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POW~ OWEDY
 
Kiedy w roku 1995 po raz pielWszy pisalem w "Zyciu Nasielska" 0 proble

mach dotyczqcych przywr6cenia w naszym kraju powiat6w, sw6j leks! rozpo
cZqlem od sparafrazowanego pierwszego zdania Manifestu Komunistycznego. 

-w moim uj~ciu brzmialo lolak: "Widmo krqiy po Polsce - widmo powialu". 
Zlowroibne Ie slowa wypowiedzialem chyba w zlq godzin~, poniewai. problem 
ten zaciqiyl, przynajmniej nad cZf;'!sciq Polski lak, jak komunizm nad EuropC\ nie 
przynoszqC nic dobrego (np. politycy m6wiC\, ie powial6w jest za duzo, a wciC\i 
tworzC\ nowe ito takie, kt6re pod wzglf;'!dem obszaru i liczby ludnosci porowny
walne Sq z gminq Nasielsk). 

Przytoczony cytat aktualny jest tei: i to w 
spos6b szczegolny w przypadku gminy Na
sielsk Od dziesi~ciu juz lat powiat stal si<;: u 
nas tematem dyzurnym i zajrnuje wiele czasu 
kaidej kolejnej radzie odsuwaj'lc cz~sto na 
dalszy plan istotl)e sflrawy mieszkanc6w na
szej grniny. 

Problem dotyezy przynaleznoSci naszej 
gminy do konkretncgo powiatu. W chwili 
obeenej Nasielsk nie rna aspiracji powia
towych. W latach piycdziesi~tychtaka moi
liwosc istniala, ale zostata zaprzepaszczo
na przez 6wczesnych nasielskich decyden
tow. 1 szkoda, ie niekLorych bardziej ob
chodziJy interesy wlasne niz dobro publicz
ne. Dzis moiemy decydowac tylko, do kt6
rego powiatu gmina Nasielsk powinna na
leiee, ezy obecny czas jest najlepszy do 

dyskusji na ten tcmat i cwenLualnych 
zmian? ezy Slae nas na Lo? Nie ulega w'lt
pliwosci, ie najlepszy ku temu czas byl w 
okresie tworzenia powiat6w. 

Mysl przywr6cenia powiatow narodzita si~ 

na poczqtku lat dziewi~cdziesi4tych.Powola
l1y zoswl Pelnomocnik RZ<jdu ds. Reformy 
Administraeji Publicznej. Skierowal on m.in. i 
do naszej Hady Miejskiej pismo (GKIvI- 061 
19/93 PK z dnia 27 .01.1993r) z prosb4 o 510r
mulowanie sugestii i opinii Rady co do przy
nalcinosci Miasta i Gminy Nasielsk do klare
gos z powstaj<jcych powiat6w. W tym samym 
mniej wi~cej ezasie grupa mieszkaitcow gmi
ny (nie byli to radni) skierowala do Rady pi
smo sugeruj"4c, i.e najkorzystniej byloby, gdy
by gmina znalazJa sio;: I'll powiecie nowodwor
skim. Poglqd ten wyTaiala takie cztiSc radnych. 

E 
Poniewaz jednak wezesniej gmina Na

siel k (ad czas6w zaboru pruskiego, a nie ad 
zawszc) nalezala do powiatu pultuskiego, a 
do tego spora cz~sc gminy (okolice Cick 'y
na) wczesniej nalei:ala do powiatu pl011skie
go, postanowiono spraw~ rozpoznac doklad
niej. Bylo to tym bardziej potrzebne, ie mo
wilo si~ takie 0 powstaniu po\viatu Icgionow
skiego, z terenem kt6rego zwiqzana byla w 
roiny sposob c£~sc spolcczdistwa naszcj 
gminy (bardzo dabre pol1jczenic drogowe j 

kolejowe, ta sama odleglosc jak do Pultuska 
i owego Dworu). 

Po wstl;pnych dyskusj ach postanowio
no przyjrzcl: si~ bliiej ewcntualnej przyna
leinosci do ktoregos z dwoch powialow 
pultuskiego lub nowodworskiego. Spraw~ 

dokonczenie na sfr. 7 

m Wychodzqc naprzeciw 
;;, prosbom mieszkafJe6w nap~) szej gminy oraz dzj~ki iyez
.. Jiwosci liyrekeji PKP w War

szawie, na stronie 8 i 9 piJbli
kujemy nowy, obowiqzujijcy,od 6 Slycznia. 
ROZKtAD JAZDY POCf4GOW (1'1 Iym numerze 
CZI;SC pierwsza - ezyli fOlk/ad jazdy poclqgow z 
Dzialdowa do Warszawy). 

Redakcja 

ZACHOWAJMY SIEBIE DLA 
PRZYSZlYC POKOLEN 

Zyjemy w ciekawych czasach. Jednym z 
najwainiejszych wydarzen, kt6rego swiad
kiem byla ostatnio cala )udzkosc, byl przelom 
wiek6w i tysiqclecia. To zdarza si~ raz na ty
siqc lat! Niewiele wiemy 0 ludziach, klorzy 
przed tysiqcem ]at zyli w tworzqcym sil( do
piero panstwic polskim, Nic nie wiemy 0 lu
dziach, kt6rzy wledy zyli na nasielskiej zie
mi- A z pewnosciq chcielibysmy cos wiedziec. 
Mysl~, ie nasi nas1~pcy za tysi'lc lat nie b~dq 

mieJi tych problem6w. Ale historia przecho
wuje niewiele. Dlatego tei uwazamy, i.e war
to byloby utrwalic w pamil'}ci potomnych ob
raz nas, mieszkanc6w gminy Nasielsk z prze
lomu wiek6w i lysi'1cleci. 

Towarzystwo Milosnik6w 2iemi Nasiel· 
skiej proponuje wydanie ksiqiki, w ktorcj za

miescimy zdji(cia i kr6tkie notatki biograficz
ne wszySlkich tych mieszkaJ)c6w gminy Na
sielsk, kt6re wyraiq ch~c znalezienia si~ w 
takim wydawnictwie. eh~tnie zamiescimy tei: 
takie same informacje 0 tych, kt6rzy zwiqza
ni s~ z naszq gminq przez urodzenie, J1auk~ 

lub prac~, ana przelomic tysiqcleci mieszkali 
poza nasz'l gmin'l. 

Osoby, kt6rych pami~c chcemy utrwalic, 
winny zyc jeszcze w roku 1999 lub urodzic 
si~ nie p6iniej nii. w roku 2001. Przewiduje
my, ie cena ksi~ki nie przekroczy 1Ozl, BI ii
sze informacje 1TI0ina uzyskac w Nasielskim 
Osrodku Kultury (kino "Niwa"). Termin 
przyjmowania zdjr:c (podpisane na odwrocie) 
oraz kr6tkich notatek biograficznych uplywa 
1 czerwca 2002r. 

Przywitanie
 
Nowego Roku
 

Tradycyjnym zwyczajem Nasielszczanie 
przywitali Nawy Rok na nasielskirn rynku. Na 
godzinf; przed p6Inoc,!, z urnieszczonych na 
kolorowo oswietlonej scenie glosni kow poszJn 
w etcr muzyka, ktora dala sygnaJ do gloma
dzenia Sil"< mieszkancow gminy. Tui przed 
Sami\ polnocq wszyslkich powilal burmistrz 
Nasielska Bernard Mucha, iyczqc zdrowia, 
spokoju, radosei i spelnienia wszelkich ma
rzen. Nast~pnie zacz~la sil'} kilkunaslominu
towa kanonada koloJowych fajerwerk6w. Po
taly sj~ szampany. Kilkasct zcbranych os6b 
skladalo sobie zyczenia. Zacz~la .'i~ na dobre 
zabawa, kt6ra niestety, z uwagi na Jose Juzy 
mr6z lej nacy sko11czyla sif; 0 drugiej \V nocy. 

Do zobaczenia za rok m6wiono na odchodne. 
SM 



Z PRAe ZARZj\D 
Grudniowe posiedzenia Zarz"ldu 

Miejskiego w przewazaj<tcej cz~sci 
poswi~cone zostaly ustalelliu meryto
rycznych warunk6w kOllstrukcji 
przyszlorocznego budietu, kt6rego 
termill uchwaleuja obHguje Zar'l<id i 
Rad~ do intensywnycb prac. 

W dniu 30.11. zapoznano sj~ z infor· 
macjami przcdstawionymi przez paniq 
Skarbnik 0 splywie do gminnej h\sy do
c.hod6w blldictowyc.:11 za 10 miesi~cy 2001 
roku. Niedobor jaki wyst'lpil w tym dzja
Ie (k-\vola ok. 150.000) po\vodowany zo

stal zmiam! IJSlawy 0 oplacie skarbowej. 
Zarz<\d podj,,!l uchwall( 0 wprowadzeniu do 

budzelu kwoly dOlacji na opiek!; spoleczl1q 
·oraz zaaprobow I uchwal~ w sprawie zmia
ny mi~dzy paragrafami dochod6w i wydatk6w 
w budiecic gminy. 

rani Alicja "lye dyreklor M-G.OPS przed
rawila propozycjc 7.mian w gminnyll progra· 

mie Profilaklyki i RoZ\viqzywania Problem6w 
Alkoholowych w 2001 roku. Zl1liany Ie 1.0

slaly prze<. Zarzqd zaak ·eplOwan~. 

Zatwierdzono ReguIamin pracy Micjsko
Gminnej Komisji ProIilaklyki i Rozwifjzywa
nia Problemaw f\lkoholowych oraz proje't 
statuttl elln Miej ko-Gmi.nnego Osrodka Roz
wi'lzj"-vania Problemow Alkoholowych. Jed
noczesnie zatwierdzollO projekt latulu dla 
swietlic terapeutycznych dzialaj'lcycl1 nit Ie· 
I' nie gmil1Y. 

ZarzEjd postanowilj rzcdluzy6 zezwolcnia 
na sprzedni alkoholu dIa 5 sklcpow I1,Iez,j
eyeh do Gminnej Sp6!dzielni S.Ch. Vi Nnsie 
sku omz wlasciciclom 6 prY'valnych 'klepow 
dzialaja,cyeh na tcrenie rniasla i gminy. 

Z· poznano i~ z pismem mieszkallcow tiL 
Polntj IV Nasielsku w sprawie lIjt;cia w planie 
inwestyc 'jnym w rokll 2002 budowy gazoei'1
gu na lej ull y Podanie I skierowano do za
opinio\',!ania przez. Komisj~ Infra truklury i 
Porzqdku Publicznego 

W dnill 11 grudnia mi kolcjnym posicdze
niu Zarzqd Miejski zalwierdzil projekl zakupu 
alkometru wraz z oprzyrzqdowaniem dla po· 
trzeb Komisarialu Polieji w Nasidsku ()raz za· 
kupu samochodu dJa potrzeb lVliejsko---Gmin
nego Osrodka Pomocy poleezncj ze sroclk6w 
Programu Profilaktyki i Roz\viEjz vania Prable· 
m6w !".Ikoholol 'yeh wprowad7..aj'l jednocze· 
sni· zmiany w budieeie lego programu. 

ZarLqd Miejski wraz z zaproszonym na 10 

posiedzenic dyreklorem ZGKiM -panelll Siel'Z
pUlowskim ro<:palrzyl naslt<Pujqee sprawy: 
- ofert~ pana Zicmnieckiego dorycz'lci] llslug 

w zakresie Wy\vozu nieczyslosci stulyeh i 
plynnych z terenu miasta i gminy. 

- pt.lejf;cia w adminislracj~ przez ZGKiM tar
gowiska istnicj'lcego przy llJ. Lipowej w Na
sidsku (powodtm przej~cia targowi ka przez 
miasto jest wygasni~c.:i . Ull1nwy dzicrzawy 
prz.ez osoby pr vatn.:, klore 10 do obecnej 
ell vili zar24dzaly Iym largO\viskjem), 

- przyj~lo pozyly'Nn. opini\ uiylkownika 
Swcji Uzda1niania Wody w Cieksynie Uesl 
nim ZGl\iM w Nasielsku) 0 moiliwosci po
wi<;kszenia zilsilania wod,! Z lej S.U.\V, wsi 
z lerenu grniny Nowe MinSlO. Przyjl;to dwa 
warianty powi!;kszenia terenu wodociqg6w 
- I. -wsk: Gawiowo, Gawl6wek, Zakobiei. 
Drugi opr6ez \'lyzej wymienionyeh miejsco
wo 'ei obejmowal by rowniei lereny wsi To
maszewo, Zol<;dowo i Nowosiolki. 

Zalwierdzono proje 1 llchwaly w sprnwie 
oplat <.a s\viadczenia w prowadzonych przcz 
samorzqd pl'zeds<:kolach jJublicznych 

Zarzqd Miejski zatwierdzil aneks do umo
wy z<lwanej zc: Spolccznym Komilelem Bu
dowy Wodoci'lgu w Cieksynie 0 zwir;kszeniu 
finansowego Ivspoludzialu Komilelu 130 lyS. 
do kwoty 182 tys. zj przeznaczol1ych na re
aliz8cje;: budowy sicci wodociqgowej. 

Zatwierdzono projekt ucbwaly IV spnwie 
zukreS\! i zasad przyznaw,:nia dotacji pr<:ed
miolowc' z. udi:eru gminy na realizacj~ za
dall prowadzonych IV iomlie gospodarki po
zabLldzetowej. Projekl tei llehwaly prz.edsta
\.... iony b~dz.ie nn sesji Rady do zalwierdzenia. 

C<'!onkowie Zarz'ldu zapoznali si\ z. llza
sadnienielll do projekr u hwaly \\' sprawie 
przeprowadzenia konsultacji spolccznych z 
mie zkal1C<\mi mjasla i gminy. Konsulra je 
doty zyly by wyt'lczcnia gminy asielsk z 
powiatu NUIV)! Dwor Mazowiecki, a pr<.ylq
ezenin do powialu pultuskicgo. Aulorami lej 
uchwaly jesl grupa opozycyjnych radnych. 
l<tora pragnic ullloiJiwic micszkallcum naszej 
gminy dcmokrarycznc wypowicdz 'nie si~: w 
spruwie przYJlalcinn~d do powiatu. 

Rozpalrzono pismo micsz 'anki ul. SilwJ'
skiego w Sicnnicy 0 dofillansowanie budowy 
ekologicznej przydomo\\'cj oczy 'z .zalni . ie
k6w lYpu "Plastcrpur". P tanowion() rozwa
iye wspan:ie finansowe tej inwestycji. 

Rowniei. w micsi'lcu grudniu odbyly si~ 

po icdzcnia Z rzqdu Miejskiego i KOl11isji 
merytoryczllych R. dy Miejskiej (wspolne) 
poswi~cone przygolowaniu projcktu budic
tu gminy na 2002 rok. Omawiano propozycje 
przygOlOWallE' prZf:2 czlonk6w komisji. 

Podczils obrnd ZarzqdLl i Komisji Gospo
darki i Budzctu Skarbnik gminy - pani Aniela 
Rogalska poinformowa!a 0 przygolOwywanych 
zmianach IV projekeic przys<.lorocznego blldic
Ill. Ogalem dochody b~dq 0 ok. 340.000 1.1

mniejsze. )eSllo zmniejszona 0 lalq kwo(~ do
laejn na oswiat~ i subwencja og61na olrzymy
wana Z budi.etu panslwa. )ednoczdnie do ho
dy gminy zJ1lniejSZi'1 si~ 0 SO - 90 tys. z powo
du <.mniejs7.enia lawek podatkowych przez 
Rad~ Miasia i Gminy. 

Komisja Oswiaty, ullllry i SpOrlll przed· 
stawila wnio~ki by w przy~zlorocznym blldie
cie zabezpicczyc srodki na dokOllczenie inwe
stycji \V Ze:pole Szk61 nr1 i zkolc Podstawo

w j w asielsku. Jednoczesnie wnioskowano 
o srodki na remol1ly biei:qce w szkolaeh. 

Kornisja as. Rodzin Zdrowia, Spraw Socja!
nych i Oehrony Srodo\viska zaproponowaJ.a za
bezpieczyc srodki nil realizacj~ zalecen pokon
uolnych "Sanepidu" dotyczqcy h SarnorZ<ldow . 
go Osrodka Zelrowia w Piescirogach. Zalecono 
wyioienic g!azuril pomieszczell punktu s~cze
pieri, gabinelu <.abiegowego oraz slanowisk do 
mycia r,!k przez pel'Sonel medyczny. Zan:qd pr.lY· 
jill powyi.szy wniosek do wiadomoSci. 

Komisja Rolniclwa proponuje rcaliz.acj~ 

sprzedazy obieklll po jednoslce \Vojskowej w 
Chreynnie z przeznll~zeniern uzy~kanych 

srodk6w finansowych n inwestyej. 
Komisja proponuje rownie7. podj~ ie stariui 

o przej~eie od Staros!wil powialowego terenu 
lotniska IV Chrcynnie. II nym Wllio 'kiem ej 
Kornisji jesl propozycja by ZaCii]gnqC kredy1 na 
wydatki nie majq -e POkl'ycia w blldie 'ie. 

Komisja infrastruktury i POflqdl<lJ Pu
blicznego wniosl{Uje: 
- zakup samochodu dla porrzcb Urz~ u 

Miejskiego 
- sprzed Zobieklu w Chrcynnie 
- wyznaczenie lerenow pod budowniclwo 

przelllyslowe i clzialalnosc gospodarCZi] 
- pow ianie SIr. zy Mi jskie (wnio-ek len ni . 

zyskal akecplac.:ji Komisji i Zarz4du z po
wodu lnldncj syluacji finallsowej gminy). 
Komisja Gvspodarkj i BudiclU "laakccptowa

la naslr;puiqce wniosJ<i poszczcgolnych Kom.isji: 
- zakup samo'hodu ze srodk6w profil'_kty 'I 

alkoholo\\lej. 
.. sprz 'daz lcrenow po ).w. w Chrcynnie, 
- przej~'cjc tercnu lotniska w Chrcynnic od s· 

morz<ldu pOlViarowego przcz glllin<;: Nasiclsk 
- przygolowanie tcren6w pod dzialalnosc 

przemysloll',-\ i gospoclarcz<j, 
.. zabezpieczcnie smukow finansowych Ilil 

kontynuacj~ inwestycji IV szkolach. 
- zaaprobowano wniosek 0 podnicsienic 

oplat za s\viaclczenia IV przedszkolach ~;l
l11orz~dowych, 

Jednoczesnie Komisja 1a zglosi.la wnioski 
o ZllUlicjszenie srodkow budietowych 0 kwotl; 
70.000 21., pr<.cznaczony h na oswielleni' 
llliczne - zwiij<.anc jesl lo z rnodernizaciq 
o \vicllcnja n terenje miasla i gminy j w\'
mianq iar6wek na energoosz z~dl1e, 

- zD1niejszenie dolacji przcznaczonej dlil 
ZGKiivf 0 kwot~ 20.000 zL, 

-	 7.mnicjszenic dOlacji ceJowci przeznacz.n· 
nej dla Tel'cnowego O'rodka romoey Spn· 
lecznej 0 kwot~ 10.000 zl. i przeznnczenie 
lych pienir;:c17.y na inwes!ycje. 

J7 .grudnia Zarlqd iVtiejskj udzielil pelno
mocnictwa dla c1yreklora ZGKjM - pana Woj· 
ciecha ierzputowskiego i pana Jana Sokolnic
kiego-l'ildcy prawn ego UrLr;:dll do zawarcia IV 

imieniu Zarlijclu Mit:jskiego porozumieniil Z 

Komilclem Proteslacyjnym mie.'zkanc6w WSI 

Jask61owo i Popowo, w spruwi<.: oclsulpienia nel 
oprote lowania budowy wysypiska odpadQ\II 
stalych \II Jask6lowic. S.w. 



OBRADOWAt.A RADA MI SKA
 
18 grllclnia na lrzydzieslym pierwszym 

posiedzeniu zebrala si~ Rada Miejska mill
sta i gminy Nasie!sk. Wsr6d wiclu punk
t6\'.', ktore pr'lcdstawiono raunym pod 1'OZ

\vaienie, bylo dokonanic wyboru jeelnej z 
trzech propozycji formy zagospodarowa
nia terenu po bylej Jednostce Wojskowej 
w Chrcynnie, zaakceptowanie aneksu do 
umow~1 z Komitetem Spolcczllym Budo
wy Stacji SUW i \Vodoei'1g6w w Cieksy

. "Ilie oraz 'ldeeydowanie 0 podj~ciu konsul
tacji spolecznych w sprawic przynaleino
sci do powiatu - wyst/l,picnie z powiatu 
No",,'Y Dwor Mazowiecki, a zgloszcnic 
akl'esu do powialu Pultusk. 

Przyjemniejsza, c,.~sciq spolkania b~dzie 

wizyla przedstawiciclki Ministerstwa Go
spodarki - pani Agnieszki Kapeiak, ktora za
pozna radnych Z lTloilh.voseiq otrzymania 
srodkow finansowych z fundllszu PHARE 
na rcaliZ<1cj~ inweslycj i z dzialll ochrona sro
dowiska. 

Ot\\'orwna priez Przewodnicz'leego Rady 
- pana Duchnowskiego 0 godzinie 10.00 se
sja \V tradyeyjny iU2 spos6b przyj~la z maly
rni zmianami propozycjc pJanu praey oraz 
protok61 z obrad poprzedniej XXX sesji Rady. 
Protok61 b~dzie do wgl'ldu w biurze obslugi 
Rady. 

Mieszkancy obecni na sesJi zglosili swojc 
uwagi i problemy. Mi~dzy innymi mieszkan
ey wsi Jask61owo jeszeze raz zglosili protest 
w sprawie buclowy na (nenie ieh micjscowo
sci Zakladu Unieszl<odliwiania Odpad6w 
Stalych. Po nblokowaniu drag; dojazdowej 
do terenu budmvy micszkaricy stanowczo od
rnawiaj'l wpuszezenia sprz~tu budowlanego 
'oraz nie dopuszezq do rozpoczc;cin prae bu
dowlanyeh. Bunllistrl. -.. pan Mucha wyjasnil 
Ii. w dniu poprzednim ZarzC\d Miejski udzie
liJ pclnomoenictwa dla panow: Sierzputow
skiego - dyrektora ZG£(iM w Nasielsku, 
przyszlego zarzqdzajqeego eksploatacj'l tego 
obiektu i pana Sokolniekiego - radey praw
nego w Urz~dzie Micjskim by wynegoejowa
Ii warunki przerwania protestu i blokndy dro
gi. Burmistrz zapewnil mieszkanc6w Jask6
lown, ie do czas4 zakollczenia mjsji obydwu 
panow iaden sprZQI nic zostanie wpl'Owadzo
ny n::r plue budowy. Zgloszono rowniei za
pylanie IV sprawie wyegzekwowania prze
str'legania obowi qzujqeycl1 znakow drogo
wych na ul. Mlynarskiej przy targowicy. Na
gillinnym jest lamanic zakazu postoju prz.ez 
kierowc(Jw samochod6w, kt6rzy przyjechali 
rw targ po zakupy. 

W wyjasnieniu Burmistrz zapowiedzial 
wzmocnienie \V polpracy z polieiq i skierowa
nie w dni targowe na t~ u1iciY czystszych pa
troli policji. 

Sprawozdanic z pracZarzqdu przedstawil 
piLcwodnicz'lcy Zarzijdu - Burmistrz Mucha, 

lnterpelacje radnych to zgloszone przez 
I"<ldnych: I-adnego Wierzehonia zapytanic 0 

stan rca liza cj i \vymiany oswietlenia na tere
nie gminy, radnego Grubeckicgo, 0 zm[an\ 
organi zacji ruc/lu przy Szkole Pod.'tawolVe] 
w Nasielsku. 

Nast~pny punkt, kl6rym zai mowata siy 
Rada to wyb6r fOUllY zagospodarowania te
ren6w nabylyeh od Agencji Mienia Wojsko
\Vega IV Chrc::,rnnie, Przedstawione lOstaly 
wypracowane przez Zarzqcl prLy wsp61udziale 
rade6w prawnych trzy fonny zagospodarowa
nia Chrcynna. Pielwsza forma to oddunie Lego 
terenu w dzierzaw~ wicczystq (na 99lat) WIaz 
ze sprzedazq blldynk6w, druga to dzierzawa 
zwylda na okres 3-letni z gwarancjq dalszego 
przedluiania terminu dzieriawy, trzeeia (0 

wejscic w sp6Ik~mieszanl\ - inwcSl.or prywa(
ny - gmina z wniesieniem przez gmin~ terenu 
jako aport majtjtkowy sp6lki. 

Wponad dwugodzinnej dyskusii radni bar
elzo szczeg610wo rozpatrywall kaidy Ivariant. 
Wszystkie zn i przeciw kazdcgo rozwiqzania. 
Dyskutowano waliosc wyceny obiektll przccl
stawionC\ przcl. Zarzqd. Po trudnej burzliwej 
dyskusji Rada zdecydowata 15 glosami za, 
przy 5 przeciw j 2 wstrzymujilcych sio:: za przy
io::eiem pierwszej for lly i przyst'lpicnicm do 
ogloszenia przetargu na zbycie tcrenu w Chr
cynnic na warunk.aeh dzieriawy na 99 lat. 

Gos<: sesji - przedstawiciel Ministerstwa 
Gospodarki - pani Agnieszka Kapeiak przed
stawila radnym formy funduszy slrllktural
nyeh Unii Europcjskiej na wykonanie inwe
styeji ochrony srodowiska. Funduszc PHA
RE, SA PARD, ISPA to blisko 40 min. Eum, z 
kt6rych moi.na pokryt 70% keszt6w plano
wanej inwcstycji. Vi zwiqzku z rozpoczr:eiem 
przygotowUll do inwestycji - budowa oczysz
ezaJni sciek6w i kanalizucji na tereni' llliasta 
i gminy Nasiclsk, jcstcSmy bardze zaintere
sowani uzyskaniem pomoey finansowcj l Unii 
Europejskiej, Obeenie planowany koszt inwe
styeji t6 ok. 6,5 min. zl., a po dolqezeniu miej
scowosci osciennych tj. PieScir6g, Mogowa, 
Siennicy, Kosewa - 10mln zl. Przeslawiony 
lOst'll przcz prelegen(k~ sposob zalatwicnia 
formalnoSci prawnych, metod opraeowania 
projeklu,oraz ystem decyzyjny obowi,jzujq
cy w tego typu sprawach. )ak wynikalo z 
przedstawionych fakt6w mamy bardzo duic 
szanse by uzyskac prefereneyjn'l pomal' finan
sow'! na blldowt: oczyszczalni wraz z kanali
zaciil· Radni Illusza teraz rozstrzygnqc dyle
mat: czy zwracac si~ 0 srodki pOJl1oeQwe z 
DE j \VSlrzymac si~ z realizacjq lej inwestycji 
do czasu uzyskania pienj~dzy z Unii, ezy re
alilOwac blldow~ ze srodk6w wlnsnyeh gmi
ny i kredyt6w komcrcyjnych. 

W nasl~pnym punkcie obrad radni prlC
<lllaJizowali zapis aneksu jaki zostnl zawarty 
przcz Zarz:,jd Miejski ze SpolecznYIll Komi
teiem budowy Stacji SU\V w Cieksynie. Obu
rzeniem zareagowali radni nn post~powanie 

cz!onk6w Spolecznego Komitetu z Cieksy
Ila i lekcewaienie zuproszcn na spotkania I

radnymi. AkcepLacja aneksu 0 llmowy 
zwi~kszajqeego zobowiqzanie mieszkanc6w 
Cieksyna wprowadzi do budietu sradki z 
ktorycJl moina b~dzie zaplacit wykonawey 
za wykonane praee. £nspektor nadzoru tej 
inwestycji I\i}'jasnil zebranym fakt zapisania 
pro(okolll koniecznOSci i zwi~kszenia planu 

wykonanyeh prac. Po dyskusji przyj~to Ie \vy
jasnienia Hadni zaakccplowali fak! zawar
cia aneksu. 

Przed przerwq zwiqzanq z przybyciem na 
sesiQ lcsi~dza Zbignic:Vv'a oraz przekazania iy
czen swiqtecznych ad ksi~dza dziekana dla 
H.acly, radni przyj«li uchwalc; 0 zwi~kszcniu 

oplat za llslugi w przedszkolach samol'Zqdo
wyeh, oraz 0 dotacji finansowej dla zakladu 
budietowego (ZGKiM) w roku 2002 na rc
monty budyn kow aclJUlnisl rowanych przcz 
ten zaktad. 

PrzYJ~to r6wniei. uchwaly 0 bezprzelargo
wym nabyciu dzialki polozonej przy stacji 
SUWw Nasielsku przeznaczonej na 3 odwien 
gl~binowy poboru wody. 

Po ogtoszcniu przcrwy z okazji zblizaj'l
cych si y swjqt Boiego Narndzcnia ksi'ldz 
Zbigniew zlo.zyl radnym Zyczenia switjtccz
ne, zdrowych pogodnych swi'll, radosci i po
myslnoki. R6wnici radni zloiylj sobie nawza
jcm iyezcnia. 

Powracajl~c clo obrad po przerwie zaakeep
towano zmiany w budlccic oraz zaaprobowa
no zaciqgni<{cic kredytu w banku komercyj· 
nym wybranym IV drodze przclargu. Uzyska
nc w tcn spos6b srodki finansowe zos(an,! 
przeznaczone na ceLc, na kt6rc nic rna zabez
pieczenia w budzecie. 

Przyst'lpiono do omawiania punktu obrad 
o pr'leprowadzeniu konsultaeji spolecznyeh 
IV sprawie zllliany przynalei.nosci do powia
tu. Dyskusja ostra j przedstawiane argumcn
ty - przez obydwie strony nie dawaty szans 
przekonanill iadl1cj z zainlcresowanych stron. 
Pan radny Krolak zglosil wniosek najdalej 
idqey, w kt6rym zaproponowai p!"zYi~cie 

uchwaly 0 przeprowadzeniu na terenie mia
sta i gminy referendum IV sprawie przyn IcZ
nosc.i do powiatu. Wywolal on zdumienie wie
lu radnycll w tynl palla Arciszc\ skiego, kt6
rzy ad poczqtku kadeneji pr6bowali przefor
sowac konsultacje spo!eczne. 

Przeprowadzonym glosowanjll imiennym, 
stosunkiem glos6w 12 przcciw - 11 za wnio
sek ten 'lostal oclrzucony. 

Wycofany zostat przez wnioskodawcy 
(czyU Zarz,td Miejski), do casu wyjasnic
nia spornych kwe Iii prawnych, projekt 
lIchwaly 0 zRl11iarze pol<1ezenia Nasielskie
go Osrodl,a Kultury z Bibliotelq PublicZllq 
w jednq jednostk~ budietowq Micjsko
Gminny Dam ](ultury. Wijlpliwosci radnych 
w tei sprawie wniosta nowelizacja u ·tawy 0 

bibliotekach publieZt1ych zabraniajijca z 
dniem 31.1220011' lqczenia bibliotek z in
nymi jednostkami. 

W ostalnim punkcie obrad radni zapozna-
Ii si<;: z pi,mami skie!'owanyrnj do Rady. Pi
smo dyrekeji Szkoly PodsLawowejw Nasiel
sku 0 srodki finansowe na dokOJlczenie 1n
westycji I'Ozbudowy szkoly 0 szatni zo ·talo 
skierowane do Zan,jdu Miejskieg i Komisj' 
BudZctowej Prosb~ Komendanta Gminnego 
OSP 0 wsparcie finansowe i pomoc w zak )
pic walizck szkolcniowo -- ratowniczyeh dla • 



dokotlczenie zpoprzedniej sirony 

OBRADOWAlA RADA MIEJSKA 
jcdnostck OSP. Radny Cezary Rusek pop ie
rajqc gorqco 1,\ prosbf< zadeklarowal przezna
czenic swej diety' radnego na len eel. Jednak 
pozostali radni nie zdecydowali sif< poprzee 
wniosku radnego Ruska. Powyisze pismo 
skierowano do pani Skarbnik w celu zabez
pieczenia srodkow w przysztorocznym budie
de Straiy na powyiszy zakup. 

Druga grudniowa sesja Rady odbyJa si~ 28 
grudnia. Porz'ldek obrad przewidywal spotka
nie z przedstawicielami Zakladu Energetycz· 
nego w celu omowicnia dalszej wspolpracy 
przy modernizacji oswiellenia dr6g gminnych, 
zapoznanie sj~ z opini'l RIO Z Warszawy 
w sprawie przedstawionego projcktu budietu 
na 2002 rok oraz uchwalenie lego budietu. 

Zarz'ld Miejski przygotowal wraz z panem 
SierzpUlOwskim - pelnomocnikiem Zarzqdu 
ds. rozwiqzania sporu z mieszkancami wsi 
Jask6!owo w sprawie wysypiska odpad6w sta
lych - informacjf< na temat podj~lych pr~ez 

nich dzialall zmicfzaj'lcych do zakonczenia 
istnicjqcej sytuacji. 

BUI1Tlistrz - B. Mucha, poin(ormowal rad
nych 0 niemoiliwosci przybycia na sesj~ 

przedstawiciela Z.E. W dyskusji 1'adni jcdno
znacznie ncgatywnie ocenili dziaialnosc ener
gctyk()w, kt6rzy wykorzystujqC swoj'l mono
poJistycznq pozycj<: na rynkutlckcewaill 
swych Jwntrahenl6w. Zglaszano przypadki 
nie wywiqzywania si~ z podjf<tych zobowiq
Zall, nie kompletnego wykonywania prac, bra
ku sprawnego dzialania zainstalowanego 
oswiellenia. Wszystkic Ie dezyderaly zostanll 
przedstawione na nast~pnej scsji, podczas 
spotkania z prezesem Z.E. z Ciechunowa. 

Dyrektor ZGKiM w Nasielsku poinfor
lI10wat gminny samorzqd 0 dotychczaso
wyth wynikach rozmow, Jakie toczC\ sir; 

.W sprawie zakOI1czenia protestu z micszkmi
cami wsi Jask610wo. Problem jest bardzo 
trudny, wiele spraw nawarstwialo sir: na sic
bie przcz dlugi okres czasu. M6wi~c 0 per
spcktywach pozytywnego zakonczenia spra
wy, pan Sierzputowski - jako rcalista widzi 
szanse na szybkie zakonczenie sporu. 
Wszystko zalciy od dalszych 1'Oz01ow i kie
wnku w jakim sif< one potOCZq. Obecnie 
mieszkancy wsi s'l zdecydowani na ewen
tualne wyraienie zgody dla zbudowania 
wysypiska gminnego. Lecz wobec zaistnia
lych w takim przypadku komplikacji praw
nych i finansowyeh (wyplata odszkodowa
nia i zwrot wraz z odsetkami poniesionych 
jui koszt6w), z gmin,! Wieliszew, przcsun(;;lo 
by w czasie ty budowy 0 co najmniej 4·5 lat. 
A w istniej,]cej syluacji finansowej gminy 
nalezalo by zaslanowlC sili ezy Slae nas na 
lak<j rozrzutnosc. 

Temat - zima i istniej,jca sytuacja na dro
gach r6wniez pojawit si~ na tej scsji. Radni 
skomenlowali dzialalnosc r6inych firm, kt6
n: miaty zapewnic spr<lwne odsnieianie na
szych dr6g. Og61nie oceniono jCl jako dobr'] 
i poza paromn przypadkami nie oczyszczo

nych uJic i drog zwlaszcza powiatov.'Ych nie 
slwicrdzono zagroien dla sprawnego ft nkcjo
nowania gminy. I3urmistrz poinformowai, ie 
skontaktuje sil( z kierownietwem drog powia
towyeh by przyspieszyc udroinienie zCJsypa· 
nych odcinkow drag. 

Nastf;pnie przystClpiono do glosowania 
przygotowanych przez Zarz'ld uchwal. 
- 0 zmnicjszeniu kwoty poiyczki 0 70 tys. 
podj~(ej na realizacjf( cenlralnego ogrzewania 
w Zespolc Szk61 'IV Piescirogaeh - wobec 
zmniejszenia si~ wartosci przetargowej wy· 
konywanych prac. 
- 0 dollOnaniu zmian IV budiecie miasla 
i gminy (wprowadzeniu do budielu srodkow 
ktore wptynt;ly na koniec miesi,\ca: oplat)' zu 
zezwolenie na sprzedai alkol1olu , za dzier
iawf< teren6w lowicckich, oplaty eksploata
cyjne itp.), 
- 0 uslalcniu stawki na 1m' powierzchni 
dotacji diu Zakladu Gospodarki Komunalncj 
i Mieszkaniowej wobee lakiego zobowiqzania 
uslawowcgo. 
- 0 zamiarze dokonania polqczenia Biblio
teki Publicznej z nasiclskim Osrodkiem [(ul
tury w Miejsko - Gminny Dom Kultury, roimo 
dalszych wqtpliwosci co do zgodnosci praw
nej lej uchwaly 13 glosami za przy 5 prteciw 
i 2 wstrzymuiClcych 5i<; przyj~lo If< uchwal~, 

(w']tpliwosci wyjasni w swej decyzji wojewo
da mazowiccki ). 

Rada Miej ka na wniosek pana M. Gru
beckiego powolala Komisjy do spruw prLygo
towania i przeprowadzenia referendum na 
terenie naszej gminy. W sklad Komisji weszli 
nast~puj<]cy cz30nkowie Hady: pani Regina 
O!szcwska, panowie Stanislaw Tyc, Andrzej 
Krolak i [reneusz Olbrys. Zadaniem Komisji 
h~dzje przygotowanie material6w na scsj~ 

Rady w sprawie prac i czynnosci jakie naleiy 
wykonac by przeprowadzi6 gminne referen
dum 0 przynaleznosci do powiatu. Osobq 
wspomagaj'lc'l pod wzgl~detll prawnym pra
ce tej Komisji b~dzie radca prawny Urz<;du 
Miejskiego. 

Po zapoznaniu si~ zc skierowanll do !lady 
pozytywnq opiniq Regionalnej Izby Obra
chunkowej z Warszav.'Y w sprawie przygoto
wancgo projektu budzetu na 2002 rok, Rada 
Miejska uchwalila przcdstawiony przez: paniq 
Skarbnik projelct oraz zaakcepwwala przed
slawione aUlopop1'awki do budietu. 

Zapoznano si<; z pismem pana Wlodzimie
rza OSlrowskicgo w sprawie zloionego przez 
niego proteslu do przyj~lej przez Radf< Miej
skq na jcdnej z poprzednich sesji uchwaly 
zatwierdzaj<jcej zgloszony po terminic protest 
w sprawie budowy zakladu pogrzcbowego na 
uJ Cmcntarnej. Jednocl-cSnie pan Burmistrz 
zapoznal radnych z opiniq radcy p1'awnego, 
w ktorcj przyznal racie; przedstawionym przez 
pana OstrDwskiego argurnentom. 

Na koniec przy tradycyjnej lam pee szam
pana Przewodniczqcy Rady pan Duchnowski 
zloiyl wszyslkim obecnym iyczenia szczf<sli
wego Nowcoo 2002 Roku, by nadchodz'lCY nie 
byl gorszy od roku 't6ry wlasnie mija. 

1.Drogi 

4 grudnia odbyl siy odbior budowancj ad 
listopada rogi Nowa Wrona - Dobra Wola, 
Zadanie zrealizowala firma z Tluszcza - Spol
dzielnia Robot Budowlano - Drogowych. In
westycj(} finansowala GlI1.ina przy wsp6Judzia
Ie Funduszu Och rony Grunlow Rolr yeh Urz~
du Marszalkowskiego. Nowa droga 0 szero
kosci 4,5rn ma dtugosc 1591,5m 

W tym samym dniu odbyl ~ir: oubior, bu
dowanego r6wnicz od jj$lOpada. ostatniego 
odcinka drogi powiatowej Lelewo - Cicksyn 
o dlLlgosci 726m (szerokosc 4,1m). Budowa· 
la go rowniez wyiej wymieniona firma z 
Ttuszc:w, Przedsi~wziycie to wsparl takie 
Fundusz Ochrony Gruntow Rolnych Urll;du 
Marszalkowskiego. 

MieszkaiJ.cy wsi Studzianki i 1it;koszynek 
we wla 'nym zakresic i przy udziale wla nych 
srodkow wykonali roboty przygOlOwawcze, 
ziemne i CZi;:SC podbudowy, na odcinku 0 dlu
gosci 1839m, drogi tudzianki - Mic;koszynck. 

2. Przetargi 

Rozpisany i jui rozstrzygnic;ty zostal pr~e
targ l1a remont drog,i powiatowej Siennica 
Lelcwo w mieiscowosci Mogowo. Do remon
tu pl-lewidziany jest oeJc.iJlek 0 dlugosci 920m. 
Droga ta rna szerokosc 5,5m. Remont bQdzic 
wykonywala firma z TJllszcza - Spoldzielnia 
Rob6t Budowlano - Drogowych. Prace bf<d<l 
prowadzone przy udziale srodkow slarOSlwa 
nOIVodworskiego i winny bye zakonczone do 
30 maja 2002 roku. 

3. Inwestycje w oswiacie 

W przedszkolu w Nasiclsku prowadzony 
byl rem nt inslalacji centralnego ogrzewa
nia i cieplej wody oraz wymiennikowni. 19 
grudnia nast'lpil odbior prac. Zadanic IVY

konywala firma z Ciechanowa: InSlalator
stwo Elektryczno - Sanitarne Krzysztof Pc
trykowski z Ciechanowa. 

Anckscm zmieniono termin oddania do 
uzytku wznoszonego budynku szatni w Szko
Ie Podstawowej w Nasieh;ku przy ulicy J{o
sciuszki. Prace winny bye zakonczone do 
31.\1. 2002r. W chwili obecncj obickt ten zre
alizowan:y' jest IV stanic surO\vym bez pokry
cia dachu i stolarki. 

'nwaj'l prace wykonczeniowe oraz dostar
czune Sq i rnon(nwane lIrZlldzeni<l w bloku 
iywicniowym w Zespole Szk61 nr 1 w Nasiei
sku PllY ul. Staszica. 

Poprawily sic< warunki praey w Ze polt: 
Szko! nr 2 w PicScirogach. Zakonclona zo



'stala modernizacja centralnego ogrzewania w 
Lej szkolc. Polegala ona na wymianie kollow
ni w<$glowej na olejowq oraz wymianie calcj 
instalacji centralnego ogrzewania. Po zgazy
fikowaniu tej CZf(sci gminy istfllcje moiliwosc 
ogrzewania szkoly gazem. Na zadanie to 
Gmina zaci'lgn~!a kredyt vest to tZIV. kredyt 
proekologiczny) w Wojew6dzkim Funduszu 
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie, 

Zadanie realizowalo Przedsif(biorstwo 
Handlowo - Uslugowe "Oven" z Bialegosto
ku. Prace prowadzone by!y bez prz rywarua 
zajr:{; szkolnych. Wykonywano je takie w dni 
wolne ad nauki, a w dni nauki w godzinach 
popaludniowych i nocnych. 

Dla poprawy bilansu ciept(j w tej placow
cc wskazana bylaby \vymiana okien w sali gim
nastycznej, drzwi zcwn~tJ'znych i rem ant cia
chu. 

4. Oczyszczalnia sciek6w 

)?iuro projektowe BJPROWOD z Warsza
wy przekazalo pierwsz'l cz,:sc opracowywa
'nej dokumentacji projektowanej oczyszczal
ni sciek6w dla Nasielska i okolic. Pozostata 
cz~sc dokumentacji (sied przesylowych, ka· 
nalizaeji, drog dojazdowych do oczyszczalni 
oraz kosztorysy) zostanic dostarczona, zgod. 
nie Z umow'1, do koiica stycznja 2002 roku. 

5. Szkolnictwo 
ponadgimnazjalne 

Zesp61 Szk61·Zawodowych. Od nowego 
roku szkolnego na bazie szkofy iunkcjonowac 
hyd'l nastf(pujqce kierunki; liceum z dwoma 
profilami nauczania, techniklll11 0 lrzylctnim 
cykJu nauczania, technikum zawodowe 0 

czterofetnim cyklu nauczania zasadnicza 
szkola zawodowa 0 r<lznyeh ~peCJaln()sciach 

(wieJozawodovn) z dwoma cyklami naueza
nia i mozliwosci'l kontynuowania nauki na 
poziomie srcdnim. 

Szc2cgolowe informaeje b~dq przekazane 
prz z dyrektora szkoty oa spotkaniach z na· 
uczycielami i mlodziezij gimnazjalnq oraz w 
informatorach i ogJoszeniach. 

LiceLll1l Ogolnoksztalc<!ce. Zatwierdzo
ne zostalo trzylel nie Iiceum z profi lami na
Ll zania, W zwiqzku z tym podj~to prace nad 
przygotowaniem statutu nowego, bo trzylct
nicgo liceum. Profile nauczania byd q si<; 
miescily \V ramach dawnego profilu proal<a
dcmickiego. 

Zamknic:ty zostat rok budi:etowy. Moi-na go 
UZ!lilC za udany. Jest jednak jc:dcn problem, kto
1''1 jest przedmiOlen sz'czeg6JJlej troski dyrek
cji szkoly. Przepl:owadz.ony zostal konieczny 
remont nuroin lka szkoly (groziJo zawalenie lej 
cz<tsci budynku). Na zadanic to byly zabezpie
czone srodki z rezerw eelowych Kuratorium. 
Picniqdze jednak nie wplynQly, poniewai, W 

zwi'lzku z trudnq sytuacjq fjnansowij kraju, re
zcrwy cclnwe zostaly zablokowanc. CZl<SC wy
nagrodzenia dla firmy, klora wykonala remont, 
zostala wygospudarQwana ze srodkow wla

snych. Druga czysc naleino'cl b~dzie uregu
lowana w roku pr,~yszlym. Zgodyna takie roz
\Viqzaniewyrazil w!ascicieJ firmy, ktora wyko
nata remant, p. Marka Lachendrowieza. Dy
rekcja sz.koly jest wdziyczna przcdsi~biorcy za 
zrozumicnie i obywalelsk'l postaw . 

PrzygolOwywana jest wystawa na kt6rej 
b~dq eksponowane zabytki archeologiczne 
pozyskane W czasie prac wykopalisko\Yych 
przeprowadzonych przy udzial mtodzieiy li
cealncj na nasielskim "kopcu". Na wyslawie 
lej pokazanc zostanq lei fotokopie dokumen
tow dotyez'lcych przeszlosci naszego rniasta. 

7. Komunikacja 

Wainq dziedzinq dzialalnosci Sp61dzielni 
K61ek Rolniczych w Nasielsku jest transport 
osobmvy na terenie gminy. Firma obsluguje 
traslt Nasielsk - asielsk stacja oraz trasy: 
Nasielsk . Cieksyn i Nasiclsk - Jilsk6lowo 
Popowo. Ponadto Sp6Jdzieinia swiadczy uslu
gi dla Gminy dowozqc do szk6! uezniow pod
stawowek i gimnazjalist6w, Ahy sprostac za· 
daniom SKR kupi! ostatnio 2 autobusy. Obec
nic posiada ich 8. 

8. Zbi6rka uzywanej odziezy 

Dzi~ki zabiegQ11l Zarzqdu Gospodarki Ko
munaJnej i Micsz1<aniowej na tcrcnie miasta 
i gminy ustawiono 30 pojemnikow na uiy· 

wan'l odziei, buty ltp. przedmioty. Moina 
wi~e systematycznie oprozniac domowe 
schowki, a niepotrzebne nam, ale bttd'lce 
jeszcze w dobrym stanie rzeczy wkladac do 
pojemnik6w.Za posrednictwem PCK trafiq 
one do ludzi potrzebuj'lcych pomocy. 

9. Forum Wsp6tpracy 
Gminnej 

9 stycznia odbylo si~ w Urzydzie Micjskim 
kolejnc spotkanie majqce na celu powolanie 
Forum Wsp6!prac I Gminnej. Jego zadaniem 
ma bye polqczenie wysilk6w wszyslkich os6b 
i instytucji pragn'lcych dzialac na rzecz roz
woju naszej Gminy. Stycznlowe spotkanie 
poswittcone by!o gJ6wnie promocji grniny W 

internecie i omowieniu sytuacji, jaka nas cze
ka w perspektywie wejscia Polski do Uilii 
Europejskiej. 

10. Gmina wspomaga policj~ 

12 stycznia przedstawiciele nasielsk lej 
Hady Miejskiej i Zarzqdu przekazull Komi
sariaLowi Policji w Nasielsku wysokiej jako
sci alkoJl1at mariti Aleo - Sensor NCM (fot. 
ponizej) slu:lElcy do badania zawartosci al
koholu w wydychanym powietrzu. Zakup sfi
nansowany zO$tal ze srodk6w przeznaczo
nych na realiz<lejy gminnego programll I"OZ

wi4zywania problemaw alkoholowych. Ob
darowuj'lcy wyrazili przekonanie, ie wply
nie Of] na poprawG bezpieczcnstwa na lere
nie nasr-cj Gminy. Pr'zekonanie to podziclili 
lei obdurowanj, 

\V spotkaniu nu Komisariacie uczcstni
ezy! rowniez komcndant pow io to\vy pulk] i 
p. .Eugeniusz Wojcik. I-'oinformowa!, i.e teg" 
dnia dokonal rocznej oeeny pracy nasielskie
go Kumisariatll. lasiclscy policjanci otrzy
mali occn~ dobr'l. Wplyw nft lO rnialn % pew
nosciq wir:ksza 0 15% w kl"ywalnosc spraw
c6w przest~ stw. 

NOTOWAl AZ. 



To nas czeka w roku 2002 

ZNOWU WYBORY
 
. Wlasciwie zyjemy od wybor6w do wybo
r6w. Po prezydenekich i parlamentarnych 
wkrotce b~dziemy mieli kolejne. Zno p6j
dziemy do urn wyborczych, aby Iym razem 
wybrac samorzl\dowe wladzc wojew6dzkie, 
powiatowe i gminne. I ehociai kaide kolejne 
wybory przynoszq nam nowe rozczarowania, 
choeiai niewiele jui os6b wierzy, ie w ten 
spos6b 0 czyms decyduje, ie ma wplyw na 
wlasny los, to jednak warto poswi~cic troch~ 

czasu problcmom "''Yborczym. Niewqtpliwq 
przyczynq lego s!anu rzeczy jest bowiem to, 
ie jako spolCCZCI1SIwo jesldffiy slabo przy
gotowani do funkejonowania w panstwie z 
demokratyeznym systcmem wylaniania 
wladz. Bye moze ostatnie'zdanie kogos obra
ia, ale praktyka wskazuje, ie niestety, tak jest. 

Tak bye jednak nie powinno. Zyjemy juz 
w XXI wieku. Do tego wkr6tee znajdziemy 
si~ w Unii Europejskiej, a panstvJa, kt6re do 
tej struktllry nalez'l, majq bogate do 'wiadeze
nia w dzicdzin.ie demolaatycznyeh form rZq' 
dzenia. Jedn'l z tyeh form jest wlasnicmoiJi
wose decydowania 0 tym, kto b<;dzie nam' 
rzqdzil (a raczej, kto b~dzie na naszym lere
nic:.i w naszym wspolnym interesie organizo
wal ezy tez koordynowal dzialalnos' poszcze· 
'g61nyeh jednostek i struktur spolecznych). 

Decydenlami w tei kwestii jeste -my my, wy
borey. Zadbajmy wi~c, aby do kicrowania gmi

'I, powiatem czy wojewodzrwem v.rybrac tym 
razem osoby naprawd~ najlepsze, czyli takie, 
kt6re br:dq nalezycie do tej funkcji przygolO
wane. Oprocz prLygotowania teorelycznego 
(jest one koniecZllC), potrzebne jest tei: prLY
gotowanie praktyczne. Nic oznaeza to jednak, 

Kradzieie 
Nasielsk - w warsztaeie Andrzeja W. nkznu
ny sprawca dokonal wybicia 4 szyb \II samo
chodzie "Mercedes" powoduj'lc straty na 
kwotl( 3000 zl. 

10.12. Mariusz t. - mieszkanicc Siennicy bez 
wiedzy wlasciciela zabral i uzywal motorower 
marki "Romet" wartosci 40021. Po interwen
eji rodziny motorower zostal zwrocony wla
scicielowi. 

Not':q 15/16.12. z terenu budowy na prywat
.nej posesji w r"1azewie nieznani spruwey skra
dli tablic~ bezpiecznikowi! warlosci 1200 zl. 

NocqI7/18.12. z nie zamkniytej obory w jed
nym z gospodarstw we wsi Nowiny nicznani 
sprawcy dokonali kradziezy 4 sztuk swirl po 
ok. 80kg kaida 0 lqcznej waJ10sci 1400 zl. 
Zlodzieje czull si~ tak bezpiccznie, i.e rozzu
chwaleni w miejscu kradziezy dokonali ubo
ju zwierz'lt. 

21.12. w NasielsJm na terenie Hali Sparto
wej przy ul. Staszica 

Arkadiusz W skradl z torebki pracowniey 
tego obiektu 780 zl. W wyniku podj~tych 

przez poliei~ dzialaii Arkadiusz W. przyznal 

ie posiadajq je tylko osoby, kt6re jllz peinily 
fl.lnkcj~ radnego. Takq praklyk~ majq rei. oso
by, kt6re aktywnie uC2cstniczyly w roinego 
rodzaju dzialaniach na rzcez swojej miejseo
wosci, groiny, powiatu elY wojew6dztwa. Waz
ne jest to, aby dzialalnose ta byla trwala, to 
znaczy aby nie zaczynala si~ lUi. przed \vybo
rami (zazwyezaj tei konczy sit;: ona po prze
granych wyborach). 

Niebezpieezne zas Sq osoby, ktore maj,! ce
chy tak zwanyeh tryblln6w ludowyeh i te, ktore 
obiecujq zbyt wiele. Dzialalnose pierwszych 
rzadko jest konstrl.lktywna, drudzy zas zaz\''Y
czaj swni nie WiCrlq w to, co m6wiq i z gory 
wiedzq, ie slowa nie dotrzymaicl- Nie rokl1jq 
tei dobrze kandydaci, kt6rzy dotqd nie rnieli 
na nie i dla nikogo eza u, a przed \vyborami 
stajq si~ nagle bard7.0 aktywni, dJa wszystkich 
majq czas, wszystko wiedz'l, wszystkim si<; k1a
niaj'l, wszyslkim chell pomagac itd. (pomyslo
wose tycll osob jest nieograniczona). 

W sprawie wyborow jest jeszcze wiele nie
wiadomyeh. Nieznany jest ieh lermin. Powin
ny sir; one odbye w roku 2002. Ncjczysciej 
przewidywany jest term in wiosenny (najwcze
sniej maj). Ostatnio coraz cz~sciej mowi si~ 

u jesieni, a nawet pojawiajo, sit; glosy, aby ka
dencj<; samorzCjdow przedluzyc do wiosny 
roku 2003. Wchodzi tLl w gr~ wielka polityka. 
Kaide ugrupowanie poJityczne chcialobyzdo
bye jak najwit;cej mandatow w samorzqdach. 
Termin wybor6w rna wil(c l.naezenic - dobrze, 
gdy partia ma dobre notowania w sondaZach. 
Ugrupowania rnajfjee przewag~ w Sejmie z 
pewnoscil\ ustalq tcrmin najbardziej wygoct
ny dla siebie, 

si~ do dokonania kradzieiy i zwrocil slaadzio· 
ne pieniqdze. 

23.12.w Sienniey, w godzinach wieczornych, 
jadqey "Fiatem Uno" Marian W. nagle straeit 
panowanie nad pojazdem i udcrzylw pr<:y
droine drzewo. Kieruj'lcy pojazdem ze zla
maniem nogi zostal odwieziony clo szpilala 
w Pultusku. 

28.12. w Morgach z nie zamkni~tcj obory 
nieznani sprawcy skradli 2 krowy warto
sci 5000 zl 

Noeq 29/30.12. w Krogulach nieznani spraw
cy skradli samac! 6d "Fiat 126p" wilrtosci 
2000 zl. Po kilku dniach pojazd zostal porzu
cony przez zlodziei przy pDsesji wlascicicla. 
Podj~te pr,ez policjantow z Komisariatu w 
Nasielsku dzialania pozwolily ustaJit spraw
cow tej kraclziei.y. Okazali sir; nimi miesz
kancy naszej gminy: Andrzej 0., Arkadiusz 
K., Rafal K., i Stefan K. - przyznali si~ oni 
do lej kradzieiy. Przcpro\V'adzone doehoclze
nie wykazalo, ic wyiej wymienicni S'l ezlon
kami zlodziejskicj grupy, w sklad ktorej 
wchodzili r6wniei. hracia Rafal i Pawel w., 
ArkadiLlsz B., Konrad U. i Marcin Z. Przy-

Spoleczenstwo interesuje tei, ilu radnych 
b~dzie w nov.rych radaeh ora2 spos6b wyble
rania w6jtaw, burmistrzow i prezydenlow 
miast. W ebwili obeenej wszystko wskazuje na 
to, ie radnych b<:dzie zdecydowanie mni j (to 
chyba bt;:dzic korzystnc), a w6jt6w i burmi
strzow wybieralo b~dzie bezposrednio spale
czenstwo gmin. To tei wydaje i~ kony tne, 
poniewaz zmniejszy si<; uzalei.nienie tyeh os6b 
od rad, a zwi~kszy si~ ich odpowiedzialnosc. 

Przepraszam za menlorstwo i dydaktyzm, 
ale podam kilka wskazowek osobom, ktore 
b~d'l chcialy ubiegac si<; 0 fu nkcj ~ radnego. Juz 
teraz trzeba zapoznat si~ z najwainiej zymi 
uSlawami dotycza,eymi pracy samorz'ldow. 
Szczeg6ln<j uwag~ nalery poswi~cic kompcten
cjom samorzqdll tego szczebla, do k orego 
chcemy bye wybrani. Poznajmy dobrze swoj'l 
gmin~ i jej problemy. Kandydaci do rady po
wiatu i sejmiku powinni poznac adpowiednio 
powi t i wojewodztwo i ich problemy. 

Zaeh~eam do uczestnictwa w sesjach obec
nych rad. Od 1 stycznia moi.na tei uczeslIli
czyc (jako obserwalOr) w obradaeh komi ji rad 
a nawct \V posiedzeniaeh zarzqd6w. Mamy t i 
prawo do uzyskiwania w Iyeh instancjach udo
'umentowanych odpowiedzi na intereslljqce 
nas pytania (zaehowajmy w tyeh sprawach 
spokoj i umiar. ponicwaz ~'l jcszeze pewne nie
jasnosci dotycz4ce funkcjonowania odpowied
niej ustav.ry). Pami~tail11Y lei, ie radny n1l.l 
Sl:.UZyC spotcezeii tWll i dzialac wjcgo inlt:
resie, a nie zalatwiac swojc osobisle interesy 
ezy lei slawiac si~ nil pozycji wladcy. Dobr'l 
ccchq radnego b~dzie wi~c pokora, 
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znali sit< oni do dokonania ponad 30 wla
mal1 i kradzieiy. 

Okradali budynki pl)walnc, domki Ictni
skowc, budynki gospodarclc, samochody. 
Kradli konie, samochody i akcesoria samucho
dowe, butle gazowe. 

a wnio ek Komisariatu Policji i Proku
ralLlry Hejonowej w Pultusku, S'ld Rejonowy 
zastosowal wobec Pawla i Rafala W. aresZI 
tymezasowy na 3 rniesiclce. 

Odzyskano skradzione rzeczy 0 wartos i 
ok. 10.000 zl w lylll ilkeesoria samochodow , 
kola, radia itp. 

Sprawa ma charakter rozwojowy i w nn
sl<;pn~tch numerach naszego pisma bl;dzie
my slarali si~ poinformowac Czylclnik6w 0 

j j przebicgu. 

Wypadki smiertelne 
13.12. w Dttbinkaeh w wyniku przeehloclze
nia zmart ichal K. Mieszkaniec lej Iliej' 0

wosel. 

28.12. pociqg relaeji Krakow - Gdynia potrq" 
eil id'lccgo wzdlui tarow DariLlsza W. M~i" 

ezyzna !1oni{lsl smicrc na llliejscu zdarzenia. 

1.01. w Jackowie Wloscianskim w wyniku 
przemarzni~eiaponi6s1 smierc 60-lelni samot
nie mieszkajqcy Aleksander K. 

W.M. 



POWIATOWE DYLEMATY dokonczenie ze sIr. 1 

rozpatrywano wie!oaspektowo, i m,in. zbie
rano podpisy za przynaleznDsci'l do powi a
tu Ilowodworskiego (dlatego tylko za przy
naleznosci'l do tego powiatu, poniewaz 
uwazano, ie jest to pewnego rodzaju kon
cepcja zmiany powiatu), szukal10 odpowic
dzi na szercg bardzo Iwnl<retnych pytan po
slawionych w tej spl'awie (dotyczyly one 
historii, oclleglosci ad poszczegolnych miej
SCOWQsci naszej gminy do stolicy powiatu, 
komunikacji, ilosci pracui'lcych i uczqcych 
si~ na terenie tych powiatow osob z gminy 
! asielsl<, perspektyw rozwojowych, kierun
kow w ja kich udawano sir: na zakupy, gdzie 
cheiana sit< leczye itd.). Prowadzono tei 
rozmowy z wplywowymi osobami Pultuska 
i owego Dworu. Radni mieli tez zrobit 
rozeznanie w tej kweslii w swych okn;gach 
wybol'czyeh. Zorganizowano tei w tej 
sprawie spotkania z mieszkancami gminy 
v,' kinlc. 

oW wyniku podsumowania przeprowadzo
-nych dzialan Rada podjf;la clecyzifi w uniu 
25.02.931'. 0 skierowaniu do odpowiednich 

instancji wniosku 0 przypisanic gminy Na
sielsk do powiatu nowoclworskiego. Sprawc; 
t~ rozpalrywano ponownie 02.09,94r. i decy
zju (a byla identyczna. 

Nowa Racla Miejska kilkakromie clyskuto
wala 0 sprawie przynaleznosci naszej gminy 
do konkretnego powiatu, Deeydui'lca debata 
odbyla si<: na sesji nadzw'yczajnej w duiu 16 
kwietnia 1998r. zwolanej na wniosek grupy 
radnych. Na sesji lej analizowano przytoezo
ne wClesniej decyzje poprzedniej Rady. De
cyzja w sprawie przynaleinosci gminy Na
sielsk do powiatu nowodworskiego zostala 
podtrzymana. 

Powiat stal si~ faklem jui za ezasow obec
nej Rady Miejskiej. I zanim moina bylo sif; 
przekonac, j3k bl';dzie sifi nam iylo w no\v'Yl1i 
powieeie, grupa radnyeh pod obrady Racl)! 
wniosla problem przynaleinosci gminy Na
sielsk do powiatu (a raezej zmiany powiatu). 
Sugerowano przeprowadzenic w tej sprawie 
referendum, ale nie zebrano koniecznej do 
tcgo ilosei podpis6w. Spt'awa ta wracala jed
nak jeszeze kilkakrotnie pod obr'ady Rady. 0 

ostatnieh deeyzjach w lej sprawie piszemy w 
sprawozdaniu z sesji. 

Sprawa przynaleznosci naszej gminy do 
kon kretnego powiatll jest zbyt powazna, aby 
mozna byto podcjmowat decyzje bez doklad
nego rozcznania problcmu i wykorzystywa
nia og61nego niezadowolenia wynik.ajqcego 
z lrudnej syluacji nie tylko gminy, ale i calc
go kraju dla wlasnyeh ce16w. lnteresowac nas 
powinien interes micszkaiic6w ealej obecnej 
gminy Nasielsk, a nie interes Pultuska, No
wego Dworu czy tez naszyeh rodzimych grup 
interesu liezqcych na obieeywane stolki. 
przed ewentualnym referendum trzeba zapo
wac mieszkanc6w z kompetencjami powia
16w a nasl~pnie zwolennicy poszczcgolnych 
powialOw winni przedstawit spoteczenstwu 
rzecZQwc argumenty za przynaleinosci'l dQ 
konkretnego powiatu. Wainy tll bE(dzie bi
lans korzyscl i strat wynikajcjcych ze zmiany 
powiatu. Chcialcm tei przypomniec, ie "Zy
cic Nasielska" zamieScilowiele anykul6w po
ruszajqcych problemy powiatu. W ostatnim 
roku przecl powrotem powiatu bylo ieh HZ 4 
- w numcl'ach 1.,2,3 i 9. 
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Powstanie styczniowe 
na ziem· nasielskiej 

W tYlll l'oku obchodzimy 139 rocznic~ po
wSlanJa styczniowego. Byl to jeden najbardziej 
patriotycznych aklow narodu polskiego. De
eyz.ja 0 jego wybuchu-22 slycznia I863r.-byla 
przedwezcsna. poniewai powstaney nie byli 
jeszczc przygolowani. W glownym stopniu na 
rozpoczt;cie powslania zawazyla wiese, 0 ma
j£jcej nast'lpic branee do wojska rosyjskiego. 
Zagrazala ona przygotowywanej akcji zbroj
nej. Powslancy wierzyli w solic1al'l1osc narodu 
polskiego jak tei w pomoc rosyjskich rewolu
ejonist6w. W momencie pocljiO'cia walki, oglo
sili Manifest podpisany przez Tymczasowy 
HZi)d Narodowy. Oglaszul on uwlaS2ezenie 
chlop6w i ustanie powinnosci wobec dziedzi
cow. Chtopi bezrolni mieli obiccane za wzi~cie 
_uclzialu w powstaniu po 3 morgi gruntu. 

Plany powstania, kt6rc zoslaly opracowa
nc przez Zygmunta Padlewskiego zakladaly 
opanowanie m.in. miasl: Plocka, Plonska jak 
rowniez i Pultuska. Zdobycie ich poprzedzi
loby powstanie. PultLlsk mialy zdobyc sily 
miejseowe Wl'3Z z oddzialem "warszawia
kow", dowodzonym przez Roberta Skowron
skiego. Mial on pod sob,! 400 ludzi. Rozlo
kowani zostali [esie, w ktorym przeby\\'ali 
przez kilka dni. Z tego obozowiska przycho· 
dzili w grupaeh .do Nasielska w celu zaku
pienia zywnosci oruz broni-kos. Nje zacho
wujqc nalezytej ostroznosci, zostali zauwa
ieni przez Moskali stacjonujqeych w Nasiel
sku. Byl tu oddzial350 saper6w. Wraz z przy
slanymi z Plonska 20 stycznia dwoma szwa
dronami huzar6w, Rosjanie rozpocz~li obla
w~ na pOIVstanc6w. Otoczyli lasy, W kt6rym 
oni sit; rozmiescili. Dziliki miejseowej lud
noki udalo si~ powstancom wydostac z za
e.Jskaj'lcyeh j~ kleszczy rosyjskieh. Przeno
szq sifi w rejon Plonska. Jednakie gdy prze

bywali w okolicy Miszewa, wojska carskie 
ponownie wpadty na ich trap. Zmyliwszy 
pogon wmcaj,! pod Nasielsk, gdzie tym l'a
zem dn. 22 styeznia niedaleko wsi Golr:bie 
stoezyli walk~ z Moskalami. Poniesli k1t<skc: 
ale dzic:ki mieszkancom okolieznych wiosek, 
ktorzy poukrywali ich we wlasnyeh domaeh 
nie zginc:1i a jcdynie przestali istniec jako 
oddzjal. 

Wszeregach powstanczyeh znajdowaJi sil; 
nie tylko ziernianie, ktorzy jak Lasoecy - wla
seiciele maj'ltku Cieksyn ezy tel Modzelew
ski- szlacheic z Gol~bi, dzierzawea wsi to· 
chana, brali udzial w widu potyczkach z woj
skiem carskim. Mamy talcie i chiopow, kro
l'zy w pierwszym okr sie powstania masowo 
do niego przysl'lpili, zach~ccni manifestem 
Tymezasowego Rz<jdu NarodDwego. Czynny 
udzial bralo takie duchowietlstwo. chodzby 
Komorowski Gwido - zakonnik 00. Bernal'
dynow ze Strzegocina. (deportowany lla5t~p
nie nad jez. Bajkal) ezy tCl Borkowski Lu

dwik z Jdaszeonl bernardynow a nastlipnie 
administrator wyiej wymienioncj parafii. 
Zdarzaly sifi rowniez przypadki zniewaiania 
ksiliZy. Tuki los spotkat ks. Kaepra Strusin
skiego proboszcza par. Cieksyn. Powodem do 
pobicia bylo dzwonienie w sygnaturki; wzy
waj'lcq wiernych na Mszc: Sw., co uslyszal 
przejeidzaj'lcy oddzial Moskali. Do powsta· 
nia przyst'lpili takie Zydzi, klorzy rowniez 
obj~ci byli mlJlkq. 

Jak wiemy powstanie zakonczone kl~sk'l 

Polakow, zapOcz'llkowalo rcpresj~ cara. 
Kal'Y by!y rOine. Naldadano grzywnl( na cale 
wsie jak i na pojedyncze osoby. Najczl(seiei 
jednak stosowano zeslania w roty aresztanc
Ide ezy tei zsylk~ na Sybil'. W roly aresz· 
tanckie musieli sic: udac, Buczynski Jan 
mieszczanin z Nasielska, Krysza Stanislaw 
rolnjk z Zabiczyna, Teofil Zawadzkj rolnik 
z Chrcynna. Na Sybil' wyjechali Czernicki 
Jozef robotnik z PJc.scir6g, Eichman Karol 
rolnik z Mlodzianowa. Aby uniknqc zesla
nia wiclu powstancow wycmigrowalo. Po
dobny los spoty!<n! r6wniei i duchownych. 
Wiele klasztor6w pozamykano. Kasacie 
ulegl rowniez najblizej nus poloiony klasz
tor bernardynski w Strzegocinie. 

D.DALECKI 

Wielka Orkiestra 
/' . .
SWli!tecZneJ Pomocy 

Jui po raz dziesi1lty graia w tym roku Wielka Orl<iestra SwiCjtecznej Pomoey. \V naszym 
miescie przy zorganizowaniu tej akcji wzif;la udzial nie tylko mladzlez, ale rownie". Liceum 
Og6lnoksztalcCjce, Zesp61 Szk6l Nr 1, Urz'ld Miejski, Hala Sportowa, Nasiel ki Osrodek 
Kultury, Zarzqd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Zorganizowano wiele ciekawyeh imprez i l1a pewno udalo sifi zebl'ac 0 wiele wi~cej pienj~

dzy, niz w latach poprzednich. 
o szczeg61ach tegol'oezncj akeji, poswi~cunej ratowaniu zycia dzieci z wadarni wrodzony

mi, powiadomimy w nast~pnym numerze naszej gazety. 
REDAKCJA 



'I E'I I I 

111 I 5) 

J. 

D;I'ldowo ~ W"'WA (P) (P) (P)"J(P~E- E (P) E E E (P) lEE E E I E (P) I E 
52500 83208 54506:153502 620 51420 81200 622 5120 51422 51.106 624 Sl~24 628 51426 60222 630 51112 51428dndntkowe 

informacj~ 0 pociqglJ (G) (G) (0) (0)I 
21 311 ~}I) 

tPr-o~~-"-g'" '1 lZ& ,'2'23£;, '! 'g;T"4\I~r'-CT~~T '1:C & OSL' r-"--r ,. R" () 421' 7: 5~! 
D.,Wdowofl.:..'----........;~-'-·:..-:--=-f9=A~<~}19-2i fri" -'}~~r~I:.~· .'~:c" ··li·~~~i~: ~~~t~~·· -~~4~-::i~j~~g:--:i~1 
~:.;., ~. ;~; .. r~~:w:~~ -;~:.~:~: ":;~.~;. ~..,.;;~~:;.:!~ '". ", J.T.4.·-:.~; .~~~r-~~:~ \;:';'~."·'·;:.,~:~'VT~'r~~.-'-.:r.~ ~~~~' 

•.·~:::'!~=:~:~·:"'r'~·:··ri!!:F m~"·-:~ ! I~~::-~
 
1 ~
__ ; . ~. _ -~ ,-",,_ ~
KFi3~Miii:olri&ldf• -- - -,"- ''"''!l'''7' . - I -__'~l- ....1-•.-.--t-~:rr2_--' 'iqr; , "1 If's§ -- ~""'~"!'l :""""'-;1- -8-:4:5,. 

Czcruchy I 1 1 1 4 11 1 5 16 I 6 03 6 51 I 8 49 
(p_ -::'1'22 -r3'r ~SI ":"l:-~ - 411:~~~t~, >6' ;>-2"? ~'1J ~'-"--61"P'''''--'-:::~'"S7j -;:- M_,,:=g-3'~-lrS:5 

CiechllIl6w 

I.:-'1OOhaii6'W-'=.-.:....0;;, 16""':'.. ~ 1,23 1,38 r-.~~~Il-~=~-4-~~R~'~ ~~~ __~_~~ _~~\""~ ~,(~~,"=;~~; ~~.~-;~134 ..,:~mGi__~..~~~ .... " ~ ~J,.".j;':~. ... ..:Or4o.I> __ .~ ~ , ' ",",~l-_ •.----....:a-, " ,'. .- ".'. ",.'._............... _~., ...,.
O$o 

Golotezyzna I 1 1 I 429: 1 516 534S I 623' 709 1 907 
'~.''n', ~JJ.-, "'1 , ".''::L'::-"-'--:~··

'-.r
..-".jA:~;<""t,·':<;-·.··-.~. ~"'·· ,v ...q ....("':<l9> _ " .• ' .. -." :~,-,,>; ' ·1 -""9"'1_"16 

~, "b ~.'.'. U~''''FR' " .. ," '''''~.;,4~. ,..~;;>.;;..,..r"... ·.~1 ., .. fh'-8.:....:--.I-"'I"'"1'A"_ 7J:"W"
"; ~_oi~-:_~~~~'" " ~~,-

<!W~ .• I .~ 1 .._I __~}.~~J .....-..=.,=5.25_ 54~~ I ~ ~~32 718 . _1 .. _ 9}6 

J~ck::D.wor::~; " .. ,~E}1-.'1=·:~iiL,1~~< ~irm";-''''' '~~~==ffil~''':'''' ... ~'H7 ~..;,..,~r .. .il.i~L+""'~1b.}- ,~~CJ
r
tIl" i, ~ - , ,,,,ir1~l""" "'I'~;" l -- 4"5'0 -l·-,----.,~5-37 '" 5'SS'S""''- "'"'1""'''''' ~644 ..730- ...... ~ :-"'''1'- '-928
 
," . e;- , " "~p'....··t46·--20i·2'141-3 19 4;~ 5'16'-' -s41-5~s9-~--6"i5'-~-"648 1-7-34 ~ - 1............... -it·56 "'932 

r-o- • ~ 47' 2 02 "~,:••" 410' 'SSf "!. ",;. 52--2.Q0~~' """ ,,&43;+'l"I-+"" ....!!;.!! 'R:.'J'
Studzianki Nowe I I I I 4 l~L 500;;' I 5 3~t~_~ 46 60i: I 3 6291' -6 54 3 ~~_39 8 15 I 937 
IBroJiy:W;Wj~ki!f ' __I!:" -.J==J,="CC~ 1<l}f_-?6~~-T:l.....,.-:?:~:F~~Jf§>... f=}--:'"~:'['32I-:~ct~l-S1_ '-;-~~I&_C _ ~~ 
Pomiechowck 1 . 1 1 I 423 5 OS 1 ::; 38' 555\ 6 13 I 3 637 7023 733L 748 823 { 946 
~rm· #& :. "",.;~·i-".:'CJ.,..:: ;'I~- -4'2~ ~s~ u'l.."... -=-~..:14~odOt- 6'1!, _I. ..,;~::f'1~ ~~!O·85~1J1 ..:753'''-'~,..;~9S1 

INowyDworMamwiecki 1 I I I 435 521 I 55lr 606f 624 1 S 64~~71S3 746 759! 836 I 957 
!ja-ndWek-~~ -~ d=~=L" j=t:, ,:":'1' ::..,~4;39-~51lli _~L __Y~ 551"':6;fO .=(f2]; :;:1-"'~ ~S:3 ::t.j2~'iJ!2-8b3'--- "::819 ,. " -;io:o~ 
Chotornow I 1 I ,I 446t 531 1 601! 61fl634 I 3 7 00 7253756 me 8 46"""'-[ LOO? 

~~~o ?W~umek • '~G:"~-:'!= ........1:'"", =1 _~"4:~~ ,5~J;S. -r::::I6~?.5r.:p~ f31{ ....L '" ~.~}H. :7"'i~~~s"'OD "~{f3i =:;: _($;l Q-'"1:.J.6J! 
, PIg: 1 246, 1 4521 538 551 60Sf'" 623 641 6463 707 7323 803 8171 853 927 l014 

LegIonowo LC!.'l... "t..:.L'<.J.:.%..,?;.:,fl~'4 ....j-;'£' F, ,;1& ;i!,~':..?:q9rX)2~~~ . 6'.4, ;....'-08~:.. 7"tii~:'-t.2fl··~'2 '". '.', .854' _928 J~I 

I~:~~~ Fi:'-~ if :§ ~F~fiiL~=~i~ 1i::~'i~l;i-;=Hi~ :i Hli; :E;:n :~'~fci -iil::i~

!:~~:~~~>lJw<' 'r:F:~ :~. cl-:-2f~F-+~~ :~ :-:{~11~~1~1;'"~~ :~ =:~-~~f':~"ff,~:'~:;:;{;il" ~"=6:~ :~ f:+giS
Wai·'''~'ZOO"". p" ~~.L.; : ~ /' "{..i....I~-i~M-~~' ll":="B;'~ ~ ~2'·X4 .i ~ -:' ~1~"::;'~~ ~;~{ ~.~='j~. -~'"~il .. -1~~"';~i lN 

L,l
W'UllZawa' GliaJiaka'; it . "" .. . N • 0 I _ II , 0

, 

r---:- 
'F" ""''::';';. .'~ .1~ )::E :~~)'~ ... 5'g~_ ~Q~j );: ---:6j3i 6.1i2;_l_ . ).-.tt'?~'7d" SOt,tE~ -£..?Zj '_ ~~~: )- I }_ 

~;:~~~~q* i~ =t71~': =-~~~~-~ir=1= :~~i~f=1i~p:~;<::~~~lfi=tg~=;iH- i~~H~f&~=;'-'i~~1 :i f~;~
 
i~~'w~~Li~;i: J;~ Jr.:. ;t.~.' ~;:'~~ 'I .~~~;1 ... " ··;~' .. i .. ~~i ~.~~ ., tie, ,., "-'1\' ';:. . ~~~.J'~~~;~::r. 

[P: ,..).=" ,:S'09 '<$"20 ;:'4';20 j ;\ - ;; 1> ~'32.~~~-· -'f'"""'7"30 --7 ~1 '. - - -... "': 1'O.02l 1,0 s."Warsz.awa Ccntr~ *,,"'. . , ' !) .f . >,', <., .•• .. ' .' -. ~ 

'?irJ-";- ;-"" pO ---: ~~:l>~~.~~~~~' -.1- -~ ~~~!~.,.--., - -k ;,~~ ;~~_;I- -1-.--.- .1 "~~ ~~I, .~~ ~.~
WanzawllZach;<, , . ,f> . . , I;,>·· I .. . '" _oJ .'''' . I .
 

j 0 3191> 330' 428 I I 1 1 I I 1 I 1 
0

1
 

1) Hel/Kotobrzeg· LUblin; 2) Elk· Raclb6rz; ~,urs, 2N. 23.VI·2.IX, 1-2_XI 
3) Hel (KoIobrzl1g) - Krakow Plaszow (Kielce) ; 
4) Olsrtvn GI.· Wwa Zach.: kurs. w (0) oprocz 2. 31,V, 16VIII 5) do Dzl"Idowa codz., a z Dzialdowa w (OJ oraz 1.x, opr6cz: 2.31.V.16,VIII 

-
(0) . kurs, W d,); robocze. (G). poe. kurs. do odwolanla, ill. @. d>•.... dni tygodnia 

-a 
Qa

nN
 
-.»- =-=
 
m:l=

Q--a

Ec..
 

:l=
N 

-< 

~i 
~ 

-~~ 

Z 
~ . 
~ 
(; 

~
 

~
 o 
!2 
;
'I;

r
 
t 

~
 
~ 

~ 
Ci z 
~ m 
~ 

~ 
~ 
~ • 
~ 



PzipJdowo - w.wa E E E EI I I I E I WI j (P) F: E E E E, I (P) E E E E -I E I E 
dodatk:olVc 632: 51.430 ~:; 51432 51434 52606 51728 636 51436 60428 638 51338 51100 640 51440 ~:~ 51440 51442 97034 

informa cje 0 poci4!Ju 1 

611 7), I 8) 10) 11) 
'i" .. ~ -""-, , -~'150g'6;rs-~:;:---T--:---}7if:J:81 I 'lD"lS] "'t' I~p "''1'' ,T-ZTTl3 

D"Jaldowo 

1 

t~;~: :":::='..:1
IP 

=,':,;-;:.;....,:.;.;j~~ 
~~L,:,~~':>:L ;, t= ,. 
MlawaMiasto ," ' c, "~:'. • Gl-- ~' n 

'Ws~~~{.- '~'" - - ~,
iWgS" m"!.~~; , ~ 
Konopki 0> 
~'~'.".~ _.:__ C) 

c~c~~;/~am"''ie!;;l&~' ,', ,.. 
,p,,,.-,,,

Cicchan6w 

o 
iii 
~ 

-< 
" '" 
~ 

1.<:g;Ionowo ,~~~,"""!l'~~"",~Mo~~+-;";"'~--:":I'"';!~:-:':~::*~~+-';";'-:-i-+--~~---+~~;+---,if.,;;;".;.;J....;l~~~~~~~~;e;;.~~;;..;~ 

-.. -"s 
~a¥~W/<Zo9 "" ~ 't;?~r~~+~~-=~f~~i8R~rTT-'} I 
lt1'ltU.wa".GdJr~ 0 '~J-:l ii"1 W 14,12 1551, 1651 ,) "I')' ,IS·50 4 133 1 I 

Wan,z..J.waKol~""" - - 12211326~1421 ~1559-16'59 ~i--j'--- 182i L858~"-';1~t4r --r)'
:~::~~~~t ~~r;~; ~;[=~l-=tf~~ 'i~~ -'f}~ . r i ~f r ~f~ i~",g;l: 1 Wfr~ =~ ~r :' 

_~m_-,~m_m,p_ . ~. ''\' 16'546 17 '10'- " t ~ 20-09 ",...." m~n~ .. I ., I 
[\!~..za\\'aW:"ol1,. _ .: . ~. 'j.' ,_ _ 16 56:~ 1'7351 . -1- '.'. __ c: 20 11 ~ ,., ~'.,,~ -"" , "" -j. ,I 

p~.. ,;'", ' 1'7l:)3J$'11;;l~' ....• , .• t'20P~ , t " 'n~n' '" , 

WarllZAWaCents. __ ,~._.~.,........ll~ ~. ~..:~!~g,_177'n4~71...1... '~.- ....+.' :$22~~: I,~~_ J ~_.I

I·; '.. .. .p' .. ' ,; "...... 1714:> 1,,-,,£, '", ~ . 'oO --r-. 1, 
WB;f1l_ Zach. ,. ; 0 I ~7 15 I I ~20301 1 1 

N
 
~
 
27 

CI
 
Q

:e
 
Q
 
I
 

--

•
 

6) Ols.rtyn GI. - Kielce; KUrs, codz 22.VI-1.1X 7) z Olsztyna GI.; kurs. codz do 21 VII od 2,IX 8) Pisz -1:.6dZ Fabryczna; z Pis.:w kurs. 22.VI· 1.IX, a 

z 01sztyna Gi. cod:z:. 9) lrurs. co<!z, do 21.VII od 2.IX. a 22'v1-1.IX w (0) 10) od 22,V1 do 1 IX kurs. w @ I (2) arm: 15.VIII 

wainv ad 6.1 do 14.XI/. 2002r. 

~i
 
~
 
M-
~ 

Z 

-~~ 

t; 
~
 

~
 
-~
~ o r
 o 

~
 
~ 

~
 
Iiii 

z 
r;, 
d'l 
O. 

~
 
.. ~ 

~ 



~lr[l2.. 1 II) 

Come back prezesa Konerbergera. 

CZAR E CH URY
 
AD T LMET 

W ostatnich latach ez~sto odnolowywalismy na lamach "Zycia Na
sielska" zakonezenie dziatalnosei (ezyt. upadek) wielu przedsil;lbiorstw i 
instytueji zwiqzanyeh ad lat z naszym miastem i gminq. Wiemy, ie i po
zostale borykajq si~ Z ogromnymi trudnoseiami i walczq 0 przetrwanie. 

'Zyczymy im sukcesu, bo ich poraZka oznacza utral~ kolejnych miejsc 
pracy i biedlil dZiesi~tk6w rodzin. 

Wastatnj m kwartale ubieglego roku wid ma 
postawienia w stan upadlasci zawislo !lad p61
wieclnym TELMETEM. Przedsi~biorstwa to 
pelni w naszej gminie rol~ szczeg6lnCl, bo daje 
podstawy egzystencji ludziam wymagaj,\cym 
szczeg61nej troski, inwalidOIl1. Dla Sp61dzielni 
tej mam szczeg6lny sernyment, bylem bowiem 
swiadkiem jej narouzin. Poni.ewai jej los nie jest 
mi oboj~tny, postanowilem poznae aktualn'l 
sytuacj~ t1mty. Slqd moja rozmowa z nOll.ryJTI 
prezesem Sp6ldzielni Jnwalid6w TEUv[ET pa
nem Januszem Konerbergerern. 

AZ. Porzekadlo mowi, ze nie wchodzi si~ 

drugi raz do tej samej wody. A Pan wszedt. 
JK. To prawda, tal< mowi mqdrosc ludowa i 

jest to facja, bo hide wejsele do tej samej rze
ki, nie jest juz jednak wejsciem do tel samcj 
wody. Tak jak woda w rzece z kazdq chwil'l jest 
nowa, tak i Sp6ldzielnia Telmet nie jest juz tq 
sp6ldzielniq, kl6rej prezesem bylem przed laly. 

AZ. A co spowodowalo. ze po 10 lalach po
wr6cil Pan na stanowisko prezesa Sp6ldzielni 
Inwalid6w TELMET? 

JR. Otrzymalem iniormacie, ie na Walnym 
Zgromacizeniu w dniu 30 listopada ma byc pod
Wa uchwala 0 upadlosci Sp6ldzieln.i. Poniewaz 
Sp6ldzielni.a Telmet wpisana jest w znaczqcq 
(;Z~SC mego zyGia, a lala pracy w niej Sq okrc
sem na]wyzszej w moim zyciu aktywnosci za
wodowej i do tego jest ona pamicl1kq po kilku 
pokolcniach nasielszczan. kt6rzy po wojnie j'l 
tworzyli i rozwijali, uwaialcm, ie trzeba pod
jqt pr6bl'( jcj ralOwania. Nie mozna bowiem 
dopuscic do zgonll kolcjnego zaldadu gaspa
darczego, kt6ry przez wiele lat dawal zatrud
nienic i utrzymanie licznym rodzinom, w lyOl, 
w pierwszym rz~dzie, osobom niepelnospraw
nym. Sl'ld moja decyzja i propozycja dla statu
tawych wladz zakladu. 

AZ. W jakiej kondycji zastal Pan "sw6j" 
byly zaklad? 

JK. 0 jego stanie najlepiej swiadczy 10, ie 
zaklad miai byc poslawiony w stan upadlasci. 
Nie spodziewalem si~ jednak, ze sytuacja jest 
az tak lrudna. 

AZ. A jaka ona jest? 
JK. To najlepiej ilustruj,\ liczby. Obecnie w 

$p6ldzielni zatrudnione sit 82 osoby (na 74,6 
etatu). 54 osoby to niepelnosprawni pracujltcy 
na-46,75 etatu. 32 osoby to renelsci, a 4 osoby 
to emeryci. 28 os6b lalrudnionych nie posiada 
.grup KIZ (inwalidzkich). 

Sp6ldl.ielnia w okresic I - XI. 2001r osil\
gnl'(la nastl<puj'lce wyniki ekonomiczne: przy
chody og61em 1 616266,592.1 (w tym sprzedaz 
produkcji 1 192 379,00 zl); koszty - 1 992 
196,99zl. Strata zamyka silt wit;c sum'l 375 

930,40d. W lylll czasie na wynagrodzenia wy· 
dana 1160350,367.1. skladka na ZUS wyniosla 
97 174,77zl. 'aI, widzimy wynagrodzenia plus 
ZUS byly wi\kszc ad sprlcdazy. W lym okresie 
Sp61dzielnia sprzedala cz~sc budynk6w i grun
low na SUJl1l;! ·109 800,00zl. Sp61dzielnia posia
da zobowiilzania wobec dostawc6w. Wynosz'l 
one 647529,4121, w tYIll okolo 80 OOO,OOzl to 
zaleglo$ci za rok 2000. Nalezllosci zas wyno
sz'! 101 279,97zl. Od maja 2000 roku nie Sij 
oplacane skladki ZliS od zatrudnionych pra
cownik6w (ponad 303000zl). 

Sp6tdzielnia w tym okresie, l racji zatrudnic
nia inwalid6w, otrlym,da tllgi uslawo\ve na lqcz
nq sumo; 380 OOOzl. Oprocz tego Telrnet w roku 
2000 z PFRON otrzymal doiinansowanie na 
utrzymanic istniejqcych, azagroionych likwida
cjlj miej sc pracy dla os6b niepelnosprawnych 688 
900zl. Warunkiem byto to, aby przez o\{res 2 lat 
Sp6ldziel.nia zatrudniala 69 inwalid6w. Jilk wi
dzimy z podanych wczesniej danych zalrudnio
nych jest 54. W zwiqzku z tym PFRON wyst'lPil 
do Sp61dzielrli 0 zwrot calej sumy. Ponicwai hi
poteka Sp6tdzielni zajl;la jest przel. PFRON nie 
moina wzi,,\c iadncgo kredylu. 

Zastanav,'iam i€(, jak przy takich ulgach i 
pomocy panstwa moina byto osiqgn'lc takie 
\vyniki i doprowadzic do lakiej syluacji. 

AZ. J co Pan mysli z tym probJcmcm zro
bit? Czy jest szansa wyjscia z zapasci ? 

JK. Nie ukrY\-l'am, ie syluacja jest \\.'i~cej 

niz trudna, i Ie uwaiam, ie poddilllie si~ na tym 
elapie bytoby najprostszym, ale zarazem naj
gorszym rozwi'1zaniem. 

AX. Co wic:c Pan mysli konkretnk zrobic? 
JR. \V pierwszym rz~dzie i to w trybie piJ

nvm trzeba zmienic struktllfl'( organizacyjnq. 
Obecnie, na 49 osob hczposrednio zatrudnio
nych w proclukcji, 16 0s6b iesl zalruclnionych 
nil stanowiskach admillislracyjnych, 14 os6b \ 
sl\libach pomocniczych j 3 osoby w przychod
ni zakladowej. Zmieniony musi bye tei system 
wynagradzania. Kolej na innowilcja to kompu
leryzilcja zaldadu 2e S2czeg61nym uwzgll?dnie· 
niem dzialu ekonomiczno - ksi~gowego. Panad
to naleiy wymienie system cenlmlnego ogrze
wania z w~glowcgo na lcjowc. Oczy\vist'l po
trzebi:\ jest paszukiwanie nowych produkcji. 
Doprowadzic tei. naleiy do przeksztaJccnia z.a
kladu w sp6lkl; Z 0.0 lub sp6lk~ prawa bilnd!o
wego. 

AZ. ezy Ie kierun1<i dziatan wyczerpujij 
wszysl!de moZltwosci ratowania Sp6Idzielni'? 

JK. To, () czym m6wilem do tej pory, q to 
dzialania wcwnl;!trzne, k(ol'c trzeba przcprowa
dzic szybko w samej Sp6lclzielni. Oprocz lego 
podejmowane bl'(d~ dzialania majijce 1 a celu 
przyci'lgni~cic do Nu:;iclska zaldad6w, kt6rL' 
chcialyby na bazie nuszego zakladu prowadziC 
swojCl dziatalnosc. Atra1<cyjne jest lu doskona
Ie poloienie Nasielska w ponlizu Warszawy i 
iSlniejqca baw. 

AZ. Panujc powszechnc przckonanie, ZC 
przyczynq upadku wielkiej ilosci zaldad6w pro
dukcyjnych i handlowych byly przellliany, ja
kie nastqpily po rolcu 1990 ezy dolyczy to tak
ZC lHlsielskicj Sp61dzielni lnwalidow 'IClmet? 

JI(. Z calq odpowiedzialnosciq mum; po
wicdziec, ie nie. W pnypadku zaklad6w pracy 
chronionej zostat Ulrzyrnany przez pallstwo 
parasol ochronny. Wszystko zaleialo i zaleice 
b.;:dzic od luthi, kt6rzy kierownli i kierowllc 
b~d,! lym l,lldad 'Ill. 

AX. W Pana wypowiedzi zauwaiylem pew
nEl nUI<;: oplymizmu, wyraiam wii?C nadziej~, ie 
uda si« llralowac zaklad i Ulcbowac mieisca 
pracy, zwlaszcza dla osob nicpclnosprawnych. 

JI(. Gdyby takicj nadzici nie bylo, oie po
dejmowalbym si~ tego zadonia. 

AZ. Wypad,l wi~c iyClyC powol!zenia, co 
niniejszym czyni€(. o 

Ze Swi~allli Bozego Narodzenia zwi'lzane S'l barwnewidowiska z\vane jaselkamJ. Przedstawia
ne S'l w nich sceny zwi'lzanc z narodzeniem Pana Jezusa. NicodlqcznylTI ieh elemenlem ~'l kolydy. 
Dzieci z przedszko'i i szk61 gminy Nasiel k bardzo luoi'1 te przedstav,'ienia. W tym roku prezcnruje
my mlodych al<torOw ze Szkoly Podslawowej w Nasielsku tui po zakori.czonym spektakJu. 



DARY 
DLA DOMU 
DZIECKA 
Z bardzo cennq inicjatyw<j 

wystClpili uczniowie Liceum 
Og61noksztalcqcego W Nasiel

sku, organizujqc zbiork~ da.r6w dla Domu Dziecka w Plon
sku. Na apel licealistow, ktorzy w catym miescie rozwiesili 
plakaty dotyczqce zbi6rki, odpowiedziato wiele osob. Do kina 
Tiwa, gdzie zorganizowano punkt skladania dar6w, przyno

.S20no r6Zne przedmioty. 
Byly to ubrania, zabawki i slodycze. przynosili je ludzie 

starsi, mlodzi i szkolna, a nawet dzieci. Trueino wymienic 
wszystkich ofiarodawc6w, ale duze wraieme zrobila na nas 
osmioletma Paulina K~dra. Gdy przeczytaia w szkole oglo
szenie 0 zbi6rce dar6w, W)'\varla ta . nacisk na swym tacie, 
ze nie wypadato mu nic innego, jak tylko zebrac wszystkie, 
jeszcze nowe ubranka (kurtki, bluzki, koszulki), zapakowac 
w kartony i przywiezc do kina. Wartosc przywiezionych przez 
niq przedmiotow wynosila kil aset zlotych. 

lnicjatorzy akcji za naszym posrednictwem dzi~kujq wszyst· 
kim, ktorzy odpowiedzieli na ieh apel. 

MS 

KONKURS
 

DAWNYCH WSPOMN EN CZAR 
PropOl1ujemy naszym czyrelnikom zagadkc;. Co przcd lawia zdj~

cie? Osoby, kt6re uwaiajq, ie wiedzq, proszonc Sq 0 kr6lk'l inlorma
cjt( doryczqCq budynku przedstawionego na zdjt(ciu. Napiszmy \I' niej, 
gdzie on sit( znajdujc (miaslo, utica), co siy w nim mjesci 0 (w roz
nyeh okrcsach), co si~ w nim miesci obecnie, z jakiego okresu poeho
dzi lo zdj~c.ie itd. Osoba, klora w swej informacji poda najwil(cej da
nych, otrzyma nagrodt( w postaci albumu "Kosci61 w Nasielsku". 

Slfll?,. lill 

PRZETARG
 
Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku 0 gospodarce nienlchomosciami (Dz. U. z 2000 roku Nr 
46, poz. 543) Zarzqd Miejski w Nasielsku podaje do publicznej 
wiadomosci 
wykaz nieruchomosci 
polozonej w miejscowosci CHRCYNNO, gmina Nasielsk, prze
znaczonej do oddania w uzytkowanie wieczyste wraz ze sprze
dazq znajdujqcych si~ na niej zabudowail i innych urz<\dzen w 
drodze przetal'gu pisemnego nieogranic2onego. 
1. Nieruchomosc oznaczonajako dzialka or 348, 349 0 og61nej 

powierzcbni 7,08 ha. 
2. Opis nieruchomosci. 

Nieruchomosc zlokalizowana jest w kompleksie lesnym okoto 
l,S kIn na zachod od miejscowosci Chrcynno. 

Zablldowana jest budynkami i budowlami po bytej jednost
ce wojskowej. Obiekt posiada wlasnq stacj~ transformatorowq, 
ujfi:cie wody ze studni gl~binowej, lokalnq kotlowni~ zabezpie
czajqCq potrzeby grzewcze oraz wlasnq kontenerowq oezysz
czalni~ sciek6w. Ponadto na obiekcie istnieje siee lokalnych, 
lItwardzonyeh drag i plac6w. 
Dojazd do nieruchomosci zapewniajq dwie drogj gruntowe. Na 
nieruchomosci znajdujq si~ nast~pujqee zabudowania: 
- budynek koszarowy, 
- budynek sztabowy ze stot6wk<j i izb<t chorycb, 
- kotlownia, 
- budynek kantyny, 
- wiaty, 
- magazyny, 
- garaie, 
- trafostacja, 
- piwnica, 
- schron, 
- studnia gl~binowa, 

- st<l.cja paliw, 
- zbiornik przeciwpo'i.arowy, 
- budowla oczyszczalo[ sciek6w, 
- osadnik. 
3. $pos6b zagospodarowania nieruchomoSci.
 
Nieruchomosc musi bye wykorzystana na:
 
- wykonanie zadan zwi<\zanycb z ochrollq zdrowia tj. utwo

nellie Zaldadu Opiekullczo-Leczniczego, Hospicjum itp. 
- utworzenie Osrodka $portu i Rekreacji 
4. Termin zagospodarowania. 
- rozpoczycie prac zwitlzanych z zagospodarowaniem nieru

chomosci 6 Il1iesi~cy od sporz'ldzenia aklu notarialnego 
-	 zakonczenie prac w ciqgu 2 lat od dnia sporzqdzenia aktu 

notalialnego 
S. Og61na wartose nieruchomosci wynosi. 
- wartosc - gruntu wraz z zadrzewieniami 

62.400,00 zl 
-	 wartosc - budynk6w i innych urzqdzeniem 

2.300.600,00 zl 
6. Wysokosc stawek procentowycb z tytulu uiytkowaoia wieczy

stego. 
- pierwsza optata roczna z tytulu uzytkowania wieczystego 

wynosi 25% ceny nieruchomosci uzyskanej w przetargu 
- oplata roczna w przypadku utworzenia Zakladll OpiekllJ1CZO 

-Leczniczego wynosic b~dzie 0,3% ceny uzyskanej w prze
targu 

-	 oplata roczna w przypadku utworzenia Osrodka Spartu iRe
kreacji wynosic b~dzie 1 % ceny uzyskanej w przetargu 

7. Termin wnoszenia oplat. 
pierwsza oplata roczna platna najp6iniej do dnia zawarcia 
aktu notarialnego 

- oplata roczna piatna w terminie do dnia 31 marca l<aidego 
roku Wysokosc opiat rocznych moze bye aktualizowana nie 
cz~§ciej niz raz w roku, jezeli wzrosnie jej wartosc. 
Cena sprzedaiy nieruchomosci jest cenq uzyskanq w prze

targll. 
Wykaz podlcga wywieszellill na tablicy ogtosze6 Urz~du 

Miejskiego \V Nasielsku \V okresie od dnia 14 stycznia 2002 roku 
do dnia 06 lutego 2002 rokll. 



uczniowie majq 13 sal lekcyjnych. stot6wk~, 

bibliotek~. W nowei szkoJe pracowalo 15 na· 
uczycieli oraz 9 praeownik6w obslugO\vo - adTRZYDZIESTOLECIE 
ministracyjnych. Uczni6w bylo 347 (w tym 23 
w Zasadniczej Szkole Rolniczej). Do szkoly 
dowozily ich autobusy PKS-u, jak tei ciqgnU,SZKOLY W CIEKSYNIE
 ze specjalnie do tego celu przystosowanq prz.y


Szkola Ilaszym. Zyciem jest, 
Wszkole mamy z Zycia test, 
Potem zycie szkolq jesL 

Slowa ballady Oddzialu Zalllknir;:tcgo m6
wii! same za sicbie. Szkola jest tym miejscem, 
gdzic nie tylko zcl.obywamy \vyksztalcenie ale 
rowniei. przygoto\\iujemy sir;: do doroslcgo iy
cia. Kaidy z nas ma wspomnienia, lepsze b'ldi. 
gorszc z wlasnej drogi eduka.cyjnej. Majq je 
takie absolwenci szkoly \II Cicksynie, z kto
ryeh wielu moze pochwalic si(,: pomOCq przy 
budowie szkoly. Wlasnie 17 stycznia minie30 
lat, gdy uslyszcli w niej picrwszy dzwonek. 

Nim doszlo do budOv.'Y nowej plaeowk..i, 
zajycia szkolne odbywaly sir;: w dw6ch bara
kach, kt6re poclczas 11 \vojny swiatowej, slu
zyly i.olnierzom niemieckirn za szpital woj· 
skowy. Po \\iojnic zagospodarowano je na po
trzeby () ·wiaty. Polqczonc zostaly ze sob,! 
holem. Uzyskano \II nich 7 izb lekcyjnych. 
Warunki nauki pozostawialy wiele do zycze
·nia. Klasy byly male i cienme, opalane pieea
mi, kiore nk zawsze ir;: sprawdzaly. Dwukrot
nie dochodziJa do poia.r6w. Pierwszym razelll 
ad oswietlajqcej lampy naftowej zapalil si Q 
sufit. W drugilll p,zypadku w skutck przcgrl..u
nia od pieca zaj~la si~ sciana. W 1966 roku 
zostala przeprowadwna reforma szkolnictwa 
na mocy, kl6rej szkola w Cieksynic uzyskala 
statu t zbiorczej. DIn zwi~kszonej l1czby dzic
ci brakowalo miejsca do nauczania witrc zajft
cia odbywaly sil( na dwie zmiany. 

Zaloiony Koniitel Budowy Szkoly i 6wcze
sny ki rownik Stanislaw Cctlinski czynili sta
rania aby rOzpoczQlO budow~ nowcj plac6wki 
w roku 1970. Co lez sil( stalo. W czynie spo
lecznym przyst'lpiono do niwelacji tcrenu po 
majqtku ziemskim dziedzica Wyrzykowskiego 
oraz do budowy szatni, kt6ra nie byJa uwzgl/(d
niona w planie. Przewidywano ustawienie SZll

fek na ubrania na korytarzu. Jednak kierowni
kowi Cetlinskicmu udalo si~ przeforsowac wla
sny projekt a mianowicie budowy szatni w piw
niey. Wykonali jc lIczniowie wraz zc swoimi 

rodzicami, Do tak przygotowanego terenu 
przyst<jpilo przedsir;:biorstwo budowlane z 
Ploftska, kt6re z gOlowych clemen to\\, posta
wilo budynek szkolny. Doprowadzenie szkoly 
do surowego stanu przebiegalo sprawnie ale 
prace wykOl1czcniowe nie mialy konea, a ko
misja Odbiorcl..ll "przyjeidia kiUm razy i nie 
przyjmujc budynku z powodu jicznych uste
rck. Popruwiane s'l instalacje elektryczne, po
sadzki, paJ·apety". Ogromny wklad w buclowQ 
rna kierownik CelliI1ski, ktory "wszyslkie wol
ne chwilc poswil(ca budowie. Domaga sil; od 
wykonmvc6w dokladnego \vykorlczcnia, do
prowaclzcnia do szkoly linii wysokiegu napi<;
cia, usuni<{cia ustcrck. W mi~dzyezasie spro
wadza z CEZAS-u pomace naukowe i meble". 
Wszysey nauczycielc raz ucznjowic oczekujq 
rychlego przejscia do Ilowego budynku. 
"Wrcsz-cie dn, 8 stycznia 1972 roku komisja 
przyjmuje szkol~. Je zcze tydzien prae rgani
zacyjnych i w dniu 17 stycznia ] 972 dzieci 
przychodzrl do nowej szkoly. RadoM;, skupie
nie i ods\....il(tny nastr6j malujc si~ na wszyst
kich (warzach. Jakie inna jest ta nowa szkola, 
jakie r6ini si~ ad starej". Do dyspozycji, 

czep'l. 
]ednoczesnie kierownik CetliJ'lski nie spo

cZ'l1 na laurach, buduje blok mieszkalny dis 
nauczycieli, gdzie dach nad glowq znajduje 6 
rodzin. Niestety 1976 roku dyrektor CetLin
ski v;,yprowadza sift z Cieksyna do Sonska. 

Ogrom sHy i pracy poswiftcono porzqdko
waniu terenu. lJsulli~te zostaly ruiny starei 
szkoly (do dzis wjej pozostalej cZft'ci miesci 
sil( przedszkole), u(worzono boisko, posadzo
no krzewy, Pr ce (e wykonywali uczniowie w 
ramach godzin wychowawczych, lekcji prac 
Tt,cznych oraz w czasie dodatkowym. Duiy 
wklad w wykonczenie oraz dalsze funkcjono
wanie szkoly mialy Tarchominskie Zaklady 
Farrnaceutyczne "PoLfa", z kt6rym zostala za
warta umowa patronacka. Oni to zaopatry
waLi zkol~ VI srodki finansowc, :la ktore ogro
dzono teren, wybudowano basen oraz coroez
nie j<j odnawiano. W zamian za to W okresic 
wakacyjnym dzieci pracownik6w "Polfy" wy
poczywaly tu na koloniac11. 

Obecnie po reformic szkolnictwa w Ciek
synie i1auk~ pobicra 379 uczniow. Dzieci do
woi.onc s!t autobu~ami szkolnymi. Do tutej
zego gimnazjum ucz~szcza mlodziez ze szk61 

z Wrony i Dl(binek. Szkola zatmdnia 25 pra
cownik6w dydaktycznych i 10 admini tracyj
nych. Obowiqzki dyrektora pelni p. Wtoclzi
mjerz rVlinich. Swoje stanowisko obiql w 
1981roku po p. Leonie Cichockim. Pod jcgo 
derownlctwem szkola utrzyman3 jest w icleal
nym stan.ie. Moiliwc to jest <.lzi~ki przcprowa
dzanym remontom (budynku zer6wki, komi
na, napraw, tynkow, wymiana c1rzwi \\'ejscio
wyeh, malowlUlie 0 ·cn). Prat te wykonanc 
byly przez sRmych pracownikow szkolnych. W 
samej szkolc zoslala polozona \vykladzina na 
g6rnym holu orn sprowadzone zoslaly nowe 
stoliki do t,zech klas i regaly do c1woch. 

Prowadzone Sq przcz nauczycieJi k6fka 
naukow : informatyczne, pla.styczne, male
matycz,ne oraz sportowe. Do dyspozycji dzie
ci jest 17 komputerow. W pomicszczeniach 
szkolnych swoje treningl odbywa druiyna te
nisa stolowego. 

Marzenicm dyrcklora jest znalczienie fun
duszy na dobudowanie dw6ch sal Jekcyjnych 
oraz nowej biblioteki. Mam nadziejl(, ze te pla
ny uda si(,: p. Miniehowi zreaJizowac. 

D. DALECKI 

IClive Harris- zn6w W Nasielsku .1 
. Na licznct prosbl( nlle~Z~anc?\~ gmmy: NaSlclsk Osrodck Kullury ponownle zaprasll do Na-I 

sielska znanego uzdrowlClela sWlatowCJ slawy Clive t-1alTlsa. I 

Jak jui. uprzednio pisalismy, Clive Harris jesl jednym 7. najlcpszych uzd.rowicieli na sWie-1 
cie. Calc swoje zycie poswi~cil, aby niesc pomoc nieuleczalnie chol'ym. i 

Z pochodzenia Jest Anglikicm, ale niewlele czasu SPltdza w swojej ojczyinie. 
Jak "am powiedzial: "Moja ojczyzna jest tam, gdzie sq chorzy" 
Obecnie przcbywa w Afryce, ale do Polski przyj dzie juz w lutym. 
Najbliiszc spotkanic z uzdrowicielem w Nasiclsku odb<{dzie si<: 14 lutcgo od godz. 9.00 

w kinic iwa 
Dla os6h kt6re nie posiadajq bilet6w na spotkanie z uzdrowicielem, b~d'l dodatkowo wyda

wane bezpt~tnie w piqtek 81utcgo ad godz 9.00 w Nasielskim Osrodku Kultury (kino Niwa). 



Hala Sportowa w Nasielsku 
Harmonogram imprez sportowych 
Ferie zimowe 21.01.-01.02.2002r. 

SlfV. llJ~ 

25 - 27.01.2002 
"Stacia" 

- kIyminalny, prod. polskiej, godz.IS.00 

01 - 03,02.2002 
"lJlubiency Ameryki" 

- komed ia, prod. USA, goelz.18,00 

06 - 10.02.2002 
."Gulczas a jak myslisz" 

- komedia, prod. polskiej, 
06 i 07.02 - goelz, 17.00, 
08 -10,02 -godz.19.00 

08 - 10.02.2002 
,,Atlantyda - zaginiony Jqd" 

- animowany fanlasy, 
prod. USA,godz.17 .00 

15 ~ 17.02.2002 
"Pami~tnik ksi~znic1.ki" 

-	 obyczujowy prod. USA, godz.17.00 

"Gnlczas
 
a jak mySlisz"
 

Wsch6d stof)Ca nad jcziorem L~,kotka. Gdy 
wczasowicze <:azywajq odpoczynku, rezyser 
fiJrnowy lcezy kaea, psyehopatyezny morder
ea 0 poetyekiej dllszy pollije na nowe ofiary, 
zas zc!espcrowany pan Karol poszllkuje c6rki 
Karoliny, kt6ra uciekla z narzcczonym Grze
~iem. Wielbiqcy prawo i porz'ldek $traznik 
miejski Janusz apeluje 0 cjsz~ do dw6ch przy
jaci6J: Gulczasa j Klaudiusza, pocz<jtkuj'lca 
gwiazda Monika rnusi wybierac mi~dzy ka
riel'Cj filmow'1 i propozycjami wszechwladne
go spansora, Z<lS pjd~gniarka Malgosia szu
ka sobie nowego pacjenta. Ukrywajqca sit;: pod 
pseudonilllcm Kobra agentka Alicja sledzi 
niejakiego Kark6w~ -szefa gangu motocyklo
wega i narkotykowego dealera. Zaczyna sil( 
zwyczajny dziefl )(,'\.1 wieku. 

Rezyseria: Jerzy Gruza. Obsada: Piotr 
GulczYJlsld. Kla).Jdiusz Sevk()vic, Karolina 
Pac!tniewicz, Grzegofz Miclec, Janusz Dli~· 

ciol, Janusz RewiflSki, Radoslaw Pawnl, Rudi 
Schubert, Malgorzata Maier, Chudzinski Chu
dzinski, i\licja Walczak, Manuela Michalak, 
Sebastian Florek, Monika Scwiolo, Bohdan 
Smolen. 

,,Atlantyda Zaginiony li1dll 
Animowany film przygodowy zc sludia 

Walta Disneya. Mlody podr6zni:k odkrywa 
tajemnic~ zaginionego I'ldu Atlantycly i staje 
na czele niezwyldej wyprawy do podwodne
go ~wiata. Rezyseria: Gary lrousdalc, Kirk 
Wise, \\ryst~pujq: Michel J. Fox, James Gar
.ner, Cree Summer 

REPERTUAR FILMOWY 

KINO" IWA"
 

Zima w miescie 

1.	 21.01.2002r. (ponledziatck) goelz, 1000 

Turniej koszyk6wki szk6! ponadpodslawowych, chlopcy i dzicwczl;la 
Rocznik 1983 i mlodsi 

2.	 22.01.2002r. (wtorek) godz. 1000 

Turniej dwojek siatkarskich chlope6w 
3,	 23.01.2002r. (sroda) goelz. lO'JII 

Turniej koszyk6wki ,;zl 61 podslawowych, chlopcy i dzie\Vcz~la 

4.	 24.01,2002r (czwartek) godz 1000 

Turniej dwoiek siatkarskich dziewczqt 
5.	 25,01.20021'. (pi'ltek) godz. 1000 

TUl'l1icj szachowy ella dzieci i mloclziezy 
6,	 28.01.2002r. (poniedzialek) godz. 10°0 

Turnicj pitki siatkowej d7-iewczqt i ehlopc6w 5zkol podslawowych 
7.	 29.0 1.2002r (wtorek) godz, 10011 

Halowy lurnicj pilki noinej chlopcow szldil ponadpoelstawowych 
8.	 30,01.2002r. (sroda) godz. 10°0 

Turniej badmintona dla dziewczqt i chlopco\\' szk61 podstawowych i ponadpodstawowych 
9.	 31.01.2002r (piqtck) goelz. 10°(1 

Tenis stolowy dla dziewczqt i chlopc6w ~z.k6t podstawowych i ponaupodstawowyc:h 
10. 01.02.2002r (pi<~lck) goelz. 100<>
 
l-Jalol\ty turniej jlilki noznej chlopci>W szk6! pod,"tawowych
 
UWAGA - obowiqzuje obuwie sportowe z jasTlCI podeszw,!.
 

• 
Tekst sponsorowanyWYSOKI STA DARD 

W styczniu, przy ul. Slaszica, dbylo ~it: otwarcie nowego sklepu, Mimo, ie sldep jest 
nowy, to firma znana jest juz bardzo dobrze wszystkim mie. zkancom naszego miasla. "Stan
dard", bo wlasnje 0 te] firmie m6wimy, to sk:cp, kL6ry zaopatmj e nas w sprz~t gospodarstwa 
domowego i RTV 

Zawsze byt to jeden z najlepicj zaopalrzonych punkt6w handJo~'YcJ, w usiel·ku. Dz.i~, 

jest Lo bez w'ltpienia najlep"Zy sklep RTV i AGO W pt-omieniu co najmniej 30 kilorndnSw. 
200 melrow kw, powierzchni handlowej, dl,iy wyb6r towar6w, facho\Va obsluga puna Jana 

Rzdniczaka, to najwainiejsze zalcLy robienia lam zakup6w. 
Firma Standarclnalezy r6wnici. do nieJicznego grana mecenas6w kultury w naszym mie

Scic. Od wielu Jat wspiera dzialalnosc NasieJskiego Osrodka Kullury i Czasopisma Samo
rZildowego Zycic Nasielska, Mamy nadzifjl(, it wlasciciele, panowie 'farek WrOblew.-ki i 
Robert Panek, b~c1'1 nadal wspierac dzialania naszej gazety, 2L: swojej nowej siedziby. 

Zc swojej strony i.yczymy firmic Standard wszystkiego co najlepszc IV nowym roku i no
wym lokalu. 

REDAKCJA 



r e k 

i ~- MATERIAl~1 
BUDOWLANE
 

CEME T, WAPNO, PUSTAKI
 
CEGLA KLINKIEROWA
 

STYROPIAN. WELNA MINERALNA
 
PAPA, STAL BUDOWLANA
 

OTWORV I OSCIEZNICE
 

USI:.UGI: ROZI:.ADUNEK WIDLAKIEM 
NAWOZY SZTUCZNE 

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

(f Sprzedam M4 w Nasielsku tel. 0 605 387 895 

~ AVQN-Dodatkowa pracatef. 697 89 721ub 0 502 226282 

'% Sprzedam rub zamieni~ na mniejsze - M4 tel. 6930334 

Transport: 
o zwiru 
o piasku (czarnoziem) 

Wykonujemy uslugi: 
o koparkq 
o ladowarkq 
o rowniarkct 
o dZwigiem 
o walcem drogowym ~ 

o wyburzanie i rozbiorka budynkow 

ul. KoleJ"owa 1 tel.lfax (0-23) 69 31 753 
tel.kom 0-602196717 

05-191 Nasielsk tel.dom (0-23) 69 31 136 

KREDYTY SAMOCHODOWE 

UBEZPIECZENIA ZYCIOWE
 
I MAJATKOWE
 

USt.UGI KSI~GOWO-FINANSOWE
 

Elzbieta Fijalska 
ul. Kr~ta 13 tel. 0-23 691 23 12 
05-190 NasieJsk kom. 0 603 873 897 

a a 
.•........................•.....•.........
~ 

SI\L~[) M~ULU~ 
Marcin KUlik, Nasielsk ul. Sportowa 1, tel.691 2663 

ME[-)Lt 
w'JPoczynkowe, pokojowe ~,LJchenne, mlodzi<'7.owe 

NA KAZDA ,\lfSZF / 
ZA (-;OT6WK~ I NA I::{ATV 

lAPI!ASZAm...........•.•.•..............•.........•.
~ 

SA Ii.UD~ 
o 

..........UD 05-190 Nasielsk ul. Warszawska 47 leI. (023)6912415 teUfax (023)6930630 ~ 

Producent Rur PVC i Ksztaltek PP kanalizacyjnych 
Prowadzi sprzedai. hurtowq i delalicznq 
artykulow hydrauliczno-sanltarnych lakich jak: 
Grzejniki; piece; zawory; glowice; pompy; baterie 
Wanny; kabiny; umywalki; sedesy; bidely; pisuary; deski; 
dolnopluki; gornopluki; brodziki; zlewozmywaki; 
rury-kszlaltki miedziane, plastykowe, OC, PE, KISAN; 
termy; bojlery; wodomierze; okapy kuchenne; rynny; 
wlazy;nawiertki, systemy wentylacjl; suszarkllazienkowe 

PRZYJDZ SPRAWDZ
 
I KUP NAJTANIEJ
 

Zapraszamy 
Poniedzia!ek - PiaJek ad 6 00 do 20°0 

Sobota od SOD do 16°° 
Kompleksowe rOlwiqzania kanalizacji 

wewn~trznej i zewn~trznej, technik grzewGzych iwodnych 

-- Biuro ogtoszen 
ul. Kosciuszki 12 

. teL 69 12 343 

:J 1. Ogloszenia drobne (slowne)· tylko dla os6b 
nz)'cznvch oie prow8dz~c}'ch dzialalnoSci 

~~III '-".!:::' gospodarczej - 1,OOzUslowo 
I~~I 2. Ogfoszenia powierzchnione-najrnniejszy modul 

I reldamo~1'::: 1/16strony -37,SOzI 
I~~ Stosujemv booifikat\' (dol.p-lliD~ 

Z3 2edycje-1S% 
za 3edyqc -20% 
za 4i wifccj ed)'cji "25% 
om ulg~ dla '"slalego,Klienla" za ponowne umie
szczcnie reklamy IV ''IN' .J0% 

http:�.�.�..............�.........�
http:�........................�.....�


r e k a rn a 

STANDARD 

asielsk, ul. Staszica, tel. 691 21 51, 0-22 794 40 27
 
'I!LI!FO~t' KOM6RKOW~ 

~-

I 
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VV.ZJA V
 
GSM 



'BRYDZ
 
14 grudnia 2001r. w Hali SpOrlowej w Nasiclsku, po raz ostatni w 

tym roku, spolkaJi si~ brydzysci, 
Trzecic zwyci~stwo W sezonic odniosia para Piolr Kowalski - Grzc

gorz NowiilSki. Ta \\'Ygrana przypiecz~towala ich pierwsze miejsce w 
koncowej klasyfikacji "Grand Prix Nasiclska 2001", 

\V calym cyklu odbylo si~ dziesi~c tumiej6w, w kt6rych wzi~lo udzial 
28 zawodnik6w. Organizatorzy dzi~kujq wszystkim uczestnikom za 
'portow1l postaw~ i llczq na IicZl1iejszy udzial w "Grand Prix 2002". 

1<.5. "Sparta" dzi/;kuje kicrownictwu Hali Sporlowej za udost~p
nienie pomieszczen i pomoc w organizacji calego cyklu zawod6w. 
Wyniki "Turnieju Wigilijllego": 
1. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowinski 45 pkl (625%) 
2, Wl!ldemar .Gna tkOI;\;~kij;Macviej OSiJjski "",... 44pkt ,(61,1%) 
3. Jilzef Dobrowolski i Zbigniew Michalski 37 pkt (51,4%) 
'4. A1icja~?ft9,sil~ i J.§rz.y Kr~el11iitski' 31:.2)<.t (47,20/0) 
5 Tadeusz C2.eremuz~mski i Grzeg?rz Kosewski )1 pkt , (43,] %) 
6. i\9am :I3a,nasruk, i t'viflrzei,zuliiiski ,,,. 3(ilkt (43,1 %)l 
7. Teodor Borowski i Krzysztof Michnowski 30 pkt (41,7%) 
Czolowa dziesi<!t1<a koficowej klasyfikacji "Grand Prix 2001" 
1-2. Piolr Kowal ki 61 pkt 

Gl'i gorl. NQwi(lS'ki . 61pkf 
3. Stanislaw Sotowicz 49 pkt 
4, Tadeus~gzereJ1lU:.iyilslsi 48pkt .. 
5. Pawel Wr6blewski 46.5 pin 
p. I\o[are)< R~b'G,*i. .4;6 pkf 
7. Maciej Osinski 39 pkt 
8.•10. Janusz tzyiewski.;54~p'kt 

Waldemar Gnatkowski 34 pkl 
Dariusz Wydra . ;54 pkt 

oPUCHAR BURM STRZA 
ZaKOI1czyla 'i~ T runda rozgrywek w ha[owej pUce noi-nej 6-tek 

pilkarskich. 
Do turnieju przystiipilo 8 druzyn. Bczkonkurencyjny Okazal silf 

zesp61 zc Sporlowej, ktnry wygral wszystkje I11CCZC. Kolejne miejsca 
zaj~iy drllzyny: 
Warsza\vianka, Sanibud, Elektroplast, Manhatan, Galaxia, Lesna i 
Kosewo. 

, Najlepszym strzelcem okazal si~ Pawel Wilga ze Sponowcj zdoby
\'1ajqc 18 bramek i wyprzcdzil on Adama Kaminskiego z Sanibudu 14 
bramek i Mariusza Jalmuinr;; l Sanibuclu 11 bramek. 

TURN EJE HALOW ZBIKA
 
W Glinojecku odbyl si9 turniej l1alowy w pike noinej, w kl6rym 

wystartowal pierwszy zesp61 Zbika. Po wygraniu grupy, w kl6rej ry
walami byly zespoly: Cl!krowni Glinojeck, Sloszcwa i Gromu Oku
nin, w p6lfinale zesp61 Zbika pokonal Skr~ Drabil1 2:1, a w finale w 
kt6rym trzy ze poly graly kaidy z kaicl.lrm, zrcmiSQwill z Okuninem 
2:2 i Glijoneckiem 1: 1 j zajql drugie miejsce. 
Zwycil(zyla druiyna gospodarzy z Glijonecka. 

Natomiast w Plonsku odbyl si~ lurniej haiowy junior6w rocznik 
] 985, w klorym mlodzi pilkarze Zbika zaj~li 7 miejscc. 

Najlepszym pilkarzcm lllrnieju umano Nasielszczaninil Rafala 
Zalogl;. 

WYDAWCA: 
Zar'Zi!ld MleJsltl w Nasiebku 

REPAGWE ZES~ 
A. StIomlrowskl IredaktOl' naczt!lnYI. M. l)tC. A. zawacUkl. M. WasJerzyl'l3kl 
M. StamlrowskJ. T. ZawadzltllzdJt;eia/. 
Ce.zary Warda lskfadl 
ADRES REDAKC.n: 
KINO "NIWA~ W N.slebku. uf. KDjcluszld 12, teL f2~J 6.'·2"'~ 

.......r...: A." Put.TUSK PRESS 
06-100 P~sk. ul. ~wlc:tojar'lsiUI 15. tel./023! 692 1766 

TENIS STOtOWY
 
Dnia 6 Jutego br. w hah sporlowej w Nasielsku oub«d,j si~ mislrzo

srwa gminy w (enisie stoiowym szk61 podstawo\\o"Ych i gimnazjum. 
Organizator lruslrzoslw - Urzlld Miejski w Nasielsku zaprasza do 

wzi~cia udzialu wszystkie szkoly z calej gminy. 
Mistrzostwa zostanq rozegrane w trzech kategoriach wiekowych: 

rocznik 1991 i mlodsi
 
rocznik 1990 - 1989
 
roczruk 1988 - 1986
 

Turniej zostanie rozegrany w kategorii chlopc6w i dziewczql. 
System rozgl}'wek - do dwoch przegranycl1 gier. 

Wszelkich informacji na temat turnieju udziela pan Andrze] Ma
lon w Urz~dzie Miasta i GIlliny leI. 69 12 729 lub 69 12 664. 

PtOMIEN NU A 
Druzyna z Nuny zajmuje wysokie 3 miejsce w rozgrywkach C kla

sy, a zawodnicy, grajijcy w tyro zcspolc, obiecujq wakzyc 0 jeszcze 
WYZSZi\ lokat9 w rundzie wios nnej. 

Jcsieniq 2002 roku, w Mazowicckim Zwifjzku Pilki Noznej, zosta
nie zlikwidowana klasa C, a druiyny wyst~puj'lcew tej klasie rozgry~ 

wek b~dq wyst~powac w B - klasie. 
Tabela rozgrywek C-klasy gl1lpy p6lnocno·mazowiccldcj - jcsicn 200lr. 
1. Legion Warszawa 11 33-0 5.6:13 
2.' NowlllkiJad6w' 11 21·12 37d7 
3. l?'lomieft' N~na 11 21-12 29:16 
4. (·ioliatLebncin·"o/if . 'YS::15' 3:f2.7 
5 Koroml'Jad6w 11 18:15 28:23 
6. D,;\b \Vieli~~cw , )1 15-1~ ... ... 3.4.::28 

11 4--'29 I! :.57 
ANOAZEJ MALON 

HALA SPORTOWA
 
OGlOSZENIA 

1-:Iala Sponowa zawiadamia, ie do dnia 25 stycznia br. przyjrnujc 
si.;: zgloszenia zcspot6w uczeslrucz1lcych w Nasielskiej Lidze Pilki 
Siatkowej tel. 693 0865. 

Temlinarz rozgrywek oraz sprawy organizacyjne ustalone zostan,! 
w dniu 28 slycznia 20021'. 0 godz. 19°0• 

Hala Sportowa zawiadamia, ie do dnia 11utego hr. przyjmllje sit'; 
zgloszenia zespol6w uczestniczqcych w Nasielskiej Liclze Pilki Ko
szykowcj leI. 693 0865. 

Terminarz rozgrywek oraz sprawy organizacyjne ustalone zostanq 
w dniu 7 IUlego 2002r. 0 godz. 1900 . 

ZAPROSZENIE 
Urzqd rVliejski w Nasielsku zaprasza sympatyk6w pilki lloinej na 

1TI Integracyjny Tumiej halowej pilki nozncj druzyn samorzqdowych 
o puchar Bunnislrza Nasielska, kt6ry zostanie rozegrany 3 lutego 
(niedzicla) 0 godz. ] 3.00 w hali sportowcj w Nasielsku. 

R KLAMA. 
CENTRUMMEDYCZNE 

GAJDA-MED 
KARDIOLDG 
dr Q. mod. Robort a.ld. 

£cl:o, EKG; Hottrlr, prolJy W'y$//fcowe, 
USG Jamy brzuSZJ7el 

iiJiTUSK ul. Plotra SIe"gl ZJ129 
lei. (02J) 692-13'70; 692-01,99; leom. 11 604286 OJ/) 

ORTODDNTA 
. tl lek. ~IGm. BogumiltJ Gaida 
~ C'z'Niill1kll f .00 - J9. 00 

Le=nl. or1odonlyczne
(• aparalaml slaJymJ I rucllomyml 

PUUUSK ill. Plotla Skarul ZJ/Z9 
lei. (023) 692-13·70; 892·01-99; /com. 0602106765 

~ 


