ned podrobieniem i 
fatszowaniem. 

Jednoczesnic ul gty zmianie prLepisy 
dotyczqce wydawania tego dokumentu. 
Nowosciij jest moZliwost otrzymania 
dowodu osobistcgo jill w wieku 13 lat 
oczywiscie za zu od1j opiekun6w prawuych 
lub prz dstawicicli ustawowych 

Zmieniono r6wniei. formularl. wnjo
sku, kt6ry wypeil1ia it< wystt<pujqC 0 

wydanic n.owego dowodu osobistego. Do 
vv11iosku zalqcl.a si~ dwie aktual11e wyrai
ne fotografic 0 vymiarach 3Sx45 mm, 
przedstawiajqc osobt; bel. nakrycia 
gtowyi okular6w z ciemnyml szklami w 
taki spos6b by ukazywaly glow~ w pozycji 
leweg profilu i z widocznym 1ewyrn 
uchem, z zachowaniem ruwnOlniernego 
oswietlcnia twan;y. Jest to nowosc wi~c 
naleiy zwroci6 szczeg6ln'l uwagG u foto
grafa informujqc go ie zdj~cie b~dzic stu
zylo do dowodu osobistego. Zdj~cia wyko
nane winny spos6b nic b<;:d'l przyjmowa. 
ne przez pracownik6w USC. 

Do Ivniosku 0 W)'darue noweg doku
mentu zalqcza si~ : 
- odpis skr6cony aktu urodzenia - 'IV 

przypadku os6b, kt6re nie wstqpily w 
'1.wiclZek maliellski 
- odpis skr6collY 1;Iktu malzcftstwa 

wraz "I. adnotacj<l 0 aktualnic uzywanym 
nazwisku, 

Dokument6w tych nie sldada si~ jei 
li zostaty sporZildzone w Ul-l~dzie Stanu 
Cywilnego, w kt6rym osoba ubiega si~ 0 
W)'danie dowodu osobistego. 

Za wydanie dewedu pobiera ~j~ oplat~ 

w wysokoSci 30zt.,ktor4 wplaca si<; W 

kasic Urz~du Miasta i Gminy lub nil 
rachunek bankowy tego urz~du. 

Z oplaty tej Zwu111ionc Sq osoby. ktorc 
wymieniajq dow6d z powodu wady tech
nicznej dokumentu lub dowodu sporzq
dzonego niezgodnic z danymi zawartymi 
we wniosku oral.: 
- osoby SCI zobowi<jzan do wymiany 

dokumentu z powodu administracyjncj 
zmiany nazwy miejscolVosci, nazwy 
\llicy, lub numeru domu; 

- utracily okument w wyniku kl~sk 
iywiolowych. 

- osoby przebywajqce IV domach opieki 
spotcc:mej lub korzystajqce 'z pomocy 
spolecznej w formie zasilku stalego. 

- malolctni przebywajqcy w domach 
dziecka. 
\V pierwszcj kolejnosci nowy doku

ment to7.samosci przysluguje osobom, 
kt6rc ukoiiczylyz dniem 1.01.20011'. 18 lat 
oraz osobom wymienionym wyiej. 

Nowosci<j 'est moiliwo5c pozostawie
nia sobie starego druku dokumentu" na 
pamiqtkl;:" po otrzymaniu nowego po 
clokonaniu przez urzqd anulowania wai· 
nosci "starego" dowodu. 
Dowody osobiste wydane przed dniem 
wejscia w iycie nowej ustawy zachowuj<j 
wainos6 do dnia 31.12.2007 rolm. 

Z infonnacji USC 
wynotowal S. W 

NASIELSKIE 
TOWARlYSTWO KULTURY 

W budynku Biblioteki Miejskiej w Nasiel
sku 13 lycznia br. odbylo si9 zebranic sprn' 
wozdawczo wyborcze Nasiclskiego Towarzy
stwa Kultury. W zebranitl opr6cz czlon.kow 
Towarzystwa, uczestniczyli zaproszeni goscic; 
ze -wroslwa Alfred Kubala, wice burmistrz 
Krystyna Raczkowska, czlonkowic Znrzqdu 
Miejskiego, przcdstawicielc nasiclskich plaeo
wek kulturalnych i media. . 

Prezes Towarzystwll Henryk Sliwinski, zto
iyl sprawozdanie 7. dOlychezasow j dziatalno
sci, kl6ra w tak 1<r6tkim czasie byla bardzo 
owocna, Mimo, ie TowarzystwQ jest organiza· 
cj'l spOleCZll'l i nie dn[QWilll'l przez samoJ'Z4d 
zorgallizowalo i uczestniczylo w wielu impre
zach. Czlonkowie Towarzys(wa to osoby w r6i.· 
nym wieku, k16ryeh PiiSj'l jest czysto spolccz
nc dzialanie i duie zaangaiowanie, Przy 
\Vsp6/pracy z innymi organizacjami dzialai'lc 
mi na rzeCl kullury w mickie, mozna mice 
nadzil'i'i, ie nasielska ku!(ura b~dzie coraz bar
dzicj widoezna na mapie Mazowsza. 

Na dalsze lata jcdnoglosnie prezesell1 
~oslal wybrnny dotychczasowy szef - Henryk 
Sliwinski, na zastc;pe~ prclcsa wybrano Reg" 
Olszcwsk'l, na sekretarza Cczarcgo Brzow, 
skaicgo, skarbnikiem pozostala Eoiena 
l<ozlovrka i cztonkicm zarZ'ldu Slawomir 
Uminski, 

M.S. 

INFORMATOR
 
MIEJSKI
 

Komisariat Policji 
tel. 997, asie1sk 691-22-07, 691-23-77 
Ochotnicw Strai Paiama 
te). 998, Nasie1sk 691-22-88 
Pugolowie Ralunkowe 
tel. 999, Nasielsk 693-09-99 
Pogotowie Gawwe 
leI. 691-22-22 
Pogotowie [nergelyczne Nasiclsk 
tel. 69l-24-21 
(po godz.15.00 Plonsk - (el. 662-26-45) 
Pogotowie WodociiJEowe Nasielsk 
tel. 691-24-96 
Pogolowie Ratunkowe wraz z ambulalori 
dyiumje calodobowo \II budynku Przychodl1i 
pl-ty ul. Sportowej w Nasielskll. 

"PomarancZQwa linia" 
Tclcfon zaufnnin dJa os6b z probJemami alko
holowymi Clynn)'; 
wtorck 16.00-20.00, 
sroda: 12.00-16.00, leI. 69-30-250. 

Stacja Opieki - Centrulll Piel/fgniarstwa 
Rodzinnego "Caritas" Diecczji Ploekiej 

Gabillcl zabiegowy w "Starcj Plcbanii", ul. 
Zwirki i Wigury 5 tel. 693-14-28. czynny jest 
od po iedzialku do piqlku w godz. 7.30-19,00, 
W soboty, niedzielc i SWir;la czynny jest w 
godz. 8.00-10.00 i 16.00-18_00 

TeJekomunillaeja Polska 
Hozmownica TP S.A, czynna ;C~( w dni 
powszednie i w praclljqCe soboty w godz. 7.00
21.00. W wolne soooty w gOUl, 8.00-i..J..OO. 
W niedzic!c w godz. 9.00-11.00. 

Poezla Polska 
Url'ld Pocztowy NasicJsk-l el.ynny jest w dni 
powslednic i w pmcujqee saboty w godl. 8.00
18.00. W soboty w gaciz, 8.00-13.00. W nic
dzjelc urz'ld poczLOwy jesl nicczylll1j', 
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9 AL WOSPW NAS 
7 stycznia 20001 w calej Polsce na 

ulice wy]egli wolontariusze zbieraj<lcy 
pieniqdze w ramach akcji pt. "Wielka 
Orkiestra Swiqtecznej Pomocy'·. W tym 
roku, zebranc srodki zostanq przewa
czone dla ratowania zycia najmlodszych. 

W naszym miescie 1'6wniez zbierano 
pieni<:ldze na ten cel. 

Po raz pierwszy tak duia grupa 
wolontariuszy organizowala final WOSP 
w Nasielsku. Oto ieh nazwiska: Daniel 
Beltowski, Emilia Krosnicka, JoJanta 
Krzyczkowska, Ma1"tyna Pielccka, Gosia 
Suwinska, Piotr Wisniewski, Radek 
Wolert, Monika Rychlik, Hania Turek. 

Zbi6rka pieIJ..i~dzy 1"ozpocz~la sif; W 

czwartek. Wolontariuszc szukali ofiaro
dawc6w w nasielskich i okolicznych szko
tach, pod kosciolami, W skJepacb na tar
gowisku i w UI-lc;dzie Miejskim. Z rozm6w 
Z IVolomariuszami wynika, ie wic:kszosc 
ludzi bardzo ehytnie wrzucala pieniCjdze 
do puszek. Zdarzaly siy jednak wyjqtki. 

Jednym ze zr6del pieniydzy by! zor
izowany w niedziely IV kinie Niwa 

koneert, 11i.l kt6rym wystqpily 3 zespoly: 
Second z Nasielska, Deepness z Ciecha
nowa i Dropsy z Nasielska. 

Lqcznie nasielscy wolontariusze 
zebrali 7213,59 zl + zloty pierScionek i 
50 fcnigow niemieekich. 

Nasielscy wo/ontariusze z Jurkiem Owsiakiem. 

Po koncereic szescioosobowa gnlpka 
wolontariuszy zawiozla picniildze do 
Warszawy, do studia telewizyjnego gdzie 
t1"wal jeszeze final Orkiestry. 

Za posrcdniclwem naszej gazety 
wolontariusze skladajq serdecznc 
podzililkowania wszystkim, ktorzy 
pomagali im w zorganiwwaniu tego
roezncj akcji, a szczeg6lnie: ZGKiM 

asielsk, Urzc;dowi Miasta, Pol iCj i, 
Nasielskiemu Osrodkowi Kultury, Szko
lorn i Przedszkolu, W kt6ryrn ul11oil[
wiono im przeprowacJzcnie zblorlo, 
Rodzicom i przyjaciolom za wyrozu
mialosc i zespolom Deepness, Second i 
Drops)'. 

Mat. 

Czyzes nie m6gr sobie 
W najwi?kszej ozdobie 
Obrac palactl dragiego. 
Nie w tym Idee z(obie? 

•
A H, 10 aDII 

"Z Jezusem w nowe Tysiqclecie" to motto tegoroczncJ 
hoionarodzeniowej szopki IV nasicJskim kosciele. Jest ana inna 

te, kt6re mielismy moinosc oglqdac do tej pory_ Jest tei 
mna nii ta, przy kt6rej Il;lkalismy w roku ubieglYill, kiedy to 
rozpoezynaJismy ostatni rok drugicgo tysiqclecia. Przypomnc;, 
~e w zl6bku przelomu lat 1999/ 2000, elementem do tej pory 
niespotykanym w naszym kosciele byly zywe ptaszki i zwie
rzqtka. Jej mottem zas byly stowa: "Otworlmy Bogu drzwi 
serca swego". Minql rok. Mysl~, ie slowa motta z ubieglego 
roku Sq nadal aktua]ne, a ich dopelnieniem. sq slowa motta, 
jakie pomyslodawca umieseil w szopce przelomu wiek6w i 
tysiqc!cei. 

Autorem obydwu ilobk6w jest ks. Krzysztof Kujawa. Tcho
ciaz Sq one r6ine, to majq wiele element6w wsp61nych. Ceehu
je je pewna prostota. Wydawac :;i~ nam moze, ie slyszymy 
slowa kol~dy - "W n~dznej szopie uroc!zony, il6b mu za koleb
k~ dano; C6ijest? Czym byl ntoczony? Bydlo, pasterze i siano". 
I zaraz nasuwa siQ pytanie, dJaezego Syn Boiy rodzi sie nie w 
naj_\lspanialszym palacu, lecz w n~dz.nej stajence I znowu

' 
odpowiedi znajdziemy w tekscie koll;ldy - " Nie bylo miejsca 
dla Ciebie, w Betlejem w iadncj gospodzie.." Odpowiedi tajcst 
takie uplastyczniona - kolorowy domek, dzieci~ca zabawka 
imitujqca palaeo Drzwi i okna s2czelnie zamkni~te_ I, aby 
\Vszystko bylo jasne, kartka z napisem: tu rue rna miejsca dla 
Ciebie. 

Czytajqcy ten opis moze powicdziec, ie tak wlasnie wyglq
da wi«kszosc slOpe w polskich kosciolaeh. Dlaczego wiyc 

chcemy te wlasnic utrwalit w pamiycl mieszkulic6w nasze' 
gminy? C6± jest w nich szezeg61ncgo? W roku ubieglym byly to 
zywe zwierz~ta. Tegoroczna szopka - Zl6bek Milcnijny tez j st 
szczeg61na. Zawiera ana nie tylka, .iak to jest w zwyczaju, jcdn"l 
stajenky. Zawiera ieh kilkanascie. A s(j one Jziclem uczl1i w 
szk61 podstawowych z Popowa Borowcgo i Nasielska (m 2). 
Wykonali je w szko]c pod kierunkiem nauezyeieli katcchetow 
[ub IV domach pod kierunkiem rodzjcow. Plastycznym uzupel
nieniem obrazu Sil dziecicce rysunki. Pr'2y realizi:\cji swego 
pOillyslu ks. I<:rzysztof Kujawa korzystal z pomoey mlodziezy 
lieealncj i gimnazjalnej. 

Zwracajqc \lwag~ na estetyczne \Valory boionurodzenio
wych Zlobk6w nie zaporninamy jednak, ze S<l one imitucjll 
groty narodzenia Pana Jezus w Betlejem i tego, co sit;: tam 
wydarl,.y1o przcd dwoma tysiqeami lat. Swiadezq 0 tym modlq
ey si~ przy nieh wierni. I trwa to jui od wiek6w, (j trwac bedzie 
do koflca swiata_ 

AZ. 



Z dziejow nasielskiej sp6tdzielczosci nie tylko poiycza, bank takze inwestujc. 
Tak zrobili tei oa. ielscy bankowcy. 

W zapiskaeh jednego z zalo:~ycieli kasy 
sp61dzielcz j czytamy: "W tym ezasie wK atOll LCZY W ATARCIU 

Pod takim tytulem informowalismy 
czytelnikow w poprzednim numerze 
Zycia laielska 0 zakmiczonej moderni
zaeji Banku Sp6ldziclczego w Nasielsku. 
Tym razem nie bc:dzicmy jednak pisa6 0 

aktualnych poczynaniach tej instytucji, 
ale zajmiemy sic: jej bistoriq . 

Kilka os6b uwaia, ze w naszyrn tek
:ide byla drobna pomylka zwiqzana z 
okresleniem wieku nasielskiego Banku 

poldzielczego. Napisalismy, ze za trzy 
lata nasz Bank Sp61dzieJczy b~dzie 

obchodzH setnq rocznicv swych narodzin. 
Nie wszyscy z tyrn si~ zgadzajq. Udowad
niano mil;dzy innymi, ze Bank Sp6ldziel
ezy Jest mlodszy od Gminnej Sp6tdziclni, 
a ta powstala dopiero w roku 1904 Czy
telnik "Zyeia Nasielska" mie 'zkajqcy w 
I3ydgoszezy pami~ta, ie na ozdobnym 
zwienczeniu mur6w gtownego budynku 
tcj spold i Ini by! nap is: "Ral< zaJoienia 
1904". 1 jest to prawda. Pami~ta to tei 
wielu aktualnych mieszkanc6w naszego 
miasta. Faktem jest jecinak lO, ie Gminna 
Spoldzielnia "Sch" jest mlodszq "siostr<\" 
Bankll Spoldzielczcgo. Tak pn:yna,imniej 
mowiq dost~pne nam dokumcDty. 

Dowiadujemy si~ z nich, ze w roku 
1903 mi szkan y miasta Nasielska: dok
tor Zakrzewski, ksiqdz Jagodzinski, 
Adolf Kos akiewiez, Feliks Rostkowski, 
Jan Grabowski, Kazimierz Lasocki, Zyg
munt Ostrw ki, Felik S rlyzewski, 

Ludwik Pqtkiewiez, Franciszek Choinac
ki, s~dzia Grzebski, Jan Laskowski, 
Szczepan Urbanski i Lucjan Komosiflski 
zorganizowali Nasielsku sp61dzielczq 
kasf; pozyczkowo- oszcz<:dnosciowq Z 

udzialami po 10 rubli. Ten fragment tek
stu zosta! prawie doslownie przepisany z 
posiadanego przez nas dokumentu - zapi
suo Jest on, wedlug nas, wiarygodny, 
poniewai jego autorem jest jeden z zato
zycieli spoldziclni. 

W dalszej cz~sci czytamy, ze do 
Zanqdu zalegalizowanej kasy weszli z 
wybor6w: Hostkowski Feliks - przewod
niezqcy, ksi<\dz Franciszek Jagodzii1ski 
skarbnik i Ostrowski Zygmunt - sekre
ta17:. Zarzqd pracowal bez ynagrodzc
nia, a kasa fllnkcjonowala wicczorami w 
budynku magistratu. Jej klicntami byli 
gJownie drobni kllpcy i J-lcmieslnicy. 

Poczqtkowe zasoby sp6lt.lzielczej kasy 
byly bardzo skromne i zamykaly SII; 

kwotq 540 rubli. Na suml; t~ ztoiylo si~ 

140 rubli z udzialow cztonkowskich i 400 
rubli wkladow. Przy takim kapitale 

ostanowiono, i.e wysokose pozyczki nic 
b~dzic wyzsza nii 60 ruhli i b~dzie ona 
sptacana w miesiGcznych ratach po 10 
rubli. hf;tnyeh i to zar6wno do stania siv 
czlonkiem kasy jak i do wzi<;;cia poiyezki 
by to bardzo dllio. ienil;dzy w kasie byto 
za malo. Zarzqd usilnie zabiegal 0 
zwi~kszenic kapitalu spa{dl.ielni. Bunk 

Okrcs jesienno-zimowy i zwi'lzane z 
nim ogrzewanie mieszkafl i innych 
pomieszczen gospodarezych moze stwo
nyc zagrozenic pozarowe a nawet spo
wodowac pozar budynku lub wielu 
gospodarstw. Stosowanie urz<\dzen 
grzewczyeh ,oswietleniowych ,wymaga 
jednak sci lego stosowania Sll; do wymo
g6w przepis6w bezpieczenstwa pozaro
wego, BHp, jak r6wniei. przepis6w bez
piecznego uzytkowania sprJ.:~tu okreslo
ny h przez producenta tego sprz~tLJ. 
Niewlasciwy dob6r urz4dzcI1 a nawet 
iar6wek niewtasciwe ustawienie piecyka 
,zte zamontowanie, niesprawne urz'ldze
nia to najcz~sciej przyczyny poiarow. 

owstaly POZat' w gospouarstwie, 
budynku mi zkalnYID, budynku z 
inwentanem to dos6 znaezne traty 
materialne i finansowe. Czvsto ulega 
zniszczeniu dobytek dwu a nawet trzech 
pokolcn. W zwiqzku z powyzszym przy
pomina Sit; wszystkim mieszkancom, i.e 

jest prawny obowiCjzck czyszezenia prze
wodow kominowych i wcnty]aeyjnych w 
okresach podanych w ROI.POl-I.<jdzeniu 
Ministerstwa Spraw WcwnGtrznych J 

Administracji z dni< 3. XI.1992 r. w spra
wie ochrony przeciwpozarowej ZaJeca 

iQ wszystkim wtascicielom budynk6w 
zaopatrzyc si~ w podr~czny sprzGt gasni
ezy, kt6ry moze spowodowac l.mniejsze
nie zagroienia nim przybydq jednostki 
strazy poiarnych. 

Wszystkim posiadaczom kuehni gazo
wyeh oraz butli gazowych na gaz propan
butan zaleca si~ dok!adne sprawdzenle ich 
stanu tedmicznego, szczeg61nie redukto
r6w i szezcl110sci pt-lewod6w Pl7.CZ osoby 
do tego upowainione tj. majslr6w komi
nlarskich i staejl dystrybucji gazu. Kuch
nie gazowe maji} okreslon<\ przez produ
centa gwarancj~. iesprawnosc tych urzq
dze(l zagraia iyciu i moie spowot.lowa(; 
znaczne straty materialne 1poiary. 

Z.Z. 

Jeieli nie masz pomyslu co zrobic Z CZ8$em wolnym podczas ferii
 
Zapraszamy do na dzieci i m!odziei szkolnq.
 

W programie: gry, zabawy, turnieje, dyskoteki, projekcje film6w.
 

asielski Osrodek Kultury 

lesie su'Zegociiiskim sprzedawano suche 
drzcwo grahowe w szczapach po 12 rubli 
za j0den s zen szcscicnny. Sklady miej
sc()we sprl.edawaty to drzewo po 20 kopie
jek za jeden pud (16,6kg). Stwierozono, ZC 
jeden SqZeil tcgo drzewa wazy przeci(;ltnie 
okolo 200 pudow. Po usilnych staraniach 
Zarzqd zdoby. 2400 rubli wkladu do kasy 
na pol roku, za ktare kupil200 sqini drze
wa, sprowadzi{ je do Nasic1ska i 'przeoaJ 
nie r&bane po 10 kopiejek za jeden pud. 
Operacja ta dala asie ponad 600 rubli 
zysku". DaJa ponadto mozliwosc udzicla
Iua wyzszych pozyezek. Moi.na bylo tei 
wynajqc odpowiedni lokaJ i skromnie go 
urz&dzie. Na wlasnllllieruchomosc tt-leba 
byto niestety j zcze dlugo poczckac. 

Takie byly poczqtki nasielskiego 
Banku Sp6tdzielczego. Odwiedzajqc dzi
siaj jego [Jomie zczenia pami~tajmy, ie 
na dzisiejszy sukces zlozyt si~ wysilek 
kilku pokolell jego cz!onk6w, pracowl1i • 

k6w i tych, ktorzy nim kierowaJi. i 
nie bylo Jatwo. Do tego w tym okrestc 
jego istnicnia mialy miejsce dwic wojny 
$wiatowe. Z obydwu I3<lnk wyszeJI 
powaznie okaleczony. Dzisicj zc czasy 
tez nie nalezCj do najlatwiejszych. PadJo 
wiele bankow spoldzielczycll. Padajq tei 
inne banki. Spotdzielczose j 'st w odwro
cie. Tak bye jednak. nie musi. $wiadczy 0 

tym przykiad nasiclskiego Banku Spal
dzielczego. 

AZ. 

Ki\CDiPOEZJI 
.. 

BAL DDBRDClYNNY 
Jeszeze nie zacZl;la sil; k\\'esta 
lienaruszone Sq poll;dwiea i kawior 

Nie ruszyly w takt ..do~tojne" p,u'y 
II cfcktjuz osiqgni~ty 

Zebrani prly monitorach 
Nisko sytuowani 
Oddzieleni falami eteru 
iskrz,! oczami zarazem syCqC si~ 

Zapominaj<j na chwil~ 

o szczeblll 
a kt6r rwd ich los. 

ABDWD 
Gdy zlo wychod:.-:i na wolnosc 
Obej muje jc amncstia Sll miel) 
utomnosciq danej chwili 
Najbardziej zaklopotany jest czas 
Oskariyt by wypadalo 

ieodwzajcrnnionq nienawisc 
lub podatnosc samcj ofiary 
Gdy wyblaknie l1ami~tnosc wydat-len 
I przyschnq blizny krzywd 
W gniazdach oboj~tn sci i apatii 
Znowu wyklujq sie zarzewia 
Koh.:jnych zbrodni 



REPERTUAR FI MOWY
 
Kino "Niwa" mc styczen - luty 2001 

19 -21. 01. 2001 
"Ozieciak" 
- komedia, prod. U A, godz. 17.00 

"Aniolki Charliego" 
- przygodowy, prod. USA, godz. 19.00 

26 - 28. 01.2001
 
"Dinozaur"
 
- animowany film przygodowy dla dzieci,
 
prod. USA godz. 17.00
 
- film w polskiej wersji jyzykowcj.
 

"Zasady walki"
 
- sensacyjny, prod. USA, godz. 19.00
 

2 - 4. 02, 2001 
"Przekr~t" 
- komcdia kryminalna, prod. USA, 
godz.17.00 

, -iolki Charllego" Wrocily. Trzy pi~knc 

. abne i inteligentne dziewczyny. 
Rozwi'li<l kaid'l zagadk~ kryminalnq i 
pokonaj'l kaidego, najsprytniejszego 
nawct prtcciwnika . Nie ui;ywajq broni . 
J. ie jest im potrzebna - dziewezylly znajq
 
znakomicie schodnic sZlUki alki.
 
1 ozywane S'l Aniotkami Charliego. Pra

cuj", bowiem w prywatnej agencji dete 

tywistycznej nalez'lcej do tajemnic7.ego
 
Charliego Townsenda.
 
R~i. MeG. Wyk : Cameron Diaz, Lucy Liu,
 
BIll Murray, Drew Barrymore. Czas pro

jekcji 100 min,
 

"Dzieciak" Na ekranie bohaterem jest Russ 
Durtiz - 40 lelui ekspelt w dzicdzinie 
ksztaltowania wizerunku publicznego. 
Poswi~ajqc siq pracy , Russ ograniczyl 
swoje szanse na znaLczienie partnerki 
zyciowej i osobistego zcz~scia. %askakujq
ce oiywienie w prywatny swiat Ourtiza 

·'.)\vadza przypadkowo spotkany 10 
, A Rusty. Russ zobaczyl w ch10pcu swoje 
dzieciQc odbicie. Jest wrl;:cz przekonany; 
ii za spraw'l tajemniczych sit spotl<a! same
go slebie sprzed 30 lat. Mirno nicufnosci , 
stopniowo jednak Dziecinstwo i Dojrzatosc 
zaczynajq tl'aktowat si~ coraz przyjainiej. 
Dochodz'l do wniosku, i.e mog'l sobie wza
jeronie pomee. Rei. Jon Turteltaub, wyk.: 
~ruce Willis, Spencer Breslin, Emily Mor
timer. Czas projekcji 104 min. 

"Dinosaur" Akeja rozgrywa si~ w okresie 
kredy, okolo6S milion6w Jat temu. 10w
nym bohaterem jest mlody iguanodon 
imieniem Aladar. HozdzieJony z rodzicami 
, zostal przygarni~ty przez stado lernur6w 
i dOl'astal na wyspie Lemurii. Kiedy na 
~iemi~ spada deszcz meteorytow, Aldar i 
Jego przybrana rodzina ratujq sic;: llcieczkCl 
na staly lqd. Dol'lczajq do grupy ctino7.au
r6w kt6re szukajq nowego miejsca do 
iycia. Rei Ralph Zondag. Czas projekcji 
82 min. Film w polskiej wersji jQzykowej. 

"Zasady walki" W nowojol'skim porcie 
znaleziono gruPQ nielegalnych imigran
t6w z Chin. Wkr6tce zostaje zabHy amba
sador Chin przy ONZ. Podejrzany 0 to 
zab6jstwo tajny agent Neil Shaw musi 
oczyscic sit; z 7.arzutow. Wpada na trop 
miQdzynarodowej konspiracji na czeJe 
ktorej prawdopodobnie stoi boga y chin
ski biznesmenChan, kt6remu nie na rQkQ 
jest planowane poro:wmlcnic mi<;dzy 
ONZ a Chinanll . Shaw naleiy do tajnej 
SlU2 y podlegajqcej ekrctarzowi gene
ralnemu ONZ, ktora oficjalnie nie istnieje 
. Nie moie urac nikomu , nawet swej bez
posrednicj prze]ozoncj Eleanor Hooks. 
Okazuje si~, ie plany Chana mogq grozi6 
og61noswiatowym kataklizmem... Rei. 
Christian Duguay. Wyk: Anne Archer, 
Marie Matiko, Liliana I<omurowska , 
Wesley Snipes. Czas projckcji 102 min. 

"Przekr~t" - Doswiadczolly rabus klcjno
tow z East Endu - Frankie "eztery pa1ce" 
(Bemcio Del Taro) - kradnie w Antwerpii 

ogromny diament. Dziala na zlccenie 
nowojor kiego gangstera - pasera ldejno
tow - Aviego <Dennis Farina). Borys, by?y 
cztonek KGB, handlarz broni<.} i najemny 
zabojca ( Rade Seberdzija ) ,zabija Fran
klego i wchodzl w posladanic cenncgo 
kumienia przy pomocy okrutnego naje 
nika Tony ego (Vinnie Jones). Avi PI' 
gnie odzyskat lup , co powodujc szereg 
zaskakuj'lcych komplikacji , w ktan: 
zostajq zamieszani drotmi oszusci i pro
motorzy nielegalnego boksu zaraz m 
Turek (Jason Statham) i Tommy (Stephen 
Graham) oroz Mickey. bok er - Cyga I 

(Brad Pitt) . Rozpoczyna SI';: skompliko
wana rozgI'ywka podczas kt6rej \...·je10
krotnie zmieniajq si~ taktyczne ojUS7.C 
Rei. Guy Ritche . Wyk : Brad Pitt, Ste
phen Graham, Del nis Parina . Czas pro
jekC]i 103 min. 

Kierownictwo kina zasu-zcga soh'c III z
l1wosc zmian repcrtuarowych w poda
nym tcrminarZll filmowym. 

Z CYKLU
 
BLISKO-BLIZF..J
 



Wzrastajq (umiarkowanie) podatki i oplaty 3, od budynk6w letniskowych oct 1m2 pow. uzytkowej 5,29 zl 
4. od pozostalych budynk6w od 1m2 pow. uzytkowej 2,70 zl 
5. od budowli 2%ZA CO I ILE B~DZIEMY PlACIC 6. od 1m' gruntow: 

Ta infonnacja nie jest niestety najprzyjemOlCJsza dla 
mieszkanc6w naszej gminy. Ceny w kr£lju rosnq. Wzrastajq 
r6wniei op1aty lokalne. Ustaleniem ich wysokosci zajmowali 
si',l nasi radni w Gzasie dw6ch ostatnich sesji rol<u 2000. Trze
ba ad razu powiedzie6, i znajqc ktopoty finansowe mieszkan
c6w gminy, staraJi sit;l, aby podwyiki stawek podatk6w i oplat 
byly jak najmnicjsze. W zasadzie uwzgl',ldniano poziom inf1a
cji. Przekazujemy naszym czytelnikom wysokosc niektorych 
oplat, Jakie przyjdzie nam wnosic w roku 2001. 

Podstawq do ustalenia podatku rolnego jest cena 1q i.yta. Cen~ 

t~ ustalono (obnizono w stosunku do zaJecell sluzb [manso
wych panstwa) na 32 zl 

Podatek od kazdego posiadanego psa wynosi 22 zl 
(ULGI: wlasciciete gospodarstw rolnych nie p1acq za dwa psy, 
wlasciciele dom6w jednorodzinnych nie plaC<l zajednego psa), 

Miesi~czna opiata za pobyt dziecka w przedszkolu 
(powyzej 5 godzin dziennie) wynosi S5 zt 

Za sporzqdzenie testamentu w Urz<;:dzie Miejskim 
ZapJacimy 150 zl 
Za sporzqdzenie testamentu W domu testator-a 170 zl 

Stawki podatkow od nicmchomoscj: 

1. od budynk6w mieszkalnych tub ich czt;:sci od 1 m' 
powierzchni uzytkowej 0,30 z1 
2. od budynk6w lub ich czt;SCi zwi'ji.:anych z dziatalnosci<j 
~ospod~CZCl (dotyczy to takie budynk6w mieszkalnych, jesli 
Jest w 111ch prowadzona dzialalnosc gospodarcza; (nie dotyczy 
dzia1alnosci rotniczej) ad 1m' pow. Uzytkowcj 11,00 zl 

a) zwiqzanych z prowadzeniem dziaJalnosci gospodarczej 
innej nii rolnicza lub lesna z wyj<jtkiem zwiCjzanych z 
budynkami mieszkaJnymi O,50'l.t 
b) od dziatek letnis1<owych 0,081.1 
c) od pozostalych 0,055 zl 
d) od gnmt6w bed<jcych Iliytkami rolnymi nie wchodzCjcymi 
w sktad gospodarstw rolnych O,025z! 

Stawki podatku od srodk6w transportll: 
1) od samochodu ci~zarowego 0 lad. pow. 12 ton 2.242,00 zl 
2) ciqgniki siodlowe i balastowe 2.242,00 zl 
3) od samochodu cj~zarowcgo 0 ladownosci od 2 - 12 ton 
a) 2 - 4 578,00 zl 
b) 4-6 867,00zl 
c) 6 - 8 1.1 56,00 zt 
d) 8 - 10 1,445,00 zt 
e) 10 - 12 1.734,00 zl 
4) pr-.~yczepy i naczepy 0 lad. pow. S ton 
a) 5 - 10 398,00 zl 
b) 10- 20 863,00 zl 
5) autobusy: 
a) c101Smiejsc 650,00 zt 
b) od 16 - 30 miejsc 1,300,00 zl 
c) powyzej 30 miejsc 1.734,00 zt 

Od placenia podatku od srodk6w zwolnione s<! poj"zdy b~d<!ce 
IV posiadaniu jednostek strazy pol.arnej i przyczcpy rolnicze 0 

6 tan za wyj(jtklern ryeh, kt6re Sq uzywane do prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej_ 

Cena wody pobieranej z uj~c wodnych w Psucinie i Nunic 

Za litr wody pobieranej z uj~c wodnych w Nunie i Psucinie pta
cimy 1,6921 

Gminnu Sp6ldzielnia 
SAMOPOMOC CHLOPSKA 

05-190 I asiel k, ul. \Narszawska 2 
tel.(023)6912719 

Oferla winoa zawjera¢: 
- imi~ i nazwisko lub nazw~ oraz siedzib~ finny, 
- na jakq dzialalno5c zamierza si~ wykorzystac lokal, 
- proponowanq cel1~ dzieriawy oraz forml;: plalJlO~ci czynszll. 

Przetarg odb~dzie si~ w siedzibie Sp61dzielni w dniu 26 st\lczni, 
2001 rol<ll goelz. 10"'. " 

~adium zll"J,i:one przcz ofcrenla, klorego oferta zostnnie przyj~ta, 
btrdz1e zaehowane w poezer czynszu. 

W ~rzypadkll uc~ylenia s!~ uezestnika, kt6ry przetarg wygrat od 
zawllrcJu. Ulll?wy llalmu, walh~m przepada na rzecz wynajrnuj,\cego. 

. Wyn.ajmu),\eemu przyslugUlc prawo swobodncgo wybOJ'll otert, jak 
rowniez prawn orlwolania (uniewainienia) przetargu bez podania 
przyezyn, 

Zarzijd Gminnej Sp61dzielni "SCh" 
05-190 Nasielsk ul.Warszawska 2 
oglasza pisemny przctarg nieograniczony oferlov,'Y na \vynajem 

lokalu ~k,lepow~go przy ul. .RYJ;ek 21 0 powierzchni 145 m' b~dqcy 
wlusnosCJf~ GnwncJ Sp6ldzJClm "SCh" w Nasielskll. 

NieruehO.Il1osc w}'posaiona jest w inslalacj<; \vOdnokanaliz<JcyjJl'l, 
elektryeZll'll tel efOJ1l czn'l , caly (eren jest ogrodzony i oswictlony, 

Stawka \vywolawcza miesi~cznego czynszll wynajnm wvnosi 
1000,- zl plus 22% Vat, " 

Wadium w wysokosci 300.- zl stiiwki wy'.volawczej nalezy wplaciC 
do godz. 1200 dnia 24,01.2001r. 

Czynsz dzieriawny podlega eorocznej waJoryzacji wskaz-nikiclll 
wzrostll cen i uSlllg konsllll pcyjnyeh, ogloszonym przcz. Prczcsa GUS 
IV Monilorzc Polskim. 

Oferty pisemne nalciy skladac na w/w adres w temlinic do 
24 styeznia 2001r. W zamkni~tych I<operlach z napisem 
"PRZETARG" w sekretariacie Sp6ldzielni. 

VOce Pr~zes ds, Ekonomicznych 
GLOWNY KSI~GOWY 

Jadwiga Cichoclla 

V-c~ Prezes 
ds. OI:3HOTU HOLNEGO 

Leeh Milcwsl<i 

Nasielski Osrodek Kultury 
organizuje kurs j~zyka angelskiego. 

Zaj~cia odbywac sie bedq W 5-6 osobowych grupach 
1 raz w rygodniu. Koszt 1 godz. lekcyjnej wynosi 10 zl. 

Termin zgioszen uplywa 10 lutego. 

Blizsze informacje moina uzyskac, 
w kinie NIWA u1. Kosciuszki 12, 

lub pod numerem telefonu 6912343. 

Wszystkich ch~tnych 

serdecznie zapraszamy 

Ogtoszenie 
, 

Do wyn~~cia 24 m 
2 pow. 

budynki przy ul. KOScielnej 
informacje tel. 69 12 364 



us 

PRZYJDZ  SPRAWDZ 
I KUP NAJTANIE]!!' 

Zapraszarny 
Poniedziafek  picttek od 6°Odo 20' godz. 

Sobota od goodo 1600 godz. 
Kompleksowe rozVVlqzania kanaliacji 

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

Przedsi~biorstwo ProdukcYJno-Handlowe K.Gogolewski s.c 
SAlilaUD 05-190 I',;csleJsl: ul Broolnek 7 lei I L316912415 leVla> 10231693063D 

Producent Rur PVC i Ksztaltek PP kanalizacyjnych 
Prowadzi przedai: hurtowq i detalicznq 
arlykul6w hydrauliczno-sanitarnych firm' 
Hydroplast; Kisan; Miedt; Ceramika sanitarna; 
Cersanit; Armatura Krakowska; Kola; Idmar; 
Purmo, Klechniawska;Viessmann; Junkiers, 
Fabryka tqcznikow Radom; Ariston; Gras; Biawar; 
Grundfas;Zawory, Wodamlerze; rynny 
Ekologiczne Kotly w~glowe; wyposarzenie lazienek, 

przydomowe oczyszczalnie sciek6w 
Sp<:H-dzjelnia In\-\,<tlid6w T'ELM F.-l 

NAS I ELSK uJ. WARSZA.WSK 47/49 
informacje i zapisy tel. 691 22 31 

STANDARD 

frELEl~ONY KOtl(nIKOWE 

I 

~MAT 

~ ..."L..=-"~~-~----"''==-----

Stanislaw Wi~ckowski 
UI.Kolejowa 8 Nasielsk Tel. 691 -23 47 

Nowo otwarty GABINET USG 
zaprasza na badania diagnostyczne 
USC; jamy brzu:'zn~j} ta'rCZ)ICY sutk6w} prostaty 
Lek-,_Mc..Q.. 'J( rnasz Cho,lnq
 
Specjalistn radioing
 

o/fl-lft l(oj~/gzffe prllf 
Nasielsk, ul.Warszawska 18 A

Zaiu;;, u. /fa.,f zaU/,fze u.claJre,/ 
, 

'l'IUIAl '" SPR1.JU.A.ZY 

WIZJATV (if' 

(jf' 

IAlY
 
BUDOWLA E
 
CEMENT, WAPNO, PUSTAKI
 

CEGt..A KLINKIEROWA
 
STVROPIAN, STYROSUPREMA
 

WE.t...NA MINERALNA, PAPA
 
OTWORY I OSCIEZNICE
 

USlUGI: ROZtADUNEK WIDLAKIEM 
NAWOZV SZTUCZNE
 

. R 'szard Br skiewicz
 
Naslelsk, ul. Nowa Wies 27. tel. 691 28 92 

~,__ 

Sprzedam dzia~k~ 0 pow. 2 ha w Pniewie 
(przy szosie Puhuskiej) tel. 0-606 345 607 

Sprzedam mieszkanie M4 pow. 60m2 
osiedle Warszawska tel. 0 600 296 212 

0-23 69 31 440 

P.P.H.U,"L EL't-NasielsK1ul.\Narszawska 13 
(pawHon GS Ipj~tro IkJatka) 

abel@email.nel.pl tel. 69 31 115 

mailto:abel@email.nel.pl


PltKA HALOWA
 
3 grudnia w Hali Sporlowej w Nasiebku odbyl sit'; II f-lalowy Turniej
 
Pilki Noinej 0 puehar BUflnislrza. Do turnieju zglosilo siy 12 drllzyn,
 
kl6re podzielono na 2 grupy.
 
Po rozgrywka<.:h grupowych i syluacja przedslawiala si~ nastl(pujqco:
 

Grupa A Grupa B 
1. ManhaLan 11 8-0 1, Zuchy 11 7-1 
2. Sportowll 9 9-2 2. Viva 10 10-1 
3. Warszawianka 9 4-0 3. Lesna 2 10 4-2 
4. Sona Nowe Miasro 0 4-1 4. Galaxia 8 4-4 
5. Lesna 1 3 3-8 5. Ul7.qd MiG 1 2-1 ] 
6. MeDonaIds 0 1-18 6. Ko ewo I 1-9 

Po rozegraniu przez drui.yny pozostalych spolkan tabela przybrala 
nast~pujqcy ksztalt: 

1. Sportowa 
2. Viva 
3. Manhatan 
4. Zuchy 
3. Warsza\....ianka 
6. Lesna 2 

7. Gala.xia 
8. Sona Nuwc Miasto 
9. Lesna l 
10. Urzqd MiG 
11. Kosewo 
12. McDOIlaids 

Kr61em strzelc6w zostal Piotr Kowalski (Manhatan) - 6 bramek. 
Sklad z....'Yci<;skiej dnlzynY-"Sportowa" - Um'{ls i Pawel, Prusi

Ilowski Marek, Slrzeszewski Dariusz, Kordowski Dariusz, Tomaszyn
ski Leszek Figurski Mariusz, Wesolowski Grzegorz, Sadlowski Pawcl. 

Organizatorzy dzi~kujq panu Burmistn:owi za paLronat nad tumie
jem, panu GrL.egorzowi Arci zewskiemu za ufundowanie nagrody dla 
kr61a sll'zelcow, panu WaJdemarowi Wroblewskiemu za pomoc przy 
sprawnym rozegraniu turnieju oraz Nasielskiej publicznoSci, ktnra nie 
z3wiodla i wypelnila trybuny hali. 

llOlA HE AlA
 
POI RAWIA
 

Pozdrawia oczywiscie czylc!nik6w "Zycia 
Nasielska". Przesyla lei zyczenia i to zyczenla 
bardzo serdeczne i gorqcc dJa mieszka.f1c6w 
calej naszej Gminy. Zloiyla je nam wszystkirn 
telefonicznie z warszawskiego hotelu Victoria, 
gdzie odbywal si~ Bal Mistrz6w Sportu, na kt6
rym podsumowallO v.'yniki 66. plebiscytu Prze
gl<)du Sportowego. Tempa i Sportu na 10 na;
lepszych sportowcow roku 2000, W plebiscycie 
lyrn Renata Mauer - R6ianska zaj~la znakomi
te drugie miejsce. Nasza zlot<:l medaIistka na 
miejscc to w pelni zasluzyla. Przekonani Sij 0 
tym milosnicy sportu w Polsce, W plebiscycie 
przyznali jej ai 738491 punkt6w. 

Wiemy, i.e Wie.lll nasiel'zczan wta5nie ze 
wzgl~du na Renat~ wlqezylo w sobot~ 6 stycz
nia 0 godz. 21. lelewizory, aby za posrednic
twern Polsatll ob e.rwowac iinal plebiscytu. r 
byli5my wszyscy usatysfakcjonowani i dumni. 
Wsr6d Jicznej rzeszy najwspanialszyeh sp0r
towc6w Polski koiiea :xx wieku nasza 
MistrZYIU prezentowal.a si y naprawd~ wspa
niale. Wiele os6b wHlcnto wtedy myslq do tei 
pi~kJlej wrzesniowej noey, w kt6rq. IV dalckiei 
Australii, zastygla w skupicniu Renata 

WYDAWCA: 
Za~d Mtejskl w Nasielsku 

REDAGW£~ 

LIGA ZAKlAOO PRACY 
HALOWEJ PltCE NOlNEJ 

Urzqd 1iejski W Na ielsku zaprasza do \\'Zi~cia udziall1 w Lidze 
HaJowej Pilki Noinej w miesiqcu lUlym w Hall Sporlowej w Nasielsku 
Zaklady Pmey z tcrenll Miasla i Grniny Nasiclsk. Walka h<;dzic siq 
tOClYC 0 Puchar Burmistrza Nasielska. 

Zgloszenia przyjmowane b~dq do 26.01.200 . w Urz~dzie Micj
skim W Nasiclsku 
tel. 691 2664 w.15. Wszelkich informacji udzieJa P. Andrzej Malon, 

Scrdeeznie zaprllszamy. 

IIINTEGRACYJNY TURNIEJ 
HALOWEJ PllKi Ol EJ 

W dniu l7 .12.2000 w Hali sportowej w Nasielsku, samorLZldowcy po 
raz drugi spotkulj si~ na hulowym lumieju pilki l1oinej. W tym roku wzi~
ty w nim udziat 3 druzyny reprczentujqcc sill11orzqdy: Nowego Dworu 
Mazowic4:kicgo, PUltUSkcl j Nasielska. 

Gospodarze turnicju nie okazali sil< bye zbyt goscinni. 
Nasza druiyna w pierwszym meczu rozgromila Pullusk 9:3, 
a w nast~pnym pOlkaniu pokonala Nowy Dw6r 3:0. 
Tabela: 
1. Na,;iclsk 6 12-3 
2. Nowv O\\'or Min. 3 0
3, Pultusk 0 9-9 
W ten oto sposob Puchar lIfllndowany przcz burmiSIr7..a naszego miasta 
nie opuscil granic Nasiclska. Nagrody oraz dyplomy \ r~czykl uczcslni· 
kOITI pani wiceburmistrz Kryslyna Raczkaw 'ka. 
Tumiej zakonczyl si~ skroml1ym poez~stullkit;m oraz dyskusjami 
pomjltdzy przedslawicielami f..aproszonych samorzijdo\ '. 

Renata Mauer-R6tat1ska na Balu Mis/rzow Spor1u. Hotel Victoria 6 stycznia 2001 r. 

wystrzelala zloty krqiek I rozpocz~la medalo
w'l serif< polskich 0limpijezyk6w. fiekt6rzy 
wspominali Atlant~. Byli lei i lacy, ktorzy 
myslq wybiegali jui. do Alen. 

Wierzymy, ie Renia b~dzic startowala w 
Alcna<.:h i ie zdob9dzie tam kolejny zloty 
medal, a moie nawet dwa. Zanim 10 jednak 

A. Stamlrowskl /reclaktor naczel"y!. M. lYe. A. zaw"O'~k;. M. Wasl"rzynsld 
M. Stam rowskl. T. z.wadzld /zdj<;daj. 
Cezary Warda fsl<hldl 
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naslijpi, musi w najpow3zniejszych zawodaeh 
l1li~dzynarodowych zajqC odpowicdnio wyso
kit: J(lJ<aty. fie ma awansu automalycznego. 
N, wet dla zlOlych rnedalist6w, Za rok picrwszc 
zawody 0 olimpijskie paszporty. 

Vi roku obccnym nasza mistrzyni olimpij
ska b~dzie startowala w mistrzostwach Europy, 
W marcu lalae mistrzosiwa w broni pneuma
tyczncJ odbt:dq si~ w Hiszpanii. Kolcinc 
mistrzosl wa Europy -tym razelll w slrzelaniu z 
oroni kulowej (3 postmvy i 60 slrza16w Jeiqc) 
odb<;dq si~ w Zagrzebiu. ezy nasza pan I Hena
ta b~dzie potr6jllq mistrzyniq Europy pierwsze
go roku trzeciego tysi'lclecia? Tego jej zyczymy. 
Takie iyczenia przckazalismy Rcnacic Ivla.ucr 
Hoi.anskicj w imieniu czytelnik6w "Zycia 
Iasielska". Przekazalismy tei iyczenia 

pozdrowicnia dla jcj coreczki Natalkl i dI, jej 
mr;ia. Natalka bardzQ lubj odwiedzac Nasielsk. 
MySli my, ic i m:i± Heni poJubi nasze mia tccz
ko i jeg0 okolice. 

AZ. 

i 


